
VILA NOVA DE

v6 hlJt
CAI'lARA MUNICIPAL

ATA N.014

REUNIAO PÚBLICA DE CÂMARA REALIZADA EM 21 DE JUNHO DE2021,

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.o 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
- 0 Senhor Vereador, Dr, Manuel António Correia Monteiro
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhat
- o senhor vereador, Dr. Pedro Manuel vieira Alves de oliveira
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto

AUsÊNclAs JUSTIFIcADAs Nos TERMos DA ALíNEA c) Do ART'. 39 DA LEt N.o Tstz¡,ll
DE12 DE SETEMBRO, COM AS DEVTDAS ALTERAçö¡S:'

- A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes

PRESIDIU À R¡UNñO:

'o senhor Presidente da câmara, prof, Dr. Eduardo vítor Rodrigues

SECRETARIOU A REUNIAO:

'A Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças, Manuela Garrido

HORA DA ABERTURA: l6 horas

HORA DE ENCERRAMENTO: 16 horas e 20 minutos
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Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmãra: "A câmara. 07,06.2021,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

VILA NOVA DE

M^
4

PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉUO NO 1

O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar apresentou um voto de louvor à Escola de
Ginástica de Gaia, pelos resultados obtidos no Campeonato Nacioñal da i'Divisä0, nomeadamente, no escaläo de
iniciados da primeira divisä0, tendo-se sagrado campeä nacional, por equipas, com as atletas Rita Duarte, Mi¡am
Martins, lsadora Rocha e Mariana Santos. Que, em Seniores Elite e com a ginasta Beatriz Cardoso, classiÎicou-se
em 20 lugar da Geral lndividual e sagrou-se campeä Nacional de saltos,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o voto de louvor à Escola de Ginástica de Gaia, devendo
o mesmo ser comunicado à instituiçäo e às afletas.

PRESIDÊNCIA/VE REAçÃO

cÄMARA MUNlctpAL Atø n' 14 - Reunião Ptiblíca
De 21 dejunho de 2021

DEFIN ATA NO UNñO
DE ATA HO

2021

AS
EOM NACI

c0N DE

8DOCI2021t42785
Foi presente o documento referido em epígrafei qu9 se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas no original,
Despacho do senhor presidente da câmira: "À öâmara. 09,06.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar protocolo a celebrar entre a Secretaria Geral do Ministério
da Administraçäo Interna e o Município de Vila Nova de Gaia, tendo em vista o acesso à rede
nacional de segurança interna através da instalaçäo de conetividades e respetivos
equipamentos de comunicações, nos termos apresentádos.

ARA EM DO
MTS

EDOCt2021/36869

AP

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 12 da reuniäo extraordinária de
Câmara realizada em 31 de maio de2021e a ata no 13 da reunião pública de Câmara realizada
em0Tdejunho de2021.
O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar näo votou a aprovação da
ata no 13 da reuniäo de Câmara de 07 de junho de2021,em virtude de nåo ter participádo na
mesma.
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CÄMARA MUNIcIPAL Ate n" 14 - Reunião Públìcø
De 21 cle junho de 2021

DE IA

D DE JU SOLICIT
GABI oPo

8DOC|2021t43119
Foi presente o documento referido em epígrafet que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 09,06,2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de cedência do pavilhäo Municipal da
Lavandeira para a realizaçäo do XXlll Congresso Nacional- Distrito do porto, Ce Og å tt Oe
julho de 2021, solicitado por Fernando Moreira, Chefe de Gabinete da Federaçäo Distrital do
Porto do PS, nos termos informados.

o VILA

PROFI EED
ARTISTA GAIENSE GUEL DO IT. NO VALOR DE €5000.00 rcrNco MIL EUROSì
8DOCI2021t41404

É ktA

Foi presente o documento referido em epígrafel que se anexa no final por fotocópia sob o n0 S, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 15,06,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Municipio de
Vila Nova de Gaia e o Instituto de Educaçäo CIC - Colégio lnternato Claret, para upoio
financeiro à construçäo de um mural dê arte urbana ãe homenagem aos'profissiónais de
educaçäo, da autoria do artista gaiense GUEL Do lT, no valor de €5 000,00 1òlnco mil euros),
nos termos apresentados.

DIREçAO MUNICIPAL DE GESTAO DE PESSOAL E CARREIRAS

XXIIIADAHAO

E

DE

DI

TEM

EDOC|2021/40108

oNc coM coN DE BLICO
IRA OPE

Foi presente o documento referido em epígrafej 
tu.e 

se angla no final por fotocópia sob o no 6, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente da Câmira: "A öâmara. 0g.06.2021,
Deliberação:

Deliberado.por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençoes do ppD/pSD, aprovar a abertura
de procedimento concursal, com vista a constituiçao áe vínculo de emprego público por
tempo indeterminado, na carreira geral de assistente operacional (6 postoi), na área da
limpeza, para o Departamento de Administração Geral, bem como, que sejam oi métodos de
seleçäo.e a designaçäo do júri que terá comomissäo acompanharai fases do concurso, nos
termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal.
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EDOC/2021/44535

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se a.nexa no final por fotocópia sob o no 7, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "Autorizo, A Câmara, paia ratificaçao. 0g.06,2021,,'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençÕes do PPD/PSD, ratificar o despacho
do Senhor Presidente da Câmara de 09.06.2021, que autorizou a notificaçäo dos òontra
interessados, nos termos informados.

cÅ.MARA MUNtctpAL Ata n' 14 - Reunião Ptíblíca
De 2l dejunho de 2021

AVIL U

D|REçÄo MUNtCtPAL DE ADMtNt E FINANçAS
DOS CON

DO DE LOTE

MIL E INHENTOS EUROS)
EDOC|202',lt25962
Foi presente o documento referido em epígrafet que se anexa no final por fotocópia sob o no B, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 15,06,2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adjudicação definitiva do direito de superfície referente
ao lote 6 do Parque Empresarial de S. Félix da Marinha, pelovalord e1 120S0'O,OOC (um milhäo
cento e vinte mil e quinhentos euros), nos termos informados.

DE Dto c
P

DE D

MI
ctE

EDOC/2020/65852

É hl,-t

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no g, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmira:"À câmara. 15,06,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
I 'Gonstituir o direito de superfície, a favor da ACIGAIA IAssociaçäo Comercial, lndustrial e
de Serviços de Vila Nova de Gaia, sobre o prédio urbano composto por terreno para
construçäo' com a área de 668,72m2, sito na Rua do Choupelo, Uniäó de Freguesias de Santa
Marinha e Säo Pedro da Afurada, descrito na Primeira Gonservatória do Rõgisto predial de
Vila Nova de Gaia sob o número 5977 -Santa Marinha e inscrito na matriz sob-o artigo 7340 (o
qual faz parte do loteamento titulado pelo alvará n.0 0?08, de 11 de janeiro), pelo fiazo de 50
anos' prorrogável porvontade das partes, uma ou mais vezes, por períodós nao'superiores
ao inicial, se näo for denunciado por qualquer das partes, para'nele ser edificada a sua sede;
2'Aprovar a minuta da escritura de constituição do d¡reiiö de superfície.
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cÄMARA MUNtctpAL Ata n' 14 - Reunião Ptiblica

De 21 dejanho de 2021

DO DORIN
EXPROPRIAR

ED0C/2019t39124

ENTO PELA

8DOC|2021t27547

DE CANI
UES

P DE TAXA
DO DE co UM DE

€1. E crT

EDOCI2021t7202
N GAIA

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas no original

UVI

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmara:"A câmara. 15,06.2021'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a resoluçäo de expropriar das parcelas necessárias à
requalificaçäo da Rua Heróis de Ultramar, freguesia de Vilar de Ándorinho, nos termos
informados.

DIREçAO MUNtCtpAL DE TNFRAESTRUTURAS E ESPAçOS PÚBL|COS

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara, 09,06,2021,
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, disse que o Sr. Presidente terá referido em reuniÕes
anteriores, que iria fazer uma análise destas situaçöes.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse tratar-se de uma proposta de
indeferimento do pedido,
O Senhor Vereador, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo, disse que se está a fazer um estudo de tudo o
que existe para näo isentar e quais as obrai que têm conhapartidas,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, indeferir o pedido de isençäo do pagamento da taxa pela
interrupçäo de trânsito e pela apreciação do processo, no úalor oe èzi.g¡0,00 (vinte e um mil,
novecentos e trinta euros), uma vez que se trata de uma obra a cargo de um organismo do
setor público (lnfraestruturas de Portugal), nos termos informados.

8DOC|2021t17042
Foi presente o documento referido em epígrafe, 

lu-e 
se an9¡1ry t]1al por fotocópia sob o no i2,apenas no original

Despacho do senhor Presidente da câmãra:"À öâmara, 07,06,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito, nos termos informados.
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VILA NOVA DE
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cÄMARA MUNtctpAL Ata n' 14 - Reunião Públícø

De 2l dejunho de 2021

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'A Câmara, 07.06.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de suspensäo temporária e excecional do
pagamento da taxa da licença de estacionamento privativo do ano de 202l,correspondente
a um lugar de estacionamento privativo, no montante de €1 080,00 (mil e oitentä euros),
solicitado por Léguas Favoráveis Unipessoal, Lda - Goncessionário de Praia e Bar em Vila
Nova de Gaia, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal.

P DAT OCUP ESP coP

DE DE
31 03 DE 2021 OR

T E ADO
CONSTRU ION. LDA

A

E

8DOCt2021t40454
Foi presente o documento referido em epigrafel que se anexa no final por fotocópia sob o no 14, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara, 15,06,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa pela ocupaçäo
de via pública, de 31 de maio a 03 de junho de 2021, peË ipreciaçäo do processo è pilo
condicionamento de trânsito, entre a Rua Clube dos Caçadores, numa área de 37,50 m2 e a
Rua do Rosário, numa área de 60,00 m2, Uniäo de Fregueéias de Mafamude e Vilar do paraíso,
no valor de €!32,50 (quatrocentos e trinta e dois eurõs e cinquenta cêntimos), solicitado por
FERROVIAL coNSTRUccroN, LDA, nos termos informados.

TAXA ESP Ltco

DOP
PAND

RUA

NOV
EUROSI. SOLICITAD POR FERROVIAL LDA

8DOCt2021t37446
Foi presente o documento referido em epígrafe¡ QUe se anexa no final por fotocópia sob o no 1b, apenas no original.
Despacho do senhor presidente da câmãra:"À öâmara. 15,06,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa pela ocupaçäo
de via pú.blica, pelo período de l0 dias, pela apreciaião do pro'cesso e pelo cond¡c¡onamento
de trânsito' para rebaixamento de passeio'e alariament'o do acesso da Rua Conceiçäo
Fernandes às veredas 1,2e3 da Rua Dom Manueill, Un¡äo de Freguesias de Mafamudee
Vilar do Paraíso, ocupando uma área de 160,00 m2, no valor de €935,0¡ (novecentos e trinta e
cinco euros), solicitado por FERROVIAL CONSTRUCCION, LDA, nos termos informados.
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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 da Câmara:,'A Câmara. 09,06,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + lnclusiva - Ejxo de Apoio na Carência Económica e Emergência ðocial,
solicitado por Maria de Fátima Ferreira, nos termos informados.

VILA NOVA DE

EDI

EDOC/2021t42275

MOREIRA

8DOCI2021t42646

M"

1

DE

CÄMARA 14UNICIPAL Ata n" 14 - Reunião Ptiblicø
De 2l de junho cle 2021

PEDI INTE Rn¡¡sn
E DOM EA DOM DE

EVI OUTUB O VALOR

CONSTRUCCION. LDA
EDOCt2021/32603

Foi presente o documento referido em epígrafe, q_ue se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'A Câmara. 15,06,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa pela
interrupçäo de trânsito na Rua Dom Manuel ll, entre a Rua-Dom Afonso ll e a vereda 2 da Rua
Dom Manuel ll, União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, de 0Z de junho até 10
de outubro de 2021, no valor de €37 830,00 (trinta e sete mil oitocentos e trinta euros),
solicitado por FERROVIAL CONSTRUCCION, LDA, nos termos informados,

DI MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO SOCIRI.
PEDID o NICIPAL + IV

soc E T
FERREIRA
EDOCI2021/43083

A

o

MI ITO + SIVA.
DE

FE

UIT

Foi presente o documento referido em epígrafet qu-e se angla no final por fotocópia sob o no 18, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmãra:"À câmara. 09.06.2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + lnclusiva_- E_ixo de Apoio na Carência Económica e Emergência õocial,
solicitado por Ana de Almeida sousa, nos termos Informados,

DO PAL U+ DE
IA IT

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1g, apenas no original
Despacho do senhor presidente da câmãra:"À öâmara, 09,06,2021,

ffi#
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VILA NOVA DE

cÁMARA MUNtctpAL
L4

Deliberaçäo:

DE

MOREIRA

EDOC|2021/38945

DE

SILVA
EDOC12021/45316

Ata n'14 - Reunião Ptiblìca
De 2l dejunho de 2021

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na Carência Económica e Emergência $ochl,
solicitado por Maria Helena Ferreira Moreira, nos termos informados

tcl + INCLU DE

ADO

PAL €2
E

0 9- DA

NO

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 09,06.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na Garência Económica e Emergência õocial,
solicitado por susana saraiva Moreira, nos termos informados.

DtREçnO UUTUC|PAL DE EDUCAçÄO E SAúDE
4?r=: lEplpo 

pE REGU m errmos nernotrvos
EDOCI2021/40815
Foi presente o documento referido em epígrafel que se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 09,06.2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a atribuiçäo dos escalöes A e B aos alunos referenciados
na listagem anexa ao ED0C/2021t40815,com efeitos retroativos, nos termos informados,

AJRtBUtÇÄo pE Ltce ruru zozilzoez
EDOC12021/39268

Foi presente o documento referido em epígrafel 
9l.e se anela no final por fotocópia sob o no 22, apenas no original,

Despacho do senhor presidenfe da câmãra: "A öâmara. 15.06,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, a.provar a atribuiçäo as licenças da Escola Virtual às crianças do
1o CEB, nos termos informados

D|REçAO MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE

co

MIL

DA
D

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no f11a! por fotocópia sob o no 23, apenas no original,
Despacho do senhor presidente da câmãra:"À öâmara. 15,06.2021,

#^
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CÅMARA MUNIcIPAL

Deliberaçäo:

8DOC12021I45312

ts

EDOCt2q2u45289

H.
q

Foi presente o documento referido em epigrafel qu9 se anela no final por fotocópia sob o no 24, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 15,06,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar o pedido
de reduçäo em 50% da taxa de ocupaçäo do espaço púbiico por andaimes, no montante de
c225,00 (duzentos e vinte e cinco euros), Proc.d séglig - pL, Uniäo de Freguesias de Santa
Marinha e Säo Pedro da Afurada, solicitado por OL CWS.SERVIç9S EMpñESARIAIS, LDA,
nos termos informados.

Atu n' 14 - Reuníão Ptiblicø
De 21 dejunho de 2021

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar o pedido
de reduçäo em 50% da taxa municipal de urbanizaçäo, no valor de Ci sl1,lg (dois mil
trezentos e setenta e nove euros e dezanove cêntimosi, o pedido de reduçäo em 50% da taxa
de licença de construçäo, no valor de €1 178,20 (mil cento e setenta oito euros e vinte
cêntimos) e indeferir o pedido de redução da taxa de emissäo de alvará de licença de obras,
Proc.. 3106/19 - PL, freguesia da Madalena, solicitado por Leonardo Henrlquö S¡þa, nos
termos informados.

TAXA MONT

-UN

DA

E

NO
UM E DE

DE E 051 .U
SOLI

€1

S

IM

NO

DE

E

NI

D

D

E

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2b, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmãra: "À öâmara. 15.06,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo da taxa municlpal de urbanizaçäo,
no valor de€15 669,64 (quinze mil, seiscentos e sessenta e nove euros e sessenta e quatro
cêntimos), da taxa de licença de construção de obras de edificaçäo, no montante de €3 461,20
(três mil quatrocentos e sessenta e um euros e setenta cêntimosj e da taxa de emissäo de
alvará de licença de obras, no valor de €290.00 (duzentos r nou.ni, euros), proc,o s103/1s -
PL, Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo Þedro da Afurada, solicitadã pela Santa Casa
da Misericórdia de vila Nova de Gaia, nos termos informados.

ffi#Classifìcação: Públtco
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CÁMARA MUNICIPAL

EDOCI2021t42293

DE ANDORINHO
8DOCI2021t42351

VINT ISE

E

Ata n'14 - Reunìão Públícø
De 21 dejanho de 2021

.641

VAL

P

SESSE

soLl POR
UE

14

{

ENTO

POR

Foi presente o documento referido em epígrafel 
tug se angla no final por fotocópia sob o no 26, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara. 07.06,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar o pedido
de reduçäo em 50% da taxa municipal de urbanizaçäo, no valor de $0 6d1,43 (trinta mil,
seiscentos e quarenta e um euros e quarenta e três óêntimos¡, o pedido de reáuçao rr SO'¿
da taxa de compensaçäo urbanística, no valor de €101 613,6é (cento e um mil, säiscentos e
treze euros e sessenta e três cêntimos), o pedido de reduçäo em 50% da taxa de licença de
construçäo, no valor de - I

€5 922'60 (cinco mil, novecentos e vinte e dois euros e sessenta cêntimos), o pedido de
reduçäo em 50% da taxa de obras de demoliçäo, no valor de €100,00 lcem euiôs¡ ä inoeferir
o pedido de reduçäo da taxa de emissäo de alvará de licença de obras, proc.o Sá¡Sltg - pt,
Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, sblicitado por Carlos Fernandes
Mendes & Filhos, Lda, nos termos informados.

IME
DE -P 1-C

Foi presente o documento referido em epígrafel que se anexa no final por fotocópia sob o no 27 , apenasno original,
Despacho do senhor presidenfe da câmãra:"À câmara. 07.06,2021,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, aprovar a emissão
de certidäo de co_nstituiçäo de regime de compropriedáde, solicitado por Rosa Guedes de
carvalho e Rosa Guedes Rodriguel, Proco 356ti/21 - CERT, freguesia de Vilar de Andorinho,
nos termos informados.

F DIIA NA N0
N

ES
FERREIRA

EDOCI2021/43506
Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas no original
Despacho do senhor presidente da câmira:"À öâmara, 0g.06.2021,
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Deliberaçäo:

Deliberad_o por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, aprovar a
declaraçäo de renúncia ao direito de preferência, do prédio siio na Avenida Diogo Leite, no
434 e 440, Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, irr. à sua
localizaçäo Estratégia de Reabilitaçäo da Operação de Reabilitaçäo Urbana da Área de
Reabilitaçäo urbana "centro Histórico", nos termoi informados.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÁRO DA TESOURARIA, que se anexa no final por fotocópia sob o no 29, apenas no
original,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

Nada mais havendo a tratar, quando eram 16 horas e 20 minutos, o Senhor Presidente da Câmara declarou

encerrada a reuniäo, da qualse elaborou a presente ata aprovada, por unanimidade, nos termos do disposto
no n0 I do art.o 34.0 do CPA, e no n.o 1 do art.o 570. do Anexo I da Lei n.o 75/2013, de 12 de setembro, com as

devidas alteraçöes, bem como do n.o I do art.o 11.0 do Regimento da Câmara Municipalde Vila Nova de Gaia,

aprovado pelo Executivo na sua reuniäo de 2019.01,21.

E eu, , Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças e Secretária

da reuniäo, a

O Presidente da Câmara,

(Eduardo Vítor Rodrigues)

ffi#
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