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REUNñO PÚBLICA DE CAMARA REALIZADA

EM 20 DE JULHO DE 2O2O NO SALÄO NOBRE DOS PAçOS DO CONCELHO DE VILA

NOVA DE GAIA

PRESENTES:

'o senhor Presidente da câmara, prof, Dr. Eduardo vítor Rodrigues
- O Senhor Vereador, Eng.' Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
'A senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira da silva cidade oliveira
- O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
- o senhor vereador, Dr, José Guilherme saraiva de oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr. Manuel António Correia Monteiro
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal
- O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr, Elísio Ferreira pinto

'A senhora vereadora, Dra. Marina Raquet Lopes Mendes Ascensäo

PRESIDIU À REUNñO:

'o senhor Presidente da Gâmara, prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues

SECRETARIOU A REUNñO:

'A Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças, Manuela Garrido

HORA DA ABERTURA: 1G horas e 10 minutos.

HORA DE ENCERRAMENTO: l7 horas e lS minutos.
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PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVO NO 1

0 Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues apresentou um voto de
pesar pelo falecimento de José Candoso, endereçando as condolências à família e à Junta de
Freguesia (doc, 1), que a seguir se transcreve:
"Morreu, hoje, José da Silva Candoso.
A serenidade das m¿ãos nos óolsos num caminhar tigeiro e do pensamento asfufo de resposfa inteligente, assocrado
a um ser humano extraordinário, faz-nos acreditar na eternidade, na vida sem a morte, mais do que na vida para além
da morte.

Este homem foi um baluafte da democracia em Oliveira do Douro. Desde o 25 de abril, tutou de forma empenhada
pela vida da freguesia e das suas rnsflfulções. Foi sócio de todo o movimento assocrafiyo, não para lá estar, mas
porque sempre lët esfeve. Foi empenhado nas instituiçöes de açâo socia l, porque acreditava no bem-estar do próximo.
Enquanto Presidente de Junta fez corsas incríveis, embora aparenteme,ite srmp/es, Criou o projeto dos marmiteiros,
uln gruP9 de iovens que entregava diariamente comida diária em casa de idosos carenciados. Hoje chama-se apoio
domiciliârio, porque esta ação inovadora evoluiu para uma potítica generatizada a nívelnacional,
Apostou nas obras essencraþ como a água e o saneamento, mas fóitambêm ete quem ideatizou a compra do parque
da Lavandeira, hoie parque municipal. Foi ele que tutou pela esquadra e pela nova escola secundária. Deu corpo ao
novo edifício-sede da Junta de Freguesia, que ocupou com o gabar'tto da simpticidade dos grandes homens,
Membro da Assembleia Municipal, pensava grande, acreditavá nas pessoas.
Ê normalque a morte acabe por chegar. Mas-, nocaóo do José Candoso, é muito injusto, faz uma falta enorme, mesmo

Tuydo não estamos por perto, para pode ajudar-nos a passar com humor os fempos difíceis,
Foi um dos "violinos" de Oliveira do Douro, com o Menezes de Figueiredo, com o Manuel Braga, com o António
)liveira, com o Rogêrio Sanfos, entre outros. lJma geração que noé vai abandonando fisicamenie, mas que nunca
nos deixarët pe/o seu exemplo.
A Câmua Municipal reunida neste dia fatídico, expressa o voto de pesar lnstitucíonal, a enviar á famítia eaos amþos,
tributando o contributo inestimávelque deu à freguesia de Otiveira do Douro e ao concelho,
Vila Nova de Gaia, 20/07/2020.'

O Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Cancela Moura disse que os Vereadores do ppD/pSD
subscrevem o voto de pesar e associam-se ao mesmo, votando favoravelmente as consideraçöes
que acabaram de ser referidas,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento do
Senhor José Candoso.

PRESIDÊNCIA/VE
DE

CAMARA MUNICIPAL Ata n' 14 - Reuníão PtÍblìca
De 20 dejulho de 2020

RE DE
EM 06 DE JULHO 2020
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 1,
apenas no original.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata no 13 da reun¡äo
pública de Câmara realizada em 06 de julho de2020,
A Senhora Vereadora, Dra. Maria Elisa Vieira da Silva Cidade Oliveira näo
votou a aprovaçäo da ata da reuniäo de Câmara de 06 de julho de 2020, em
virtude de näo terem participado na mesma.
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CÁNlARA MUNIcIPAL Ata n' 14 - Reuníão PtiblÍctt
De 20 de julho de 2020

ORD NrciPt
VISTA

Btcl ETES
PARTI SEM NA CIDADE E VILA NOVA GAIA
EDOC/2020t42028

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 2,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 09.07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a Fastbird Rides Portugal, Unipessoal Lda,
tendo em vista a instalação e operação, pela Bird, de um sisiema de 200
bicicletas/trotinetes com motor partilhadas sem doca na cidade de Vila Nova
de Gaia, nos termos apresentados.

Saiu da reunião o senhor vereador, Eng.o patrocínio Miguel vieira de Azevedo,

REO DE VI

IGA DE

UIA DE

IVAL -

þ . lq

EDOC/2020/40869

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 3,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara, 10.07.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato.programa a celebrar entre o
Município de vila Nova de Gaia, a Abrigo seguro - Associaçäo de
Solidariedade Social, a AMI - Fundaçäo Rss¡stênc¡ã Médica Internacional -
Centro Porta Amiga de Vila Nova de Gaia, a Associaçäo de Socorros Mútuos
Nossa Senhora da Esperança de Sandim e freguãsias circunvizinhas, a
Associaçäo das Escolas do Torne e do Prado, o Ceñfio Social da paróquia de
Gulpilhares, o Centro Social da Paróquia de S. Salvador de Gri¡ó, a
Associação para o Desenvolvimento de Oiival- Olival Social, e a Assocíaçäo
de Proprietários da Urbanizaçäo de Vila d'este, para apoio financeiro ao

&
aaEet'-
Ëotr""

H

û

Classificação: lnterno

Página 3 de 24



CÄMARA MUN¡cIpAL Atø n" 14 - Reuníão PúblÍcø
De 20 de julho de 2020

investimento, no valor de €1.000,00 (mil euros) cada instituiçä0, nos termos
apresentados.

Entrou na reuniäo o Senhor Vereador, Eng.o patrocínio Miguel vieira de Azevedo

94NplplrvRA,,JovE rnleulçAo pnMnon
EDOC/2020/38076
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 4,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente "A Câmara.02.07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a contribuição privada, nos termos
propostos.

CAP osc INFO
ADA

EDOC/2020t41821

ÉklrL

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 5,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente,À DMAF, À Câmara, 10,07,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a contribuição privada, nos termos
propostos.

VILA NOVA DE

CANDI TURA "PE DOIS" - APROVACÃO DA CONTRIBUICÃO
EDOC/2020t41523

M

t

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 6,
apenas no original,
Despacho do Senhor presidente "À DMAF. À Câmara. 10.07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a contribuiçäo privada, nos termos
propostos.

c4=!=?l=p4TURA ,'ACAD 
|TAS" _ RpROVRçÄO OR CONrRlgUtçÄo

PRIVADA
EDOC/2020t38012
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 7,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 02.07,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a contribuiçäo privada, nos termos
propostos.
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De 20 de julho de 2020

cn!U?{Una,,voz on
EDOC/2020/38987

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no B,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 02.07.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a contribuiçäo privada, nos termos
propostos.

CANDIDA URA PROJETO "AI,J ''. AP DA CONTRIBUI PRIVADA
EDOC/2020/39332

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no g,

apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara.02.07,2020,
0 ponto foi retirado da ordem de trabalhos.

9A!P|9ATURA,,ACA laulcAo pnvnon
EDOC/2020t37251

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, porfotocópia sob o no 10,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 02,07,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a contribuiçäo privada, nos termos
propostos.

cåNptDATURA "UBU NO BA|RRO" - ApROVAÇÄO DA CONTR
EDOC/2020/39643
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 1 1,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "A Câmara. 02.07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a contribuiçäo privada, nos termos
propostos.

DE MUN
FUN MAN GUE

DOS P

EDOC/2020/33905
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 12,
apenas no original,
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CAMARA MUNICIPAL Ata no 14 - Reunião Ptiblica

De 20 dejulho de 2020

Despacho do Senhor Presidente "À Câmara, 14,07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar Protocolo de Colaboração a celebrar entre
o Município de Vila Nova de Gaia, a Fundaçäo Vox Populi, a Fundação Manuel
Viegas Guerreiro e a Fundaçäo Álvaro Carvalho, tendo em vista a realização
de estudos para tentar conhecer aspetos da resposta humoral da populaçäo
portuguesa ao coronavírus, nos termos protocolados.

DE D nÓv¡t PELA F
PORTUG UESA DOS ALIMENT CONTRA A FOM A FAVOR DO MUNIC Pto
DE VI SM E E

ROS E sc
EDOC/2020t42771
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, porfotocópia sob o no 13,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 14.07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ao abrigo do no 3 do artigo 350 do Anexo I à Lei no
7512013, de '12 de setembro, ratificar a aceitaçäô da doação feita pela
Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares ðontra a Fome, a favoi do
Município, dos bens cuja descriminaçäo constam do Anexo | à presente
proposta e da qual faz parte integrante da mesma, no montante de 2.368,23€
(dois mil trezentos e sessenta e oito euros e vinte e três cêntimos).

BEN

AF tc P DE
GAIA. N MONTANTE DE €16.888.00 rD IS MI otToc E OITENT E OITO
EUROS)
EDOC/2020t42819

A

L

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, porfotocópia sob o no 14,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara, 14.07.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ao abrigo do no 3 do artigo 350 do Anexo I à Lei no
7512013, de 12 de setembro, ratificar a aceitaçäã da doaçäo feita pela
IRMADONA SUPERMERCADOS, S.A. E MERCAóONA, S.A. COM SEdE NA
Avenida Padre Jorge Duarte 123, 4430.946 Vila Nova de Gaia, a favor do
Município, dos bens cuja descriminaçäo constam do Anexo i à presente
proposta.e da qualfaz parte integrante da mesma, no montante de 1d.BBB,00€
(dezasseis mil, oitocentos e oitenta e oito euros).

ffi#Classif¡caçãoi lnterno
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cAo
EDOC/2020/40800

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 1S,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara, 09.07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adenda ao Protocolo de Colaboraçäo
"Gaia com Programa Especial de Vacinaçäo", nos termos apresentados.

RAR E ICíPIO D DE
DE PORTO

EG RTO EALT
VIST

9- ED IONAME PA
LAVANDEIRA
EDOC/2020/43363
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, porfotocópia sob o no 16,
apenas no original.
Despacho do senhor Presidente "Aprovo, À câmara, para ratificaçã0, 15.07.2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente datado
de 15'07'2020 que aprovou o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia, o Agrupamento Gentros Saúde Grande Porto Vli o
Agrupamento Centros de Saúde Grande Porto Vlll - Espinho/Gaia e
SYNLABHEALT Porto, S.A., tendo em vista a instalaçäo de um centro móvel
de rastreio do novo coronavírus - Covid.19, no parqúe de estacionamento do
Pavilhäo Municipal da Lavandeira, nos termos apresentados.

E

AL

IN co
.12. D AO GERAL

TAF

EDOC/2020t43367

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 17,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 15,07.2020,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento,

^
a)Eet"-
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RE SUBM EMBLEIA MOS
NOlD 75120',1

EFE
060

D

ADE AO MINIST

E URIANUAL
EDOC/2020t27534

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURíDrcOS
DO IMENT TE LAME

VILA N
EDOC/2020t11591

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, porfotocópia sob o no 1g,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente'À Câmara. 10.07,2020,

4

ES

DOAL

N0

DEL

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 18,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "A Câmara. 14.07.2020,
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro, perguntou se o presente valor é 1xo ou
p0d9f sofrer alteraçöes ao longo destes anos. Perguntou, déntro do valor definido, qual o peso
que Vila Nova de Gaia tem, neste pagamento anual,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vitor Rodrigues disse ser um valor fixo,
q9rgye depende da quota que cada município tem, Que a percentãgem, neste momento, é de
12,30/0..e, havendo alguma evoluçä0, a quota do município de Vila Nóva de Gaia subirá, porque
será distribuída equitativamente a quota de quem sair. Disse que o contrato assinado com o
Governo tem a duraçäo de 7 anos e é referente à geståo dos transportes públicos, eue nåo
apresenta nenhuma novidade e que a grande salvaguarda que, pessoalmente, sempre sublinhou
e que agora fica demonstrado a defesa do município, é que todo este processo se traduz num
investimento que excluitodos os Ónus decorrentes do COVID 19, que säo assumidos diretamente
pelo Estado e näo pelos municípios,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal, nos termos da
alínea ccc), do n0 I , do arto 330 do Anexo I da Lei no 7512013 de 12 de setembro,
para efeitos da alínea k), do n0 1, do arto 250 do mesmo diploma e alínea c)do
n0 1, do arto 60 da Lei no 812012de 21 de fevereiro, a autorizaçäo da proposta
de retificaçäo da adenda ao contrato interadministrativo Uã delegaçäo de
competências - Autoridade de Transportes, entre a AMP e o lvtunicipio e
respetivo compromisso plurianual.

^
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Deliberaçäo:

CE

yt

{

Ala no 14 - Reuníão Ptiblíca
De 20 de julho de 2020

Deliberado por unanimidade, nos termos da alínea k), do no 1, do artigo 330 do
Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei ñ lstzols
de 12 de setembro, submeter à aprovaçäo da Assemble¡a Municipal a
proposta finaldo Projeto que altera o Regulamento das lnsígnias e Distinçöes
Honoríficas de vila Nova de Gaia e respetiva nota justificãtiva, nos termos
informados.

D|REçÃO MUN|C|PAL DE ADMtNt E FINANçAS
Nto PIN E

NGOS RO SANDI L

EDOC/2020/35861

Foi presente o documento referido em epigrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 20,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "A Câmara. 10.07,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita de terrenos ao
domínio público - Rua Pinhal de Moses e Rua Domingos Monteiro, Uniäo de
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos tèrmos informados,

c MA

ARTE CED
DA IMENT

P DA 9nl
OSE EU 201

M EM
EDOC/2019/39380
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 2,1,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente,'À Câmara. 10.07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, revogar a parte respeitante ao apoio a conceder
ao Grupo Desportivo e Cultural da Afurada e, ainda, autorizar o descabimento
de parte da verba alocada àPC2019t2175, no montante de 420,00€ e respetivo
estorno da RED no20191326, nos termos informados

E 0
P PARA EN
VISITAS AO
EDOC/2020/10359
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 22,
apenas no original,

E

^
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CÀMARA MUNIcIPAL Alø n" 14 - Reunião Ptlblícø
De 20 de julho de 2020

Despacho do senhor Presidente "concordo. À câmara, para ratif¡caçao.07.07.2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente datado
de 07.07.2020 que aprovou o alargamento do prazo para agendamento de
visitas ao local, passando o seu termo para o dial2de julho, pelas 17 horas,
nos termos informados,

DE
OS NON

RESPETIVOS ANEXOS
EDOC/2020/10518
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 23,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 14.07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a ata e respetivos anexos,
designadamente, os seguintes pontos:
1. Aprovar as novas peças desenhadas apresentadas nos anexos ll, lV e V da
referida ata;

2. Prorrogar o prazo para a entrega das propostas, como estabelecido no no
I do artigo 640 do CGP, pelo período correspondente ao no de dias que medeia
entre o termo do prazo para resposta aos pedidos de esclarecimentos (03.06.
20201 e a data da notificaçäo da decisäo do órgäo competente na plataforma
eletrónica, sem, contudo, nunca exceder o prazo inicialmente estabelecido
para apresentação das propostas,

,.EMP

NOVA ,, ETO

RTO

CONTRATO
EDOC/2020t28277
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 24,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente,,À Câmara. 14.07.2020,

þ lqVILA NOVA DE
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Deliberaçäo:

EDOC/2020/20898

Ata no 14 - Reuníão Ptública
De 20 de julho de 2020

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o segu¡nte:
1. Aprovar, nos termos do n0 4 do art. 1460 do ccp, todas as propostas do júri
que constam no relatório final;
2 Adjudicar à proposta apresentada pelo concorrente Horto Alegria do Norte,
Manutençäo e construção de Jardins, Lda, no montante de c g+1.229,01,
acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
3. Aprovar a minuta do contrato, como estaberecido no artigo ggo do ccp;
4, ordenar a notificação a todos os concorrentes da deciðao a proferir nos
termos dos números anteriores, bem como a instruçäo das diligências
s.ubsequentes, designadamente a entrega dos documentos de habilitaçäo e
da cauçäo, nos termos estabelecidos no programa do procedimento.

DEA

AS

co

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 25,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 15.07,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar todas as propostas contidas no documento Relatório Final, do
qual não resulta qualquer modificaçäo ao teor do relatório preliminar, o qual
se dá como inteiramente reproduzido, designadamente a adjudicaçäo às
propostas apresentadas pelas seguintes empresas:
'Lote A'Construtora da Huíla, - lrmäos Neves, Lda,, pelos preços unitários
constantes da proposta apresentada, acrescidos de IVA à tãxa legal em
vigor;
'Lote B'Restradas - Revitalizaçâode Estradas do Norte, Lda., pelos preços
unitários constantes da proposta apresentada, acrescidos dò VA à tãxa
legalem vigor;
'Lote C'Alexandre Barbosa Borges, S.4., pelos preços unitários constantes
da proposta apresentada, acrescidos de lvA à taxa íegal em vigor;
2' Aprovar as minutas dos contratos, incluindo a nomeaçäo ão gestor do
contrato (Dra' Susana Barbosa, Chefe da Divisäo de- Contralaçäo de
Empreitadas);
3, Ordenar a notificação a todos os concorrentes da decisäo de adjudicação,
bem como, a instruçäo das diligêncías subsequentes, designadimente, a
apresentação, pelos concorrentes adjudicatários, dos dòcumentos de
habilitaçäo e da caução correspondentes a cada lote, nos termos
estabelecidos nas peças do procedimento.
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LI ENERG RUY
B EC MONTE VILA

GAIA - DONO4 0 o ccP DE
P AM NO DAS

MINUTAS DOS CONTRATOS
EDOC/2019/81458
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 26,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 14.07.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar, nos termos do n0 4, do art. 1460 do ccp, todàs as propostas do
júri que constam no relatório final, nomeadamente:
a) lndeferir a pronúncia apresentada em sede de audiência prévia do
Relatório Preliminar, pelo concorrente Américo Teixeira . Const. Civil e
Obras Públicas, Lda;

b)Aprovar a exclusäo da proposta reportada pelo concorrente Américo
Teixeira ' Const. Civil e Obras Públicas, Lda., a ambos os lotes pelos
fundamentos descritos no ponto 3.1. do relatório preliminar e 1,3 do
Relatório Final;
c)Aprovar a ordenaçäo das propostas admitidas;
d) Adjudicar o procedimento de contratação para a empreitada
"Reabilitaçäo energética dos empreendimentos de habitação Ruy de
Carvalho, Bela Vista, Manuel Pacheco Miranda e Monte Crasto em Vila Nova
de Gaia" às propostas apresentadas pelo concorrente:
i' Lote 1: QTcivil ' Engenharia e Reabilitaçäo, S,4., pelo valor global de
461.905,55€ (quatrocentos e sessenta e um mil, novecentos e cincõ euros e
cinquenta e cinco cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
ii' Lote 2: QTcivil - Engenharia e Reabilitação, S,4., pelo valoi global de
559'437,57€ (quinhentos e cinquenta e nove mil, quatrocentos e triñta e sete
euros e cinquenta e sete cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
2. Aprovar as minutas dos contratos (Lote 1 e Lote 2), como estabelecido no
artigo 980 do CCP, nomeadamente a alteraçäo do gestor do contrato
inicialmente_ nomeado (diretor de fiscalizaçäo de obra), pela Chefe de
Divisäo de Gestão de Empreitadas e Fiscalizaçäo, Eng,a lsabel Carvalho;
3. Ordenar a notificaçäo a todos os concorrentes da decisäo a proferir nos
termos dos números anteriores, bem como a instruçäo das diligências
subsequentes, designadamente a entrega dos documentos de habilitação e
da cauçäo, nos termos estabelecidos no programa do procedimento.
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CA

ART.O 1

DO

DO CONTRATO
EDOC/2019/75006

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 27,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara, 15.07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o segu¡nte:
1' Aprovar, nos termos do n0 4 do art. 1460 do CCP, todàs as propostas do
júri que constam no relatório final, nomeadamente:
a) lndeferir a pronúncia apresentada em sede de audiência prévia do
Relatório Preliminar pelo concorrente Américo Teixeira. Const. Civile Obras
Públicas, Lda.;
b) A exclusäo da proposta reportada pelo concorrente Américo Teixeira.
Const. Civil e Obras Públicas, Lda., pelos fundamentos descritos no ponto
3.1. do relatório preliminar e 1.3 do documento RF;
c) A exclusäo das propostas apresentadas pelos concorrentes RKESA
LDA, REBAU . CONSTRUçÄo, RECUPERAçÄO E MANUTENçÄO OC
EDIFícloS sA e TANScttÃo-s, LDA pelos fundämentos referidos no ponto
3.1. do relatório preliminar;
d)Aprovar a ordenaçäo das propostas admitidas;
e) Adjudicar o procedimento de contrataçäo para a empreitada "Reabilitaçäo
Energética do Empreendimento de Habitaçäo Social de perosinho,' à
proposta apresentada pelo concorrente SOTECNISOL, SA, pelo valor
de 557.146,38€ (quinhentos e cinquenta e sete mil, cento e quarenta e seis
euros e trinta e oito cêntimos), acrescido de IVA à taxa legal em vigor,
2. Aprovar a minuta do contrato, como estabelecido no ãrtigo 9go-do CCp,
nomeadamente a alteração do gestor do contrato inicialmlnte nomeado
(diretor de fiscalização de obra), pela Chefe de Divisäo de Gestäo de
Empreitadas e Fiscalizaçäo, Eng.a lsabel Carvalho;
3. Ordenar a notificaçäo a todos os concorrentes da decisão a proferir nos
termos dos números anteriores, bem como, a instruçäo das diligências
subsequentes, designadamente a entrega dos documenios de habilitaçäo e
da caução, nos termos estabelecidos no programa do procedimento.
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DOS
DOC

EDOC/2019/28946

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 28,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presldenfe "À Câmara. 14.07,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar a reformulaçäo dos encargos financeiios e a inerente
reformulação dos documentos contabilísticos, da seguinte forma:
. Lote I

2020:3G1.450,62€;
2021:317.508,40€;

. Lote 2
2020: 78.563,95€;
2021:229.t35,9S€;
(valores com IVA incluído)

2. Em cumprimento do disposto no artigo 22o do DL n,o 197/gg, de 0g de
Junho, repristinado pela Res. n,o g6/2011, de 11 de Abril, submeter a
aprovação da Assembleia Municipal, a referida reprogramação plurianual
dos encargos, melhor descrita no ponto 1.

E ADA

EDOC/2019/50686

NTO

EDOC/2018t19514
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 30,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente "Descabimenfe-se e esforne-se. A Cêtmara, para ratificaçã0.
14.07.2020'

ú klqVIIA NOVA DE

M
{

^
aacet*-q,r""

DTI

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 2g,
apenas no original,
Despacho do senhor Presidente "lndefiro. A câmara, para ratificaçã0. 0g,07.2020"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor presidente
datado de 09.07.2020, que indeferiu o pedido de prorrogaçäo de prazo para
apresentaçäo de propostas, nos termos informados

AtsL
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CÂMARA MUNIcIPAL

Deliberação:

ICIPAI
2O2O DA ESPAP
EDOC/2020t43211

Ata n'14 - Reunião Ptiblícø
De 20 dejulho de 2020

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do senhor presidente
datado de 14.07.2020, que autorizou o descabimento e competente estorno
das verbas descritas no quadro resumo, näo se prejudicando a faturaçäo e
eventuais acertos, ainda a produzir no âmbito do contrato em vigor, nos
termos informados.

DE CA
AO NOVO

M

4

aace,Í'-
Ëotr""

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 31,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 14.07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1- autorizar a abertura do procedimento de forneci-mento de energia

elétrica para instalaçöes municipais e iluminação pública ao abrigoão
novo Acordo Quadro AQ-ELE-2020 da ESPAP (Lote 6 Agregado - ATN <
20,7kvA, BTN > 20,zkvA, BTE, MT e rp), que entrou em vigõr em abril de
2020;

2- aprovar as peças do procedimento Caderno de Encargos e Convite,
endereçando'se convite às empresas que se encontram previamente
qualificadas no AQ da ESPAP para o referido Lote 6, a tramitar através
da plataforma eletrónica utilizada pelo município (acinGov.pt);

3- aprovar. do preço base anuai de z.iol.zgg,arc
acrescido de IVA a23o/o e preço base total para a duraçäo estimada do
contrato, tendo em conta as eventuais renovaçöes ño montante de
8.121,881,01€ + IVA a23o/o;

4' aprovar os elementos que constituem o júri do procedimento, bem como,
autorizar o cabimento das verbas referentes ao valor do contrato
(atendendo'se que ao preço base acrescem outros custos como
Contribuição Audio Visual (TxAV) e lmposto sobre consumo de
eletricidade (ISCE), estimando-se nos termos do artigo 4lo do CCp, um
valor total anual do contrato de €6.733.1õ9,g6, com lvA
incluído, sendo o valor total de € 20,199.329,58, com NÁ incluído, para 3
anos de contrato, incluídas as duas possíveis renovaçöes, tudo nos
termos dos pontos 1 a 5 da etapa 6 do EDOC/2020!432,11, bem como, da
informaçäo de abertura do serviço requisitante, retificada e anexa
igualmente à etapa 6 do EDOC/2020!49211.
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RE DE GEST c 2019
ED0C/2020t43178
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 32,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 14,07.2020,
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro disse que de todas as entidades que
compöem esta conta consolidada, apenas foram analisadas, em termos individuais, as contas da
Câmara e da Gaiurb, pelo que, está-se a votar um documento que se desconhece em parte, eue
99 

para perceber que o resultado líquido é significativo, e é explicado pelo resultado da Câmara
Municipal, Que as receitas também aumentaram substancialmente, resultante de impostos e
taxas, nomeadamente, o lMT. Disse que os custos com o pessoal continuam a aumentar, isto ó,
aumentaram 4 milhöes e a reduçäo do passivo em 18 milhöes de euros, é de realçar,
Relativamente ao movimento de clientes de médio e longo prazo e cobrança duvidosa, disse qïe,
na conta consolidada, as dívidas dos clientes de médio e longo prazo baiiaram em 2X18, de'7.4
milhöes de euros para2.3 milhöes de euros em 2019, mas, em contrapartida, a conta de clientes
de cobrança duvidosa passou de 114,000 euros, em 2018, para 3,4 milhöes de euros, em 201g,
Que, por outro lado, há uma conta de previsäo de riscos e encargos que está associada a
processos judiciais, risc-os e encargos previsíveis, cujo acréscimo também muito significativo, ou
seja, em 2018, foi de 6,2 milhöes de euros e, em 2010, passou para 10,8 milhoes dõ euros.
0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues relativamente à questão
das Águas de Gaia, disse que já åxarou o despacho favorável em nome da Assembleia Geral,
pelo que, vai indagar por que razäo o documento ainda näo foi presente à Câmara, para análise,
No que diz respeito à questäo da lnovaGaia, disse que o documento ó presente à òâmara para
conhecimento e é apresentado mais tarde, porque a lnovaGaia não entra no perímetro das contas
consolidadas, porque é uma associaçäo e näo uma empresa municipal, Relativamente aos 4
milhöes de euros, disse existir duas realidades, ou seja, a realidade que o Senhor Vereador
mencionou e bem, mas qu_e por si só näo explicaria a totaiidade, porque isto vale cerca de 1 milhão
e p0uc0 e o que existe adicionalmente é um processo das Águas de Gaia de 2006, que corria e
que a Câmara acreditava que não tinha nenhum desenvolùimento, e que diz reépeito a uma
indemnizaçäo relativamente a um loteamento em Pedroso, que foi acionado pelo empreiteiro local
e.que numa primeira instância a Câmara foi ilibada, Contudo, numa segunda instância, a Cåmara
Municipalfoi condenada contra aquilo que era expectável e agora decoñe um processo de recurso
ou de negociação. Quanto à questão do aumenio com o peisoal, disse ter ocorrido a reposíçäo
integral dos salários e. näo houve qualquer tipo de contrataçäo para o quadro das empresas
municipais, para além da que ocorreu em setembro de 2019, qúe roi uma contrataçao para ieforço
do atendimento do urbanismo,
Deliberaçäo:

Deliberado.por maioria, por g votos a favor do PS e 2 votos contra do ppD/pSD,
e para efeitos do n0 2, do artigo 760 da Lei no 7312013 de 03 de setembro,
aprovar os documentos de prestaçäo de contas consolidadas relativas a
2019 e posterior submissäo à Assembleia Municipal para apreciação, nos
termos informados.
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INDICAD ORES FINANCEIROS. JuLHo 2020
EDOC/2020t42947

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 33,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "A Câmara. 14.07.2020,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhec¡mento.

E LON o APL
AO

EDE CIPAL
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EDOC/2020t28497

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 34,
apenas no original,
O Senhor Vereador, Dr, Duarte António Reis Besteiro disse que o montante é até 10 milhoes
de euros, pelo que, perguntou se o Senhor Presidente tem alguma perspetiva de que se torne
necessário utilizar a totalidade deste montante, até ao final do ano,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que se houver uma
alteraçao legislativa, como se prevê, que permita que um empréstimo desta natureza possa
englobar despesas efetuadas previamente ao próprio empréstimo, a Câmara ficará nos limites de
o gastar integralmente, se isso näo acontecer, nåo existe nenhuma expectativa de gastá-lo na
íntegra.

Despacho do Senhor Presidente',A Câmara, 14.07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD,
nos termos da alínea ccc) do n.o 3, do art,o33.o do Anexo I da Lei n3 Til201li,
de 12 de setembro, submeter à Assembleia Municipal, para aprovaçäo, a
contrataçäo de empréstimo de médio e longo prazo, ao abrigo do art.ó 51.0,
da Lei n.0 7312013, de 3 de setembro e n.0 2 do artigo G.o da Lãi n.o 6t2020, de
10 de abril, para aplicaçäo em despesas destinadàs ao combate aos efeitos
da pandemia da doença COVID-19, até ao montante de 10.000.000 €, para
efeitos do art.. 49.0 da Lei n.073/2013, de 3 de setembro e atínea f) do n,o 1 doart.' 25.o do Anexo r da Lei n.o 7st2019, de 12 de
setembro e correspondente repartiçäo de encargos e compromissos
plurianuais,

classificaçãoi lnterno
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Ata no 14 - Reunião Ptlblíctt
De 20 de julho de 2020

DAZO

IF

GAIA +

púeLrcos

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 35,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 07.07.2020,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstenções do ppD/pSD,
aprovar a autorizaçäo especial de circulaçäo dos seguintes veículos
pesados: 05'TZ'03, 21.1M-54 E 81-Xl-46, permitindo a circulação no interior
da zona delimitada entre a 41, rotunda de Santo Ovídió, Avenida da
República, Avenida Vasco da Gama (E.N.222)e Av. D, Joäo ll (VLg), válido
por 1 mês, nos termos informados,

ÂMe
JUN S

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 36,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 14,07,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos
termos informados,

D|REçÄO MUNtCtpAL PARA A |NCLUSAO SOCIAL

NC

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 37,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 02,07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito
do Programa Municipal Gaia + lnclusiva _ Eixo de Apoio na Carência
Económic-a e Emergência Social, solicitado por Adriano buarte Gama, nos
termos informados.
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CÁMARA MUNIcIPAL Atø no 14 - Reuníão Pública
De 20 de julho de 2020
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s TILDE ME
EDOC/2020/38816
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 3g,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara.0J.07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económ¡co no âmbito
do Programa Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na Carência
Económica e Emergência Social, solicitado por Matilde Sónia Meires Lopes,
nos termos informados.

tDo GAIA +
NCIA

EDOC/2020t42370

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 39,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "A Câmara. 13,07,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito
do Programa Municipal Gaia + lnclusiva _ Eixo de Apoio na Carência
Económica e Emergência Social, solicitado por António Ferreira da Costa,
nos termos informados.

C4N?PåIURA DE APo|oAoARnetlonlvletlro, soLtctTApo poR ALFREoo FERRETRA
DE SOUSA
EDOC/2020t40793
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 40,
apenas no original,
Despacho do Senhor presidente,'À Câmara. 09.07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Alfredo Ferreira de Sousa, nos termos ínformados.

glNptpATURA pE ApO , soltclTAoo poR ¡osÉ v¡te p¡merurl
DIAS

EDOC/2020t40795
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 41,
apenas no original,
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NASC¡MENTO DOMINGUES DA CRUZ
EDOC/2020t40788

VILA NOVA DE

CÁMARA MUNìCIPAL

o
EDOC/2020/40996

v
4Despacho do Senhor presidente "À Câmara. 09.07,2020,

Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por José vale pimenta Dias, nos termos informados.

Ala no 14 - Reuníão Ptiblica
De 20 dejulho de 2020

POR

ALM

T

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 42,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 09.07.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Maria do Nascimento Domingues da Cruz, nos termos
informados.

EA

cDOE
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E

HES

NO
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DAS

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 43,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara, 07.07,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a atribuição gratuita dos lanches
(reforçodo pequeno almoço, lanche da manhä, láncnõAa tarde e reforço do
lanche da tarde para as crianças que ficam depois das 17h), no âmbito do
contrato de "Aquisiçäo da Prestaçäo de Serviços de Cantinal Escolares" às
crianças,que frequentam o Programa Munlcipal Gaiaprende+/Férias de
Veräo 2020, nos termos informados.

PEDI DE DOP ENTO DA TAXA DE VISTORIA A ISTRAT NO
€130 TO SOLI ED

PEREIRA CARVALHO
EDOC/2020/6364

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 44,
apenas no original,
Despacho do Senhor presldenfe "À Câmara. 09.07,2020,
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CAMARA MUNICIPAL Atø n'14 - Reuníão Públìca
De 20 dejulho de 2020

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de isençäo do pagamento da
taxa de vistoria administrativa, no valor de €130,00 (cento e trinta euros),
solicitado por Filomena Eduarda Pereira Carvalho, nos termos informados.

OM VILA
IRO E

IL EU
EDOC/2020t't3793
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 45,
apenas no original,
Despacho do senhor Presidente "Aprovo. A câmara para ratificação. 10.07.2020',
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor presidente
datado de 10.07.2020 que aprovou o contrato de patrocínio desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e DAC - Douro Andebol
Clube, para apoio financeiro e não financeiro à realizaçäo do torneio de
andebol denominado "Gaia Beach Andebol", no valor de C-S.OOO,OO (cinco mil
euros), nos termos apresentados.

DI P DAS
Ats ANO 1 sl ALOR

MIL EU
EDOC/2020t29991

E Iq

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 46,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "A Câmara. 1J,07,2020,

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da
taxa pela utilizaçäo das piscinas municipais para o ano2020l2llZ1 Aamenina
lnês Magalhães Silva, no valor Ce CZ.eOS,b0 (dois mil duzentos e cinco
euros), nos termos informados,
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EDOC/2020/38853
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 47,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara, 15,07.2020,
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É kIqVILA NOVA DE

CÁÌ'1ARA MUNIcIpAL

Deliberação:

H
q

Ata n' 14 - Reunião Ptública
De 20 de julho de 2020

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de isenção do pagamento da
taxa pela utilização das piscinas mun¡c¡pais para o ano 2020;n0z1de Rosa
de sousa Neves, no valor de €335,00 (trezentos e trinta e cinco euros), nos
termos informados.

ATRI DE CHEOUE OFERTA ESCOLAR- 10. 20E30CEBE oÁru0
- ANO LETIVO 2020/2021
EDOC/2020/38599
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 48,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara.02.07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Aprovar a atribuiçäo dos auxílios económicos para oõ alunos do 1o ciclo

do ensino público e 10 ciclo das IPSS que lecionam este ciclo de ensino,
dos 20 e 30 ciclos do ensino público, do ensino secundário regulai
público e para todos os alunos do ensino secundário profissioñal e
ensino científico- tecnológico, bem como, a todos os alunos do ensino
artístico especializado.

2' Autorizar a cabimentaçäo da verba de €1 530 375,00, com a seguinte
repartiçäo de encargos:
Ano 2020 - 1 224 300,00€
Ano2021- 306 075,00€

E
RETROATIVOS
EDOC/2020t40024
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 4g,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 14.07.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a atribuição dos escalöes A e B, nos
termos e com os efeitos indicados na listagem e no parecer anexos à etapa
2 e 4, respetivamente, do EDOC/2020t40024.
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Ata no 14 - Reunião Ptiblìca
De 20 de julho de 2020

DIREçAO MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
ED DE ISENCÄOP DO O DAS ENTRADAS NO PARQUE BIOLÓG NO

VALOR DE €150.00 (cENTO E CINQUENTA SOLICITADO P ABAE
EDOC/2020t27408

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no b0,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 25.06.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento das
entradas no Parque Biológico, no valor de €150,00 (cento e cinquenta euros),
solicitado pela ABAE - Associaçäo Bandeira Azul da Europa, nos termos
informados,

Saíram da reunião os Senhores Vereadores, Dr. José Joaquim Cancela Moura e Dr, Duarte
António Reis Besteiro.

EDAD
SOLI POR

EDOC/2020t42286
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 51,
apenas no original,
Despacho do Senhor presidente "À Câmara. 10,07,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de certidäo de constituiçäo de
regime 

_de compropriedade, solicitado por Ana Luísa Torpes Márques
Fernandes - Proc' 2283120 - CERT, Uniao de Freguesias úe Serzedo e
Perosinho, nos termos informados.

Entraram na reunião os Senhores Vereadores, Dr. José Joaquim Cancela Moura e Dr, Duarte
António Reis Besteiro.
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EDOC/2020t40520
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final, por fotocópia sob o no 52,
apenas no original,
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VILA NOVA DE

cÂMA,RA rvuNrctpAL Ala no 14 - Reunião Ptlblica
De 20 de julho de 2020

Despacho do Senhor Presidente "À Câmara,02.07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PpD/pSD,
aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa mun¡c¡pal de
urbanizaçäo (TMU), no valor global de €28.061,99 (vinte e oito mil e sessenta
e um euros e noventa e nove cêntimos) e da taxa de emissäo do alvará de
licença de obras, no valor global de €5.164,92 (cinco mil cento e sessenta e
quatro euros e noventa e dois cêntimos), Proc.o 3666/15 - PL, freguesia de
Canelas, solicitado por Sociedade Construçöes Acácio Baptista,lda, nos
termos informados,

Ëþ,, le

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÁRo DA TESOURARIA que se anexa no final por fotocópia sob o
no 53, apenas no original.
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

Por último, o Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, propôs aos
Senhores Vereadores que a próxima reunião de Câmara ocorra no dia 10 de agõsto, þätur quinze
horas, o que foi unanimemente aceite.

Nada mais havendo a tratar, quando eram 17 horas e 15 minutos, o Senhor Presidente da Câmara

declarou encerrada a reuniäo, da qual se elaborou a presente ata aprovada, por unanimidade, nos

termos do disposto no n0 1 do art,o 34.0 do cPA, e no n.o I do art,o 570. do Anexo I da Lei n: 7512013,

de 12 de Setembro, com as devidas alteraçöes, bem como do n,o I do art.o 11,0 do Regimento da

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reunião de 201g.01.21.

E eu, , Diretora Municipal de Administração e Finanças e

da presente niäo, a subscrevi.

0 Presidente da Câm
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?tr1 w I

G.ttA Presidên

VOTO DE PESAR

Morreu hoje José dà Silva Candoso.

A serenidade das mãos nos bolsos num caminhar ligeiro e do pensâmento astuto deresposta inteligente, associado a um ser humano exiraordinário;îaz-nos acreditar naeternidade, na vida sem a morte, mais do que na vida para arém da morte.

Este homem foi um baluarle da democracia em oliveira do Douro. Desde o 25 de abril,lutou de forma empenhada pela vida da freguesia e das suas instituições. Foi sócio detodo o movimento 
.associativo, não para rá estar,.mas porque sempre rá esteve. Foiempenhado nas instituições de ação social, porqr, ,.reOitaua no bem_estar do próximo.

Enquanto Presidente de Junta fez coisas incríveis, embora aparentemente simples. Criouo projeto dos marmiteiros, um grupo de jovens qr. .ntrüava diariamente comida emcasa de idosos carenciados' Hoje chama-se apoio domiciriário, porque esta açãoinovadora evoruiu para uma porítica generarizada a níver nacionar.

Apostou nas obras essenciais, como a água e o saneamento, mas foitambém efe quemideatizou a compra do parque da ravanjei;r;ü;;;;;;;'r;il,;;. ;;,T:ir'"r ,".oupela Esquadra e pela nova Escola,Secundária. oåu .orio ,å nouo edífício-sede da Juntade Freguesia, que ocupou com o gabarito o. r¡rpr"¡å;;"";"r;;äffiär.
Membro da Assembreia Municipar, pensava grande, acreditava nas pessoas.

É normal que a morte acabe por chegar. Mas, no caso do José candoso, é muito injusto,faz uma falta enorme, mesmp qurnio não estamos por perto, para poder ajud.ar_nos apassar com humor os tempos difíceis. 
- r -' r-' tv' Hsr q Pvuçr oJuL

Foi um dos "viorinos" de oriveira do Douro, com o Menezes de Figueiredo, com o Manuer .Braga, com o António oriveira, com o Rogério santos, entre outros. uma geração quenos vai abandonando fisicamente, mas que nunca nos deixará pero seu exempro.

A cåmara Municipal, rer¡nida neste dia fatídico, expressa o voto de pesar institucional,a enviar à família e aos amigos, tributando o contriúuto ¡nestimável que deu à freguesiade Oliveira do Douro..o .ãn..lho.

Vita Nova de Gaia, 20 de Julho de 2020.

O Presidente,

Eduardo Vítor Rodrigues

Rua Álv_ares Cabral, 44OO-O]7 Vila Nova de GaiaTe|.223142 929 I Fax. 223752O11
presrdencia@cm_gaia.pt 

I www.cm_ga¡a.pt


