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- O Senhor Vereador, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
. O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
' 0 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, Arq. José Valentim pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
- A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes

PRESIDIU À NEU¡URO:

' o senhor vereador, Eng.. patrocínio Miguel vieira de Azevedo

SECRETARIOU A REUNñO:

'A Diretora Municipalde Administraçäo e Finanças, Manuela Garrido

HORA DA ABERTURA: 15 horas.

HORA DE ENCERRAMENTO: 16 horas e 56 minutos.

ATA N.015

REUNIAO PÚBLICA DE CÂMARA REALIZADA EM 05 DE JULHO DE2021,

NO SALAO NOBRE DOS PAçOS DO CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA

AUSÊNclAs JUsrlF¡cADAs Nos TERMos DA ALíNEA c) Do ART'. 39 DA LEt N.o tstzoli-
DE12 DE SETEMBRO, COM AS DEVTDAS ALTERAçöES:'

'o senhor Presidente da câmara, prof. Dr. Eduardo vítor Rodrigues
'A senhora vereadora, Dra. Maria Erisa vieira da silva cidade oliveira
' o senhor vereador, Dr. Pedro Manuel Vieira Alves de oliveira
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PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVO NO 1

O Senhor Vereador, !ng.t Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo, apresentou um Voto de Pesar pelo falecimento
de Maria de Lourdes Costa Oliveira Vilar Saraiva de Oliveira Aguiar, mäe do Senhor Vereador, Dr, José Guilherme
Saraiva de 0liveira Aguiar, devendo ser endereçadas as condoiências ao Senhor Vereador e à família,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento da mäe do Senhor
Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar, devendo ser enderefadas as
condolências ao Senhor Vereador e à Família.

PONTO PRÉVIO NO 2
o Senhor vereador,.Dl Jo{ Joaquim Cancela Moura, apresentou um Voto de Congratulaçäo pela celebraçäo
do Centenário da Sociedade Filarmónica de Crestuma, que a seguir se transcreve (doc, 1):
"Voto de Congratulação
Centenário da Socredade Filarmónica de Crestuma
No passado no passado dia 1 de jutho a Sociedade Fitarmonica de Crestuma, em Vila Nova de Gaia, celebrou 100
an0s.

lund.ada em 1 de iulho de 1921, no seio de uma comunidade onde predominavam as indústrias de metaturgia e
tecelagem, a instituição ergueu alicercesfoñes na cultura, sem nuncater perdido a identidade cotetiva e o sentimento
!9 nertelOa de uma poputação secular, com uma ligaçaosecu/araos rios Douro e lJíma.
Na sua fundaçã0, misturou as mâos ásperas e duras ios crestumenses que trabathavam nos campos, na tecelagem
ou.na metalurgia, com a sensibilidade daqueles que, contrariavam o destino e se mantinham na vanguarda da
cultura, nomeadamente à música e poesla.
Os fundadores, Albe¡to da Sitva Ramos, Joaquim Luís Meiretes, Hermenegitdo José Atves Campos, entre muitos
outros, construíram e consolidaram a instituição à cusfa de muitos stcr-,fícios e perseverança, qualidades que
souberam também incutir nas geraçöes vindoiras,
A Sociedade FilarmÓnica de Crestuma deve o mérito da sua existência e finatidade a um conjunto de homens e
mulheres dedicados que' como dirigentes, maesfros ou executanfes, n¿âo pouparam esforços na vàtorização da
lnstituiçã0, a ponto de, no passado mais tongínquo, em dlas de ensaios, fesfas'e romarias, se des/ocara m a pé ou
de barco, sob o pino do so/ mais escaldanle ou do frio do lnverno mais rigoroso, tendo como única nron,prnru
manter o seu nível artístico da banda de música, em patamares de excelência.
Não foi por acaso que as geraçÕes segulnfeg abraça'ram este compromrsso afé à atuatidade, mantendo vivo o britho
da chama que alimenta a musicatidade dos cresfumenses com o orgutho que ostentava o "pai Luís,, - Manuet de
Sousa Tavares, musico com a mais longa atividade na banda, de quasesefenfa anos - quando afirmava:,,Não há
maior amor que este!".

O seu nível artístico traduz'se ainda na presença regular e constante de muitosdos seus executantes em bandas e
orquesfras de renome, como a Banda da Força Aérea, Banda da GNR Banda da Ex-tnfantaria 1, Banda da Ex-
lnfantaria 6, Banda da Região Mititar do Noie, orquestra do Norte, drquestra C/ássica do portó, otrfues;tra da
Fundação Gulbenkian, Orquestra de Cascaþ orquestradas Berras, entre outras. Ou peta obtenção de im grau ae
fgrmação específica e superior, em música, com a'frequência do Conseruatório de Música do porto, do Conservatório
Regionalde vila Nova de Gaia, da tJniversidade de Aveiro ou da tJniversidade ae ariga ou ainda por muitos deles
terem. ascendido a regentes de bandase professores de múslca ou exercerem funções de direção musical, em várias
esco/as, estabelecimenfos de ensino e conseruatórios, por mérito próprio. A instituiçao nunca perdeu de vista, a suafunção socialque incumbia, constituindo uma ianela då oportutn¡iade para a ørmalao dos mais jovens, no seio de
uma comunidade onde sempre escasseou o acesso à educação e ao ensino.
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Foi porrsso, sem surpresa gue a instituição obteve em 1gg2, o 1

música de Vila Nova de Gaia, com a particutaridade dos seus
cinco primeiros /ugares da classificaçã0.

o lugar, no primeiro e (tnico concurso de esco/as de
representantes terem obtido, a nivel individual, os

F_oi com,este espírito d9 alcançar a excelência que os jovens músicos da instituiçã0, Joana Oliveira, Tiago Otiveira,
Ruben Borgeg Luís Matos, Francisco Ribeiro, Bruna Sl/va e outros, que atuatmente integram a banda-de música,
participaram e.obtiveram grémios, dlrsflnçoes e menções honrosas, concursos importantesi nacionais e estrangeiros.

Itayb.ery sob esse propósito que a lnstituição promove anualmente, desde 20òg, o Estagio d'onro, que projebu a
Sociedade Filarmonica de Crestuma no contexto internacionat, Considerado um dos melñores esfágrbs dt Erropr,
atraindo a participação de þvens músicos das melhores esco/as e universidadeg fendo em vista-a aquisição de
novas competências, sob a direção dos melhores maesfros nacionais e estrangeiros colno Hugo Vøira, André

9!tlig,Hermenegildo Campos, Luís Caruatho, José Eduardo Gomes, Pauto Martins, Francrsco Fõrreira, Fernando
Marinho, Rafa AgullÓ Albors, Jos'é tgnácio Petit Matias e até o maestro dos maesfro s, mundialmente renomado, o
holandês Jan Cober.
Em 1996, o Município de Vita Nova de Gaia, quis distinguir o percurso ímpar desfa insfffuiçã0, atribuindo-the a
Medalha de Mérito Municipal, c/asse ouro,
Pelo percurso dos (tltimos 100 anos, fica o registo da participação e a distinção de mérito, em concursos e fesfiyais
importantes:

1944 - Finalista do Encontro Bandas Civrs
1959 - I Grande Concurso Bandas Fitarmónicas e Bandas Civis
1982 - I Concurso Esco/as de Música Vita Nova de Gaia
1985 - lll Festival Música poputar

1986 - Finalista do Festival de Bandas da EDp
1989 - lV Festival Popular
1991 - lfestivalNacionalde Bandas Filarmónicas de Lisboa
1997 - Festivallnternacionatde Música para Jovens
2000 - Mega Concerto de Vila Nova de Gaia
2002 - I festival de Bandas de Crestuma
2009 - Festival de Bandas de Lisboa
2010 - I Festival Bandas Filarmónicas de Espadanedo
2011 - Centenário da rep(tbtica
2014 - I Concurso lnternacional CtB Fitarmonia d'Ouro
2015- FestivalBandas da Banda Sinfonica portuguesa
2016 - Festival de bandas de Gaia (com Notre Dãme simphony orchestra)
2017 - Desf/e de Bandas de Lisboa (comemoraçoes do 1o de'Dezembro)'
2018 - Desf/e de Bandas de Lisboa (comemoraçoes do 1o de Dezembro)
Sâo poucas as instituiçoes gue se podem orguihar em possurr no seu aceruo um número tão alargado de temas
musicals, como marchas'canção, marchas de rua, marchas de procissâ o, rapsódias, fanfaslas e aberturas,
dedicados aos seus executantes, ou à freguesia que the deu nome, crestuma.
Tgmas de Joaquim Luiz Meiretes como "Santa Marinha', "Ecos de Crestuma", "Ecos do l)ima,,, "l)ma Só palavra,,,
"Crestuma em Festa", "Festa na Aldeia" e'Fonte Velha;', com poema de Eugenio paiva Freixo ot) 

,,Homenagem 
a

Crestuma", de Antóniode Sousa Júnior, "Banda de Crestuma" e "Ecos de Cre\tuma' de Àñu; Cr;;a Si^[ril,','fit*
de Crestuma", uCresftJm.a 

Seras Peque na', "MinhaTerra" e "Grande Marcha de Crestuma', de António Ferreira Alves,
também com poemas de Eugénio de Paiva Freixo, e ainda "Homenagem a Crestuma", também de António Ferreira
4l!,:' mas com poema de J. Francisco Pinto, "Homenagem a Manuetde sousa Guedes de oliveira," de Atbetto
Madureira da Silva e finalmente "Hermenegildo Campos", "Rodotfo Campos", "Sociedadle Fitarmónica de Crestuma,,
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e."Centenário", do Capitão Amilcar Morais, são aþuns dos muifos exemplos da riqueza musicalque
deixa à sua comunidade, aopaís e âs gerações futuras.
A instituição fez o seu caminho, talcomo, no poema "Fitas de Crestuma', de Eugénio de paiva Freixo:
O Crestuma, tecedeira
Das fdas gue nos enlaçam,
Dos aprfos a vibrar,

Dos operëuios gue passam,
Enquanto nos trabalharmos,
Nos feares dos nossos pars,

Enquanto houver desfas f¡fas,

Crestuma não mone mais!
Também a instituição f9c9u gs seus ob.¡bflvos, afravés de músicog dirigentes, maesfros e beneméritos, gue deram
muito das suas vidas à Sociedade Fitarmónica de Crestuma, Múslcoé como Hermenegitdo José A/ves Campos,
Joaquim Luiz Meireles, J9ão Augusto Atves da Cosfa, Luiz Dias da Silva, Manuel Atves de Oliveira, Manuel dos
Sanfog /saias Oliveira e S/va, Francisco Ferreira Que/hag Francisco Gonçalves da Silva e AntónioSousa Dias, os
quais realizaram, cada uma, mais de o'ttocentas afuações, enquanto exeôutantes da banda fitarmónica, lJm feito
memorávelao alcance de muito poucos músicos em portugal!
Nesfes termos, a Câmara Municipat de Gaia, congratula-{e com a celebração do 1000 aniversário da fundação da
Sociedade FilarmÓnica.de Crestuma, que comemora também a dimensão e a grandeza de uma instituição que e
uma referência cultural incontornável, do concelho e do nosso país.
A Câmara Municipal de Gaia, assocando- se à celebração do'centenário, manifesta ainda o seu reconhecimento e
sa(tda fodos os executantes e dirigentes da Sociedáde Fitarmónica de Crestuma, registando o contributo da
iltstituçao para o prestígio e dignificação da música da formação musical, no ptano municipal, nacional e
internacional,

Vila Nova de Gaia, 5 de julho de 2021.
o Grupo de vereadores do PSD na câmara Municipatde vita Nova de Gaia"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Voto de Congratulaçäo pela celebraçäo do Centenário da
Sociedade Filarmónica de Crestuma, devendo ser comunicado à Sociedade Filarmónica de
Crestuma.

PRESIDÊNC
AT BL EM2

DE2921
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 14 da reunião pública de Câmara,
realizada em21de junho de2021.
A Senhora Vereadora, Dra..Marina Raquel Lopes Mendes näo votou a aprovaçäo da ata no 14
da reuniäo de Câmara de 21 de junho de2021,em virtude de näo ter participado na mesma.

FI
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Êucn DO AM
P EM

,,

NTRE MUNI NOV
VISTAA

EDOCI2021/49606

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, 50.06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de parceria a celebrar entre a Câmara Municipal
de Vila Nova de Gaia e a Medicina Laboratorial Dr, Carlos da Silva Torres, S.4., tendo em vista
a instalação de centros de rastreio do novo Coronavírus, SARS.COY.2, niamodalidade WALK.
THRU, nos termos apresentados.

DA

EDOC/2021t48042
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, para ratificação. 21,06.2b21",
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente de 21.06,2021, que
aprovou o protocolo de colaboraçäo celebrado entre a Agência Portuguesa do Ambiente, i.p.
e alguns Municípios, tendo em vista a concretizaçäo de açöes de "Reabilitaçäo da Rede
Hidrográfica", nos termos apresentados.

LOD rcíPto
UVE IONAI

MENT

EDOCnÛnA$17

DE

oDE

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.2g.06,2021,.
O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto disse que o protocolo näo tem nenhum custo para o município e que
se trata de ym projeto de âmbito nacional, Que, neste caso em concreto, a Associaçäo Portuguesa de proiissionais
de Juventude será parceira na formação de técnicos de juventude, nos diversos runicipior eñvolvidos neste fro¡eto
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o protocolo de cooperaçåo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a APPJUVENTUDE - Associaçäo Portuguesa de profissionais de
Juventude, tendo em vista o estabelecimento dos termos da parðeria destinada à promoção
mútua de açöes a desenvolver no âmbito do projeto "EU/ON SCALING Up", a níveinacioñal,
nos termos apresentados.

S.A.

ffi#
Certificado
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VILA N A
EA CASA

OR
MIL + IVA

AT DE CU
MUNDO''
EDOCI2021/46193

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: "A Câmara, 17,06.2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos propostos, o seguinte:
1. Atribuir a cadl fotografia premiada na tercelra categoria, o valor de 2,500 euros;
2. Aprovar a atribuiçäo dos prémios propostos pelo Jiri, constantes do Anexo I dã presente

proposta.

AD UI Ríncn tPto DE
Pto

8DOCI2021t46925
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7, apenas no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe; ,À 

Câmara. 17.06,2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar a proposta de atribuiçäo de Medalha Honorífica do
Município de Vila Nova de Gaia, porocasiäo da data de comemôração do Dia do Município2021
às seguintes instituiçoes e personalidades:
1. MEDALHA DE HONRA

. Profa Doutora Maria Manuel Mota

. RuiJorge de Sousa Dias Macedo
2. MEDALHA DE MÉR|TO CíVCO

Ouro
. Dr. Duarte Besteiro
'Montepio vilanovense de socorro Mútuo costa Goodolfim
. Chefe Sílvio Filipe Guimaräes Ribeiro

3. MEDALHA DE MÉR|TO SERVTçO púBLtCO
Ouro
. Eng.Vitor Martins primo

4. MEDALHA DE MÉRITO CULTURAL
Ouro

,,

EDOCI2021/49338

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe; "À Câmara,30.06,2021,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de parceria a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a Creative lndustries Programmes by SG e a Fundaçäo Casa da Múéica, tendo
em vista a realizaçäo de um concerto sinfónico, designado "Arrábida Sinfónica", no valor de
€20.000,00 (vinte mil euros)+ lVA, nos termos apresentados.

fr
aageÍ*-
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- Mestre António Joaquim (a título póstumo)
5. MEDALHA DE MÉRIO DESPORTIVO

0uro
- Dr. Garlos Fernando Sousa Monteiro
. Ricardo Miguel Moreira da Costa

6. MEDALHA DE MÉR|TO PROFISSIONAL
Ouro
. Prof. Ákaro Santos
- Dr. Artur Soares Dias
- Joana Sofia Barbosa Vasconcelos
- Prof. Luciano Ribeiro
- Profa Luzia Veludo
- Dra. Susana Pombo (a título póstumo)
- Eng.Victor Silva

7. MEDALHA DE MÉR|TO EMPRESARIAL
Ouro
- ARCH Valadares
- Ricardo Manuel Barros Soares

DIREçÄO MUNICIPAL DE GESTÄO DE PESSOAL E CARREIRAS
A DET

E

NCU

A
AM

U

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. 16,06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado.por maioria, por 7 votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD, autorizar o reforço
do mapa de pessoal, com a. criaçäo de nove postos de trábalho, na carreira técnico superior
nas áreas de serviço social, educaçäo sociai e psicologia, para a Divisäo de Açäo Social e
Voluntariado, bem como, aprovar o recrutamento de traballradores para ocupaçáo daqueles
novos postos, através de recurso às reservas de recrutamento iniernas, conófituídas nos
procedimentos concursais nos 41, 42 e 43t2020, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal.

DE
NA

EEM

U

E
E

Foi presente o documento 
fJ.ldo,gT epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 9, apenas no original

Despacho do Senhor presidente:,A Câmãra. 17.:06,2021,.

a3cef:
\oon""
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Deliberado por maioria, por 7 votos a favor do PS e 1 abstenção do PPD/PSD, aprovar a abertura
do procedimento concursal, com vista a constituiçäo de vínculo de emprego público por tempo
indeterminado, na carreira geral de assistente operacional (2 postosidelratador de animaìs,
para o Departamento de Ambiente e Parques Urbanos, bem como, os métodos de seleçäo e a
designaçäo do júri que terá como missäo acompanhar as fases do concurso, com polterior
submissäo da proposta a deliberaçäo da Assembleia Municipal, com prévia autorizaçäo de
mobilidade de um dos postos do Serviço Veterinário Municipal, para o Departameñto de
Ambiente e Parques Urbanos, nos termos informados.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURíDICOS
P U PARA

DO RATIV
ELO

8DOCt2021t44533
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente:"concordo, À câmara para ratificaçào, zs,oo,iozt,.
Deliberaçäo:

Delibera.do por maioria, por 7 votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD, ratificar o despacho
do Senhor Presidente de 23.06.2021 que concordou com a improcedência de impugnaçäo
administrativa apresentada pelo concorrente Alexandre Barbosa Borges, S.4., nos teimos e
com os f u ndamentos vertidos na I nformaç äo 21.67 TDCAJ RM de Z2t06tI0Z1,

pglp4LTt GHEM|CAL tp _ oLtvEtRA po pouRO _ NtpG 6740g/eo
EDOCI2021/39332

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:'À Câmara, 90,06.2021,,
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura disse que, neste caso concreto, as duas partes têm razä0,
isto é, a Câmara diz näo ter condiçöes para conferir o direito de renovação da informação prévia, porque só pode
ocorrer uma vez, mas, dentro do prazo de um ano, após a emissão da informaçäo favoráúel e, face às circunstâncias
que säo apresentadas e se as circunstâncias de facto e de direito forem as meémas, também näo se antevia nenhum
motivo para recusar a renovação da informaçäo prévia favorável, Que, nesta decisã0, näo é feita qualquer mençäo
a essas circunstâncias e se essas fossem as mesmas, provavelmente, poderia haver interesse na economia
processual daquilo que eve-nlualmente pudesse ser a aprovaçäo do PlP, ainda que fossem feitas novas consultas
externas e até fossem emitidos pareceres favoráveis, no restänte. Que os Vereadores do pSD dão o benefício da
dúvida, porque, relativamente Èrquilo que é alegado pelo particular, também näo resulta de modo nenhum da lei,
nomeadamente, do artigo 170, no 4, do RGEU, que só possa haver uma única declaraçäo para manter os
pressupostos que referiu e que levaram à emissão do anterior PlP. Que, na ótica dos Veread'ores do pSD, dará o
benefício da dúvida e irá abster-se relativamente a esta questä0,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 7 votos a favor do PS e 1 abstenção do ppD/pSD, negar provimento à
reclamaçäo apresentada, devendo, em consequência, mánter.se na Ordem Juriä¡ca o ato de
rejeiçäo liminar do pedido de renovaçäo do PlP, nos termos e com os fundamentos constantes
na Informaçäo no 21.641DCAJRM de 1t 106t2021.

aa
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PRoCESSoS JUptctAts 2009.2021
ED0C/2021/46986
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 18.06,2021,.
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

D|REçAO MUNtCtpAL DE ADMTNTSTRAçÄO ¡ rtruANçAS
coM ,a

OPE

aaEef':
Ëod""

EE
,,

EDOCn02'l/36014
Foi presente o documento referido em epígr.af9t que se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente: "Aprovo, À câmara para ratificaçao,'26.06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade,.ratificar o despacho do Senhor Presidente de 26.06.2021, que
aprovou o conteúdo da ata do júri, bem como, as peças retificadas e, ainda, a prorrogação de
prazo para apresentaçäo de propostas, nos termos informados.

co
FREG DO

P

MUto

EDOC/2021/66817

Foi presente o documento 
ff.ldg.g19pígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 14, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 21.06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos do artigo 250, no 1, alínea q), do anexo I da Lei TSn¡ß
de 12 de setembro, submeterà aprovaçäo da Àssembleia Municipäía desafetaçäo do domínio
público plra o domínio privado do Município das parcelas de terieno a seguir iãentificadas:
' Parcela de terreno denominada 51, com a área dE163 m2, sita na Alamedido Cedro da extinta
freguesia- de Mafamude, agora pertencente à Uniäo de ireguesias de Mafamude e Vilar do
Paraíso. A supracitada parcela confronta do norte com Alameda do Gedro, do sul com Alameda
do Cedro, do nascente com arruamento sem designaçäo e do poente com Alameda do Cedro
e é parte do descrito na G.R.P. sob o no 288 da freguesia de Mafàmude, encontrando.se omissa
à matriz por pertencer ao domínio público,
'Parcela de terreno denominada 52, com a área de g2 m2, sita na Alameda do Cedro da extinta
freguesia- de Mafamude, agora pertencente à União de freguesias de Mafamude e Vilar do
Paraíso. Asupracitada parcela confronta do norte com Alameda do Cedro, do sul com Alameda
do Cedro, do nascente com arruamento sem designaçäo e do poente com Alameda do Cedro
e é parte do descrito na C.R.P. sob o no 288 da freguesía de Mafåmude, encontrando.se omissa
à matriz por pertencer ao domínio público.

^

DEBITO

ATA
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DA

RAI

EDOC/2021/39184

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 15, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 16,:06,2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
A'aceitar a cedência gratuita, para integraçäo no domín¡o público municipal, da seguinte
parcela de terreno, destinada à requalificaçäo das Estrada da Rainha, união de ireguesi-ias de
Serzedo e perosinho:

'parcela com a área 51,00 m2, sita na Estrada da Rainha, uniäo de freguesias de Serzedo e
Perosinho, a desanexar do prédio rústico sito no Lugar da Figueira àe Chä . na indicada
Estrada da Rainha, descrito na Segunda Conservatór¡a do Registo Predial de Vila Nova de
Gaia sob o número 2249 - Serzedo, inscrito na matriz sob o artigo S14B (que proveio do artigo
rústico 2313 da extinta freguesia de Serzedo), identificada na pÍanta de cedências a tracejaão
de cor verde e como parcela 17.4, com o valor atribuído de € g48,60 (novecentos e quarenta
e oito euros e sessenta cêntimos).
B . aceitar que o Município se comprometa a:
| - garantir o acesso, por parte da proprietâria, â parcela sobrante;
ll 'executar o passeio/baia de estacionamento de acordo com o previsto no projeto da via;
lll 'a contabilizar esta cedência num futuro aproveitamento do terreno sobrante.

R VIA AÀ

RUA DO MEI FREGUESIA DE CAN
EDOC/2020t45612

ED

DE

M2

Foi presente o documento 
l9f.fd9.gq9pígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente:,À Câmàra, 16,06.2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
' adquirir, por via do direito_privado, à Associaçäo Recreativa de-Canidelo, NlpC 501 61g 461,
com vista à construçäo do Ginásio do Meiral, a parcela com a área de 425,,00 m2, sita na Rua
do Meiral, freguesia de canidelo, identificada na parcelar, que faz parte do Relatório de
Avaliaçäo Prévia, a tracejado de cor verde, a desanexar do prédio urbano sito na indicada Rua
do Meiral, n.0 51, descrito na Primeira Conservatória do Regísto Predial sob o número 4g0T .
Canidelo e inscrito na matriz sob o artigo 771, como valor atribuído de € 55,447,50;
'que o valor acima mencionado seja convertido na cedência do direito de utilizaçäo do futuro
ginásio à Associação Recreativa de Canidelo, por 29 semanas, a contar da data dá entrega das
chaves á expropriada, numa utilizaçäo semanal de segunda a sexta feira, das 1g:00 hoìas às
24:00 horas, aos sábados e domingos, das g:00 horaJàs 24:00 horas, sendo esta a forma de
pagamento da indemnizaçäo da parcela 2;
'a respetiva minuta da escritura de expropriação amigável.

ffi#

LA DE COM A
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DIDO

€311 E

NO NHO crT
8DOCI2021t42252
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, 1g,06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor total de €311,23 (trezentos e onze euros e vinte e
três cêntimgs), ou seja, o valor de €217,86, para deslocaçäo a Þonte de Lima, no dia 06 de junho
de2021, solicitado pela Associaçäo Desportiva de Grijó, nos termos informados

PEDI E DE EVIA

DE
EDOC/2021/41338

É uI't

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: "À Câmara. 19,06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €472,66 (quatrocentos e setenta e dois euros
e sessenta_e seis cêntimos), ou seja, o valor de €330,86, para deslocaçäo a Leiria, no dia 03 de
junho de202l,solicitado pela Associaçäo Culturale Desportiva de Gúlpilhares - Hóquei 1g44,
nos termos informados.

VILA NOVA DE

RED

16

8DOCt2021t41247

EDOCt202'l/40836

DE NI

PEUE

DE UTI VIAT IP
cl ED

DE E

Foi presente o documento 
¡gtefcgggpígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1g, apenas no original,

Despacho do Senhor presidente: "À Câmara, 18,06.2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €7i5,16 (setecentos e vinte e cinco euros e
dezasseis c_e-{im.os), ou seþ, o valor de €507,61, para deslotação a Lisboa, no dia ffi de junho
de202l,solicitado pelo Clube Hóqueidos Carvallros, nos termos informados.

DO M

S c
NOV

D
DE

Foi presente o documento_.t fuiid9,?Tepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente:"A Câmãra, 18,:06.2021,.

^

DESL

LEI 03 2021 PELA

NTIM S

HOD
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Deliberaçäo:

ts

CULT

ED0C/2021t45250

EÐOCI2021t41180

DE

ALD
A NO

ÊDOC12021t40527

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €292,71(duzentos e nõventa e dois euros e
setenta e um cêntimos), ou seja, o valor de €204,90, para deslocação a Braga, no dia 05 de
junho de2021, solicitado pela Associaçäo Desportiva de Grijó, nos iermos infórmados.

Atø n" 15 - Reunião Ptiblica
De 05 dejulho de 2021

RO

NTA

PELO

RAS

P DET N
E E

EG -H

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara,2A,06.2021,,
Deliberação;

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de redução em 70% do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor total de Cig¿.gg (trezentos e vinte e oito euros e
cinquenta e quatro cêntimos), para deslocaçäo a Säo Pedro do Sul, no dia 1g de junho de2021,
solicitado pela Associaçäo Gultural e Desportiva de Gulpilhares - Hóquei 1g44, nos termos
informados.

VAL

NTO
OLIV

Foi presente o documento referido,em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no original,
Despacho do Senhor p re sidente:, À Câmãra. 2g,06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor total de €167,44 (ceñto e sessãnta e sete euros e quarenta e
quatro cêntimos) para deslocaçäo a Lever, nos dias 15 e 16 de junho de 2}2t,solicitado pelo
Agrupamento de Escolas Diogo de Macedo (Escola Básica do Oiival), nos termos informados,

NO
E

DAJ
NT

2021 UBE

Foi presente o documento_.n, fu|d]?Tepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no original.
Despacho do Senhor presrdenfe; "A Câmara,28,:06,2021,.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo eml0o/o do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas munlcipais, no valor total de €74i,Ì3(setecentos e quarenta e dois euros
e três cê.ntimos), ou seja, o va.lor de €520,12, para deslocaiao. Lisboa, no dia 12 de junho de
2021, solicitado pelo Glube Atlântico da Madaiena, nos termos informados.

^
Classlflcação: Públtco aacer'-
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PEDI

D UN DE

o
DE ESE SEIS

DESL AL DIA

CAN
EDOC12021t36457

TU N
T ct

INTA DE RUP
DE B RIB

8DOCI2021t35725

CAN

CAN

8DOCI2021t49977
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no ZT, apenasno original

R

A

NIDE

oE

SO

8DOC12021t37275

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: rÀ 

Câmara,2g.06.2021,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor total de €54,35 (ciñquenta Jquatro euros e trinta e cinco
cêntimos) para deslocaçäo a Lever, no dia 09 de junho de202l,solicitado pelo Agrupamento
de Escolas Gaia Nascente (Escola Secundária Gaia Nascente), nos termos informados,

M

PctT

T

HO

Foi presente o documento 
¡9tefo9,919pígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente :, À Câmara, 28,06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por u.nanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo de
viaturas municipais, no valor total de €666,94 (seiscãntos é sãssenta e seis euros e novänta e
quatro cêntimos), para deslocaçäo a Lisboa, no dia 11 de junho de 2021, solicitado pelo
Agrupamento de Escolas de Canelas (Escola Básica e secuñdária de Caneias), nos termos
informados.

T

UM

202

Foi presente o documento 
19tefo9,91epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no origínal,

Despacho do Senhor p residente :, À Câmara, 2g,: 06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor totai de €65,51 (seisenta'. õ¡nro euros e cinquenta e um
cêntimos), para deslocaçäo à Quinta de Santo lnácio, no dia 17 de junho de 2}2\,solicitado
pelo Agrupamento de Escolas de Canelas (EB1/J| de Ribes), nos termos informados,

ECUN

Classlf¡caçãot Prlbllco
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Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 21,06.2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aceitaros documentos reportados pelo adjudicatário, relativos ao
subempreite¡ro, nos termos informados.

Despacho do Senhor Presrdenfe; "À Câmara, íi0.06,2021,
Deliberaçäo:

DI

EDOCI202'U7167

ADA
ADICIONAL NO 1

EDOCI202'1145562

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de delegaçäo de
competências a celeb_rar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguãsia de
Canidelo, para apoio financeiro à execuçäo de trabalhos de arranjo de diversos paéseios da
freguesia de Canidelo, no montante global de €10.920,12 (dezmil novecentos e vìnte euros e
doze cêntimos), nos termos apresentados.

REçÄO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAçOS PÚBL|COS
D

DO IPAL D

DE IM

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: rÀ 

Câmara. 16,06,2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar os trabalhos complementares, bem como, a respetiva
minuta de contrato, nos termos informados.

D|REçAO MUNtCtpAL PARA A TNCLUSÄO SOCIRI-
94NPIPILVFA DE APoI A PoR MARTA JosÉ tvrARTrNs ALErxo
8DOC12021t45752
Foi presente o documento 

fftfdg,glgpígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente:,À Câmãra, 18,06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GaiaCuidador, nos termos
informados.

CORREIA DIAS
8DOC12021t45775
Foi presente o documento 

P.f.ld9,glepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: "A Câmãra, 19,:06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio Gaiaçuidador, nos termos
informados.

#^
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OL

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. 1g,06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apo¡o GaiaGuidador, nos termos
informados.

9A=!P|,D=ATURA DE AP0l0 GA cITApA PoR LAURA MARn penetm coruçRlves
LOUSADA
8DOC|2021t45790
Foi presente o documento 

lgftldg,glgpígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 1g,06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio Gaiaçuidador, nos termos
informados.

CåIPIP+TURA DE APOlocAlACulonoon.soucrTApA poR pAULA tsABEL LIMA FERNANoES
EDOC|2021/45803
Foi presente o documento referido,em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no o¡ginal.
Despacho do Senhor Presrdenfe: ,'À 

Câmara. 1g,06.2021,.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio Gaiaguidador, nos termos
informados.

DE POR
SILVA
8DOCI2021t45817

E

Foi presente o documento 
9re|d9,91epÍgrafe, 

que se anexa no final por fotocópia sob o no 35, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: "À Câmãra, 1g,:06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio Gaiacuidador, nos termos
informados.

9å!?lPfT,9RA DE APO ADA poRANA oEoLTNDA MoTA Dos RErs
8DOC|2021t45826
Foi presente o documento 

ff.ld9,?1epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36, apenas no original.
Despacho do Senhor presrdenfe; "À Câmara. 1g,:06,2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio Gaiacuidador, nos termos
informados.

OLICITADA POR MARIA SlLVrun On CUrunR COtlç¡l-V¡s
EDOCI2021/45835

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 Câmãra. 1g.:06,2021,,

#fr
Classlficaçãoi Públlco aacÊf':
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Foi presente o documento referido,em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas no o¡ginal.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 18.06,2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio Gaiacuidador, nos termos
informados.

çI4IPIIATURA DE APoIO GAIACUIDADOR. SOLTCTTADA poR MARTA pE FÁT|MA FONTES DE L|MA
PASSOS

EDOCt2021/45963

Foi presente o documento 
¡9ref9,9qepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no original,

Despacho do Senhor presrdenfe; "À Câmara, 18,:06,2021,.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GaiaCuidador, nos termos
informados.

¿aceÍ.-
Ë,*tr"#

L\
cÅMARA MUNtctpAL Ata n" 15 - Reunlão Ptlbllcq
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GaiaGuidador, nos termos
informados.

c4lptpATURA pE Apot R FTLOMENA MARTA CARDOSO PRATA
EÐOCI2021/45936

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 18.,06,2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GaiaGuidador, nos termos
informados.

C4IDIDATURADEAPO NMNNN¿OIO SNruTOS CAETANO MOTA
EDOCIaI2'U4594'l
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. 1g,06,2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio Gaiaguidador, nos termos
informados.

@A¡ACUIDADOR, SOLTCTTADA pOR ROSA MARTA MARTTNS MEDETROS
eoocl
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:,'A Câmara. 19.06.2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GaiaCuidador, nos termos
informados.

RA POR
EDOC/2021/45958

ELA BEI

^
Classlfìcação: Públlco
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EDOCI2021/45983

gAJlprpATURA pE Ap0t0 GA|AGU|DADoR. SOLtCtTApA pOR
CUNHA

ED0C/2021/45969
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, 18,06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio Gaiaçuidador, nos termos
informados,

94lPlPlfuRA DE APo!WAoA poR MARTA tsoLtNA MoREIRA LouREtRo
8DOC12021[45972
Foi presente o documento referido.em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 1g,06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GaiaGuidador, nos termos
informados.

941!PIP4TURA DE APOIO GAIACUIDADOR. SOLICITADA POR VtRGtNtA MARTA FERNANDES PERE|RA
CAMPOS
EDOCt2021t45974
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4b, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 1g.06,2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GaiaCuidador, nos termos
informados.

9AIDIP4I9FA DE APol n pon susnun cÂruoron TeRNANDEs poLóNto
8DOC|2021t45977

Foi presente o documento 
¡9tefo9,919pígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 46, apenas no original,

Despacho do Senhor presidente: "À Câmàra, 18,06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GaiaCuidador, nos termos
informados.

9å!?1P|T,VRA DE APO TADA poR susANA TsABEL FERRETRA pE LIRR
EDOCt2021/45979

Foi presente o documento 
¡9tefoo.91gpígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 47, apenas no original,

Despacho do Senhor presidente:,,À Câmara, 18,:06.2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio Gaiacuidador, nos termos
informados.

Atø n" 15 - Reuníão Ptiblicø
De 05 dejulho de 2021

úcn IDA E

Foi presente o documento 
llJ.fdg,flepígrafe, 

que se anexa no final por fotocópia sob o no 48, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: ,À Câmãra, 1g,:06,2021,.

aacer"-

\otr'"#^
Classiflcação: Pribltco

Cert¡ficado
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CÄMARA MUNICIPAL Ala n" 15 - Reunìão Ptiblica
De 05 dejulho de 2021

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cand¡datura de apo¡o Gaia0uidador, nos termos
informados

c4NptpATURA pE ApO poR EUNTCE pA STLVA MARQUES
EDOCI2021/45991

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4g, apenas no or¡ginal
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 18,06.2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio Gaia0uidador, nos termos
informados.

ç4IPIPATURA DE APolo GAIAGUIDADOR. SOLIOITADA PoR ARMINDo JoSÉ ¡nnnres FERRETRA
GOMES
EDOC12021/45996

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 50, apenas no o¡ginal
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 18,06,2021,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GaiaCuidador, nos termos
informados,

IDAT POR UELA coE
CERQUEIRA
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b1, apenas no original,
EDOC/2021/45999

Despacho do Senhor Presidente: -À 
Câmara. 1g,06,2021,.

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio Gaiaguidador, nos termos
¡nformados.

6 ËrlÄ

cålplP4lglA pE Apot R MARTA PAULA ptAs coRREtA
EDOC42021/46001

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:,À Câmara. 1g,06,2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio Gaiaguidador, nos termos
informados,

gAlplp+T,vßA pE ApOt poR RosA MARTA TE|XE|RA TORRES
EOOC|2021/46006
Foi presente o documento referido,em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor presidenfe; "À Câmãra. 1g,06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio Gaiacuidador, nos termos
informados.

Classlflcação: Público ffi#
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to CRIST COSTA D
SOUSA

EDOCa021/46009
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b4, apenas no o¡ginal.
Despacho do Senhor Presidenfe; "À Câmara, 18,06.2021,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GaiaCuidador, nos termos
informados.

CANÐIDA]URA DE APOIO GAIACUIDADOR. SOLICITADA POR MARIA MANUELA PRINCIPE SOEIRO
TAVARES
EDOC/2021/46013

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b5, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 1A,06,2021,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GaiaCuidador, nos termos
informados.

6 kl,il

94NPIP+IVB4 PE APol uLA ALEXANoRA ALME|oA FERRETRA
EDOCI2021/46018

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 56, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 1g.,06.2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio Gaiaçuidador, nos termos
informados.

VILA NOVA DE

TURA DE APOIO GAIACUIDADOR. SOLICITADA POR MARISA HO REIS
8DOCt2021t46022

DI

CANDI

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 57, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 18,06,2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio Gaiacuidador, nos termos
informados.

9A!?1PåT,9FA DE APoIWAoA pon mnnn tsmÉrun comes oR suvn
8DOCi2021t47682
Foi presente o documento referido,em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 58, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente :, À Câmãra. 29,06.2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio Gaiacuidador, nos termos
informados.

VASCONCELOS

8DOC|2021t47687
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5g, apenas no original

ITo

ffi#Classlficaçãoi P¡lbllco

CeÉiflcedo



É kIñ

gANplplLt/RA pE Apot R JoÃo EpcAR pE sousA MoREIRA
eooc
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 61, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,2g,06.2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GaiaCuidador, nos termos
informados.

VILA NOVA DE

TURA
COELHO

8DOCt2021t49244

WCÄMARA MUNICIPAL Ata no 15 - ReunÍão Públicø
De 05 dejalho de 2021

Despacho do Senhor Presidente: " À Câmara. 28,06.2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GaiaGuidador, nos termos
informados.

ADA pon ¡osÉ RnrÓmo on sllvn rnetrns
8DOC12021t47703
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 60, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente :' À Câmara, 28.06,2021,.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GaiaGuidador, nos termos
informados.

SAN

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente :' A Câmara, 50,06.2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio Gaiaçuidador, nos termos
informados.

94lPlDlfVRA DE APolWp¡ poR luís nuneoo conRen zululcR
8DOCt2021t49412
Foi presente o documento referido,em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 63, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.90,06.2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio Gaiacuidador, nos termos
informados.

gålPIP4IUM DE APOIO GAlACUlpApoR, soLtc¡TApA poR MARTA pOS ANJOS SANTOS
EDOC/2021t49421

Foi presente o documento l9f.ld9,?l gpÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente :, À Câmara, 50,,06.2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio Gaiacuidador, nos termos
informados.

ffi#Clãsslf lcàçâo: Pribllqo
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De 05 dejulho de 2021

CAND TURA DE 0 SOLICITADA POR JOAOUIM FERNANDES ORES
ED0C/2021t49427
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 65, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 90,06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apo¡o GaiaGuidador, nos termos
informados.

cAlplpflvRA pE ApO oR MARTA HELENA PERE|RA RE|S
8DOCI2021t49434
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6ô, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,90,06.2021,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio Gaiaçuidador, nos termos
informados.

POR EL RA
EDOCt2021/49438

to

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 67, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: "À Câmara, 90,:06,2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio Gaiaguidador, nos termos
informados.

gålptplT,gBA pE ApO R FEL|sBELA pA S|LVA sOUSA
8DOCt2021t49444
Foi presente o documento referido.em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 68, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara, 90,06.2021,.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio Gaiaçuidador, nos termos
informados.

9ô!{PIDATURA DE APO|oGAlACulonoon,s clrADA poR t¡RRn emíl.ln coRnen oe olvetRn e
SILVA
EDOCI2021/45861

Foi presente o documento referido,em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 69, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:,'À Câmara. J0,06,2021,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GaiaCuidador, nos termos
informados.

PEREIRA FREITAS
8DOC12021t47766

Foi presente o documento 
lll.fdgflepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 70, apenas no original

Despacho do Senhor presidente: ,À Câmãra, 29,:06.2021,,

^
¿aceÍ"-
Ëoono"
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Foi presente o documento referido.em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 74, apenas no o¡ginal.
Despacho do Senhor Presrdenfe; ,'À 

Câmara. 16,06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o estorno da verba relativa à candidatura de apoio ao
arrendamento, nos termos informados.

VILA NOVA DE

EDOC12021/46686

HcÂMARA MUNtctpAL Ata n" 15 - Reuníão Ptlblica
De 05 dejulho de 2021

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GaiaCuidador, nos termos
informados.

g4lptpATURA pE ApO tTApA poRANA MARIA pE SOUSA GOMES
8DOCt2021t47771
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 71, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,28,06,2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio GaiaGuidador, nos termos
informados.

CAN?!?ATURA pE ApO R MARTA MANUELA ptRES CARDOSO
8DOCI2021t47776
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 72, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara, 28.,06.2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio Gaiaguidador, nos termos
informados.

9åND!?åTVRA 
pE Apoto A Ltc¡TApo poR NUNO MtcuEL DE OLtvEtRA vtEtRA -

ESTORNO DE VERBA
ED0C/2020t28320
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, 50,06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de estorno de verba relativa à candidatura de
apoio ao arrendamento, nos termos informados.

0 LICIT
ESTORNO DE VERBA
8DOC|2021t18837

RA

Foi presente o documento 
lgf.fdg,glepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 75, apenas no original

Despacho do Senhor presidente:"À Câmãra, 19,:06,2021,,

ffi#

- EIXO

Classlflcaçãoi Públlco
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VILA NOVA DE

CAMARA MUNICIPAL

Deliberação:

DE

8DOCt2021t47353

8DOCI2021t48821

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico, no âmbito do programa
Municipal GAIA + INCLUS|VA - EtXo DE ApOtO NA CARÊNCh ECONóM|CA E EMERCËUCA
SOC|AL, nos termos informados.

ÂMe

Atø no 15 - Reunião Ptiblicø
De 05 dejulho de 2021

IPAL +

PAL

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 76, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.29.06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico, no âmbito do programa
Municipal GA|A + |NCLUS|VA - EtXo DE ApOtO NA CARÊNCA ECONóM|CA E EMERCÈruCn
SOC|AL, nos termos informados.

IVA -

USIVA -

- EIXO+

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.30,:06,2021,.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico, no âmbito do programa
MunicipalGA|A+ INCLUS|VA- E|XO DEApOtO NA.CARÊNCA ECONóMICA E EMERCËruCn
SOC|AL, nos termos informados.

ÂMe

8DOCt2021t49216
Foi presente o documento referido.em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no ZB, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. í10,06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico, no âmbito do proqrama
Municipal GAIA + INCLUSIVA - EIXO DE APOIO NA CARÊNCA ECONóMICA E EMERCËr,¡cn
SOC|AL, nos termos informados.

LOURENÇO SANTOS
EDOC/2021/49466

MAN

Foi presente o documento referido,em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7g, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:,,À Câmara, J0,06,2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico, no âmbito do proqrama
Municipat GA|A + INCLUS|VA - E|XO DE APOIO NA'CARÊNC¡A ECONóMICA È eilrenCËruCn
SOCIAL, nos termos informados.

Æ

ANA

Classlflcação: Públtco aaceÍ'-
\oon""
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APOI
to

EDOCnÛnt44122

tco

Ata n" 15 - Reunìão Públíca
De 05 dejulho de 2021

+

RENE
- EIXO D

soLl

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 80, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 16.06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanim¡dade, aprovar o pedido de apoio económico, no âmbito do proqrama
MUNiCipaI GAIA + INCLUSIVA - EIXO DE APOIO NA CARÊNcn EcoNÓMIcA E EMERcÈrucn
SOCIAL, nos termos informados,

Foi presente o documento 
Sf.fdg.gl9pígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 83, apenas no original,

Despacho do Senhor presidente: "À Câmàra. 19,06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, indeferir o pedido de isençåo do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, solicitado por Paula Cristina de Pinho More¡ra,'noi termos informados.

IP +

EDOC/2021t48711

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 81, apenas no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe; "À Câmara.29.06.2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económlco, no âmbito do proqrama
MUNiCiPaI GAIA + INCLUSIVA - EIXO DE APOIO NA CARÊNcn EcoNÓMIcA E EMERcËrucn
SOCIAL, nos termos informados.

- EIXO
IA ALCI

BARBOSA
ÊDOCt2021/48554

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 82, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente :, À Câmara, 28,: 06.2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico, no âmbito do proqrama
Municipal GA|A + |NCLUS|VA- EtXo DE APOIO NA CARÊNCA ECONóM|CA E EMERCÈrucn
SOClAL, nos termos informados.

T RIA DE €1
ICENTO E TRINTA EU ROS), SOLTCTTADO PAULA CRI NA DE PINHO
8DOCt2021t29718

+NE

o

PED tsE
OE

EDOCI2021/19450

DE €1NO

fr

E TE

Foi presente o documento_ff.fdg,gTepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 84, apenas no original
Despacho do Senhor presidente:,À Câmãra, 18,:06,2021,.

CAE

Classlfìcaçãoi Público aacet':
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VILA NOVA DE

HÉ klñ
CÄMARA MUNIcIPAL

Deliberaçäo:

DEI

EDOC|202'U37414

E TRI
8DOC12021t43205

PED ISEN P

IL

E

EDOC|2021t13329

8DOCI2021t46144

Ata no 15 - Reunião Ptiblicø
De 05 dejulho de 2021

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de isençäo do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, solicitado por carolina Teixeira, nos teimos informados.

DO DA TIV DE €1
RINTA R RA

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Bb, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. J0,06.2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, solicitado por Cláudia Alexandra LealT-eixeira Loþes, nos termos informados.

D NOV

VILA

NTA

sTl

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Bô, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente :,, À Câmara, 30,06.2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, solicitado por Paula Cristina Pinto Rodrigues, noé termos informados,

DAT DE

€1

E

Foi presente o documento referido.em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no BZ, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presrdenfe; "A Câmara. 16,,06,2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa referente à
estadia de animal no Centro de Reabilitaçäo Animai e traiañento no HVG, no valor de
€1.243,11(milduzentos equarenta etrês euios e onze cêntimos), solicitado por joséAugusto
Sequeira Duarte, nos termos informados,

NDO

Foi presente o documento 
P,f.ld9.?Tepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gg, apenas no original

Despacho do Senhor presidente:"À Câmãra. J0,:06,2021,,

ffi#

ROS

Classlflcaçãoi Públlco



É kl,ilVILA NOVA DE

CÁMARA MUNIcIPAL

Deliberaçäo:

DE

MARI

Atø no 15 - Reuníão Ptiblíca
De 05 dejulho de 2021

Deliberado por unanimidade, aprovar o ad¡tamento ao contrato programa celebrado entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão
Deficiente Mental, tendo em vista a revisäo da comparticipaçäo financeira rãlat¡va ao apo¡o
ao investimento para reparação de telhados do edifício da APPACDM, sito na euinta Madre
Deus, numa verba suplementar de €60.000,00 (sessenta mil euros), nos termos informados,

DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CULTURA E JUVENTUDE
ET tct

-vt

R o

8DOCt2021t48214
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Bg, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 21,,06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de redução em Z0% do pagamento de taxas de
publicidade OUTDOOR, solicitado pelo Glube de Futebol de S. Félix da fuarinha, nos termos
informados.

DrREçAO MUNICIPAL DE URBANISMO E AMBI ENTE
EXTE

Foi presente o documento 
J9tefog.g19pígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 90, apenas no original,

Despacho do Senhor p residente : " À Câmàra, 29,: 06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, reconhecer a obra como de interesse público e converter os
valores reativos às taxas de emissão de licenças especiais de ruído em prestaçöes
acessórias de capital, nos termos informados.

DESD
EDOC12021/47660

8DOCt2021t40281

EDOC|2021/43310

INCL
DAL

Foi presente o documento 
l9f.fd9,glepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 91, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 19,06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, reconhecer a obra como de interesse público e converter os
valores reativos às taxas de emissäo de licenças especiais de ruído em prestaçöes
acessórias de capital, nos termos informados.

RUA

Foi presente o documento_fftld]?lepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g2, apenas no original
Despacho do Senhor Presidenfe; "A Câmãra, ZS,Of'.ZOZ|,.

^
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Deliberaçäo:

lsE

Deliberado por maioria, por 7 votos a favor do PS e 1 abstenção do PPD/PSD, declarar a renúncia
ao direito de preferência do imóvel sito na Rua das Carvalheiras no 54, freguesia de Vilar de
Andorinho, face à sua localizaçäo em Zona Especial de Proteçäo (ZEP| do Observatório
Astronómico da FCUP/Professor Manuel Barros, nos termos infoimadbs. 

'

Atø no 15 - Reunião Ptiblìca
De 05 dejulho de 2021

NT

DE

DEI
E BOM

DE E
PEDRO AFURADA

8DOCt2021t47138
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g3, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 19.06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de taxas a título de inspeçäo de
elevadores, no montante global.de €77,00 (setenta e sãte euros), solicitado pela lisotiaçao
Humanitária Bombeiros Voluntários de Coimbröes, Proco 81lELt12-ELEV- Uniåo de Freguesias
de santa Marinha e säo pedro da Afurada, nos termos informados.

2A ALTERACÄO PORADAPTAçÃO DO PDM DE VILA NOVA DE GAIA
8DOCI2021t49229
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g4, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 50,06.2021,.
0 Senhor Vice'Presidente, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo disse näo ser uma alteraçäo estratégica,
mas, de uma alteração regulamentar, Que tratar-se da hanscriçäo para o PDM, daquilo que säo os pianos espeðiais
de ordenamento territorio e que tem de ser feito em tempo útil, no sentido de o mesmo ser enviado'para a CCRN,
O Senhor Vereador, Dr Jos-é Joaquim Cancela Moura disse que, em princípio, o programa de drdenamento da
Orla Costeira irá substituir o POOC anterior, que ainda não entrou em vigor. qú. ,s Cãmaras estão obrigádas a
integrar nos seus conteúdos e nos seus instrumentos de gestäo territoiial, estes programas. Disse admitir que
passaräo a ser vinculativos, apenas, para o Estado e para á Administraçao, o que obriga os pDM,s terem toda a
informaçäo necessária para os interessados poderem realizar as suas operaçöes urbaìísilcas, passando, neste
momento, esses planos especiais, como os POOC's e os planos das albuieiras, a programas e obrigando a
passagem de toda a informaçäo inerente, para os planos diretores municipais, Disse que o prazo para esta alteraçãojá terá terminado, pelo que, de acordo com a Lei, a rejeiçäo de candidaturas, de pro¡ätos e benefícios ou subsídios
outorgados por entidades ou serviços públicos nacionáis e comunitários, bem como, ä nao celeOração de contratos-
programa até à regularizaçäo daquela situaçå0, é a sanção atribuída à Câmara, ou, durante 6 meées, e segundo a
sua interpretaçã0, o municipio parece ter estado sujeito á esta combinaçä0, cujas consequências desconhece, pelo
que, solicitou esclarecimentos, Que, do ponto de vista desta suspensä0, previéta no no Sdas normas do pDM, que
deviam ter sido alteradas, näo pode, na área abrangida, haver ou ter haïido lugar a prática de quaisquer atos ou
operaçöes, que implicassem a alteraçäo do uso do ðob, durante o decurso deita suspensä0, perguntou se foram
apuradas as reais consequências relativamente a esta aparente violaçäo do prazo ou se terá outras-consequências
para o município,
O Senhor Vice'Presidente, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo, disse näo haver nenhuma violaçäo dopnzo' Que ocorreu um adiamento do prazo para iñtegrar estas alteraçöes, devido ao pOOC, o qual ainda näo está
publicado e Gaia e outros municípios, estiveram à espéra do POOC pai, náo ter que fazer as alteraçöes duas vezes,

ffi#
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Que näo houve qualquer tipo de sançäo e que a Câmara está denho do quadro legal e a CCDRN está
o processo, pelo que, os municípios estäo devidamente acautelados

a acompanhar

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
A' Aprovar, por declaraçäo, nos termos do disposto no no 3, do artigo 1210 do Regime Jurídico

dos Instrumentos de Gestäo Territorial e do artigo 780 da Lei dã Bases Gera¡s da política
Pública de Solos, de Ordenamento do Território e de Urbanismo, a proposta de Alteração
por Adaptaçäo do PDM de Vila Nova de Gaia, para Transposiçäo dos Pianos Especiaijde
Ordenamento do Território para o Plano Diretor Municípal, constituída pelos anexos à
Informaçäo n0 06/DUp/2021 de 22.06-2021

B' Transmitir a referida declaração, acompanhada da lnformaçäo no 06/DUP/2021 de 22.06.2021
e dos respetivos anexos, à Assembleia Municipal e, posteriormente, à Comissäo de
Coordenaçäo e Desenvolvimento Regional do Norte, nos termos do disposto no no 4, do
artigo 1210 do RJIGT;

C' Após as diligências referidas no ponto anterior, remeter a declaração para publicaçäo e
depósito, acompanhada da proposta e dos comprovativos da sua transmissäo à Assembleia
Municipal e à Comissäo de Goordenaçäo e Desenvolvimento Regional, os termos do
disposto no n0 4, do artigo 1210 do RJIGT.

!B9E9sTA DE ALTERAç R RRER oe ReRerLlr¡CÂo unsl],tl RRu eÀ¡cosrRs oo
DOURO

EDOC/2021t49124
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gb, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 90,06,2021,.
0 Senhor Vice'Presidente, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo, relativamente ao presente ponto e ao
seguinte, disse se tratar de um acerto à delimitaçao da área de reabilitaçäo na freguesia de Crestuma e na ARU de
Valadares, para que os processos municipais existentes, possam integiar um proþto de reabilitaçäo e possam ser
integrados na ARU.
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, disse que, näo obstante as explicaçöes que estäo a ser
dadas, estes seräo os reais motivos para continuar a faltar uma intervençäo mais sisiemática e estratégica da
Câmara, relativamente a estes territórios e às ARU's, porque, a profusäo dä ARU's no concelho, contribuipara a
perda da sua eficácia. Que, na ARU Encostas do Douro, eniendeu que a mesma iria ser ampliada, mas verifica uma
redução substancial da área, em 600 hectares, Disse que no concelho existem 11 

'ARU's, 
destacando-se,

nomeadamente, a da Cidade de Gaia e as Encostas do Douro, a qual representa 120/o do concelho, pelo que,
perguntou se näo se estará a aplicar indevidamente o respetivo regime jurídico, porque se tem vindo a colocar
algumas questões sobre a finalidade das ARU's, sobretudo, tendo eir coñta o seu'papel no impacto ao nível dos
benefícios fiscais. Disse que seria interessante fazer um balanço sobre as ARU's, a sua finaliduà. . uprrur se têm
sido apresentados à Assembleia Municipal os relatórios anuais de monitorizaçäo das operaçöes de reabilitaçäo em
curso,

O Senhor Vice'Presidente, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo, disse ser um tema que será sujeito a um
grande balanç0, onde se possa discutir a estratégia, Que, os casos presentes, säo mais de operacionalidaäe do que
de estratégia, em que se pretende enquadrar dois elementos importantes para o município, com a possibilidade de
se candidatarem a fundos comunitários, por se incluírem numa ARU, Que a área de reabilitaçäo'urbana tem um
gollYfto de pressupostos e criam um conjunto de condiçöes, que permite a Câmara obter financiamento e só existe
PEDU com investimento.avultado em algumas zonas doterritório, nomeadamente, o núcleo habitacionaldo Esteiro,
em Avintes ou o núcleo de Arnelas, porclue estão dentro de uma ARU, ou seja, a nnU e um instrumento que permite

^
Classlficação: Pribllco aacef':

Ëoon"" #



VILA NOVA DE

É kl,,,t
CÅM,ARA MUNIctpAL Ata no 15 - Reuníõo Ptiblíca

De 05 dejulho de 2021

a Câmara reunir as condiçöes para se candidatar ao quadro comunitário de apoio, quer do ponto de vista municipal
quer do ponto de vista dos privados. D sse que a ARU Cidade, representa grande parte do edificado mais
concentrado de Vila Nova de Gaia, mas, também é verdade que se näo houvesse a ARU Cidade, grande parte dos
promotores privados näo conseguiriam em préstimos bonificados para a reabilitaçäo dos seus próprios edificios, o
que implicaria o adiamento da reab ilitaçäo do edificado, Que existe um comprom sso entre as partes, mas, fica
também o seu compromisso, pessoal, de que, em breve, será presente à Câmara um balanço do impacto das ARU's
na dinâmica da cidade, Disse existirem duas ORU's e onze ARU's e que os relatórios são obrigatórios, apenas, para
as ORU's e é por esse motivo que ainda näo foram apresentados na Assembleia Mu nicipal, porque ainda näo estäo
constituídas as ORU's, Re ativamente à área, disse que as Encostas do Douro sofreram uma alteraçäo com a
remoção da ARU de Arne as que, posteriormente, dará origem a uma ORU, mas o argamento da área verifica-sea
nas zonas do campo de futebol de Crestuma, do campo de futebol de Va adares e do mpério Miramar, onde a
Câmara pretende constru ir um pavilhåo
O Senhor Vereador, 

-Dr. 
José Joaquim Cancela Moura, disse que a área abrangida pela ARU das Encostas do

Douro, passará de 1'960 para 1,325 hectares, isto é, segundo aquilo que percebei, se é para abarcar mais área,
deveria ocorrer um aumento da mesma e não uma diminuiçao de cerca'de quase b5ô hectares,
O SenhorVice'Presidente, Eng.o Patrocínio MiguelVieira de Azevedo, disse que a informaçäo foi feita com base
na ARU, antes de ser retirada azonade Arnelas e daía diferença na área.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de alteraçäo à delimitação da ARU Encostas do
Douro, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovação da Assembleia Municipal.

P DE AL À oeuul DA ÁREA DE ACÃO URBANA ARU DARES
8DOCt2021t49119
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g6, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmãra.90,06,2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de delimitaçäo da ARU de Valadares, nos termos
informados,
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovação da Assembleia Municipal.

DI

T

DA
EÐOC|2021t45376

ffi#

E

VALO

DA

Foi presente o documento 
P.f.fdg,glepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g7, apenas no original,

Despacho do Senhor presidente:,À Câmãra, 16,:06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 7 votos a favor do PS e 1 abstençäo do ppD/pSD, aprovar o pedido de
reduçäo em.5079 e consequente devoluçäo do pagamentoda taxa correspondente à cbncessäo
e emissão de alvará de autorizaçäg d9 utilizaçäõ . PCAU, no valor de €g3.00 (oitenta e três
euros), Proc' 1010/12-PL, Uniäo d9 Freguesias de Santa Marinha e Säo pedò da Afurada,
solicitado por Elsa Adriana Gomez de Alnreida Pinto, nos termos informados.

DE
101 -UN HAE

Classlflcação: Públlco



É kI.tVILA NOVA DE

CÄMARA MUNICIPAL

PEDI

LDA
EDOC|2021/46043

EDOC/2021/46051

r+
Ata n" 15 - Reunião Ptiblìca

De 05 dejulho de 2021

RAZO
BLIC

-cP-

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gB, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidenfe; "À Câmara. 16,06,2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 7 votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/pSD, aprovar o pedido de
reduçäo_ em 50% do pagamento da taxa correspondente a prorrogaçäo do irazo da licença de
ocupação de espaço público, sob o alvará no 260120, pelo praio de 12 meses, no valòr de
€600'00. (seiscentos euros), Proc. 5949/19 - CP, Uniäo d'e Freguesias de Santa Marinha e Säo
Pedro da Afurada, solicitado por PROGRESSO 2021- Sociedãde lmobiliária Lda, nos termos
informados.

IL CE NCO

DE PI

Foi presente o documento referido,em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g9, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:,À Câmara, 16,06.2021,.
o Senhor Vereador, Dt {9f Joaquim Cancela Moura, relativamente à proposta, disse que o proprietário
apresentou um projeto em 1986, que foi aprovado a título precário, com o registo'de ónus, já pr.cau.nOo, para o
futuro, um conjunto de investimentos estruturantes no local e, nos fundamãntos da proposta, e dado o tempo
decorrido, foi apresentado..um novo projeto na década de 90, que estaria ilegal até à data, pelo que, se está a
fundamentar o interesse público municipal, de acordo com artigo ìzo do Regulainentò das Taxas e Outras Receitas
do Município, tendo em consideraçäo uma parte a ceder, Dióse admitir ser uma boa soluçäo para o município,
perguntando qual a área em concreto que o particular vai ceder para a construção da VL3, dadb ser um investimento
estruturante,

O Senhor Vice'Presidente, Eng'o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo disse ser um processo muito antigo,
relativo a um edifício ilegal, em que o requerenteiedeu uma área, Que a Câmara pagou uma comparticipação
municipal aos herdeiros, isto.é, o município comprou uma parte do terreno e uma das contrapartidas, além da
compra, foi o licenciamento da casa, para os herdeiros a poderem comercializar, eue existe o compromisso da
cedência da área e a contrapartida financeira, ou seja, o compromisso da compra de uma parte do terreno e do
licenciamento e legalização do edificado,

a3ceÍ"-q,t"
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Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 7 votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD, aprovar o ped¡do de
isençäo do pagamento.da taxa municipal de urbanização, no valor de €2.348,61 (dois mil
trezentos e quarenta e o¡to euros e sessenta e um cêntimôs), da taxa de licença de construçäo,
no valor de €1.146,85 (mil cento e quarenta e seis euros e oitenta e cinco cêntimos) e da íaxa
de emissäo de alvará de licença de obras, no valor de €290.00 (duzentos e noventa euros),

!lot.'838/79 - PL, freguesia da Madalena, solicitado por Manuel António poças Moreira de
Pinho, nos termos informados.

.UN
CASTRO

EDOCt2021/46045
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 100, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: "À Câmàra. 16;,06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de execuçäo de obras no domínio
público e consequentemente_da prestaçäo da cauçäo associada, no válor de €15.000,00 (quinze
mil euros), Proc.. 1366/21 - PL, União de Freguelias de Serzedo e Perosinho, solícitado por
Fernando Ruida Silva Castro, nos termos informados.

OFICINAS MANHAS NO PARQUE
EDOCI2021/45953

Foi presente o documento referido..em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 101 , apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:,À Câmara, 16;,06,2021,.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de preço para a atividade ,,Oficinas Manhäs no
Parque,', nos termos informados.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÁRlo DA TESOURARIA que se anexa no final por fotocópia sob o no 102, apenas no
original,

Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

Nada mais havendo a tratar, quando eram 16 horas e 56 minutos, o Senhor Vice.presidente da Câmara

declarou encerrada a reunião, da qualse elaborou a presente ata aprovada, por unanimidade, nos termos do
disposto no n01 do art.o 34.0 do cPA, e no n.o I do art.o 570. do Anexo I da Lei n.o75l2013de 12 de setembro,
com as devidas alteraçöes, bem como do n.o 1 do art.o 11.0 do Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova

de Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reuniäo de 201g.01.21,

púe
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, Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças e Secretária

0 Vice.Presidente da Câmara,
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