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ATA N.015

REUNñO PÚBLßA DE CÂMARA REALIZADA

EM t0 DE AGOSTo DE 2020 NO SALÄO NOBRE DOS PAçOS DO CONCELHO DE V|LA

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 Erisa vieira da silva cidade oliveira
'0 senhor vereador, Dr. José Guilherme saraiva de oliveira Aguiar
- 0 Senhor Vereador, Dr. Manuel António Gorreia Monteiro
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal
- O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto

AUsÊNcns JUSTIFIcADAs Nos TERMos DA AL|NEA c) Do ARTo.39 DA LEt N.o z5l2013
DE 12 DE SETEMBRO, CoM AS DEVTDAS ALTERAçöES:

- 0 Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
'A senhora vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes Ascensåo

PRESIDIU À NCUruNO:

' 0 senhor Presidente da Gâmara, prof. Dr. Eduardo vítor Rodrigues

SECRETARIOU A REUNIAO:

'A Senhora Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças, Dra. Manuela Garrido

HORA DA ABERTURA: 1S horas.
HORA DE ENCERRAMENTO: 16 horas e 40 minutos.
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PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVþ NO 1

O Senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues apresentou uma mençäo
ao piloto António Félix da Costa, que orgulhou Portugal ao sagrãr-se iampeäo do Mundo de
Formula E,

Deliberação:

Deliberado, por unanimidade, aprovar a Mençåo apresentada pelo Senhor
Presidente, relativa ao piloto António Félix da Costa, que se sagrou Campeão
do Mundo de Formula E.

CANlARA MUNICIPAT Atø no 15 - Reunìão Ptúblictt
De 10 de øgosto de 2020

PRESIDÊNCIA/VE
14

EM 20 DE JULHO DE 2O2O

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1,
apenas no original,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata no 14 da reunião
pública de Câmara realizada em 20 de julho de 2020.

GAIA
E

€20.000.00 tvtNTE MtL EUROS)
ED0C/2020/39267
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, 24.07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Cooperaçäo a celebrar entre
o Município de Vila Nova de Gaia e Zero - AssociaçäoSistema Terrestre
Sustentável tendo em vista a Pegada Ecológica dos Municípios
Portugueses, no valor global de €20.000,00 (vinte mil euros), nos termos
informados.

c4lplpLrgRA pRoJET coNrnleu¡çÄo pnMnon
ED0C/2020/39332
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, 29.07.2020,

DE

U

ATETRE
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de investimento social, no
montante total de €59.994,65 (cinquenta e nove mil, novecentos e noventa e
quatro euros e sessenta e cinco cêntimos)em 3 anos, no projeto de Inovaçäo
social AURORA, numa parceria com a Associaçåo Ritmo-Acontece, bim
como do adiantamento dos 30% do varor totar do projeto (€1z.ggg,3g
(dezassete mil, novecentos e noventa e oito euros e trinta e nove'cêntimos))
previstos no aviso de candidatura.

G4!P|DATURA "StM S CAPAZES" - APROVACÄO DE CONTRTBUTCAO PRIVADA
EDOC/2020/42805

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 ,,À 

Câmara. 2g.07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de investimento social, no
montante total de €69.532,67 (sessenta e nove mil, quinhentos e trinta e dois
euros e sessenta e sete cêntimos) em 3 anos, no projeto de lnovaçäo Social
Sim Somos Capazes, numa parceria com a Assocíaçáo Desportiva e Cultural
de Santa lsabel, bem como do adiantamento dol 30% áo valor total do
projeto (€20'859'80 (vinte mil, oitocentos e cinquenta e nove euros e oitenta
cêntimos)) previstos no aviso de candidatura.

9AlPlPlIVlA "oFl o o¡ conrruautçÄo pnrvnon
ED0C/2020/45095
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara, 2g,07,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de investimento social, no
montante total de €90,000 (trinta mil euros) em 3 anos, no projeto de
Inovação Social Oficina de Cuidadores, numa parceria com a Assóciação
Nacional de Esclerose Múltipla, nos termos infoimados.

9ålPl?lIVlA "EU E cÄo oe coNrrueurcAo pnvnor
8DOC12020I42831

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe ,,À 

Câmara, 2g.01.2020,

A
¿aBea'-
\oo't
Certlflcado
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de investimento social, no
montante total de €18.000 (dezoito mil euros) em 3 anos, no projeto de
lnovaçäo social Eu e a minha Reforma, numa parceria com a Fuñdaçäo
Gupertino de Miranda, nos termos informados.

ru oos pnÉrvlps
EDOCt2020t32462
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7,
apenas no original,
Despacho do senhor Presldenfe "À câmara para conhecimento. 31,07.2020.,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

cANARA MUNlctpAL Atø n' 15 - Reuníão Públìca
De 10 de agosto de 2020

ELEB

8DOCt2020t47145
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g,

apenas no original,
Despacho do senhor Presidente "Aprovo, A câmara para ratificação, Jl,07.2020,',
Deliberaçåo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente
datado de 31.07 .2020 que aprovou o Acordo de colaboraçäo celebrado entre
o Município de Vila Nova de Gaia e o Ministério da Educâçâo tendo em vista
a remoçäo de materiais de construção com amiantos nas Escolas, nos
termos apresentados.

AUD -AM
EBA 9DE

ÊDOCt2020t44288

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 9,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe ,'À 

Câmara, 24,07,2020,

o
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do Auditório
Municipal de Gaia - AMG, para a real¡zaçäo de uma cónferência com o tema
"Associativismo em debate", no dia 19 de setembro de 2020, solicitado pela
Confederação Portuguesa das Coletividades de Cultura, Recreio e Desporto
- Delegagäo Norte, nos termos informados,

saiu da reuniäo o senhor vereador, Eng.o patrocínio Miguel vieira de Azevedo

AU

PELO PARTIDO SOCIALISTA
EDOC/2020/44663

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 10,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 24.07.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do Auditório
Municipal de Gaia - AMG, para a realizaçäo de uma reunião de âmbito
político, no dia 27 de julho de 2020, solicitado pelo Partido Socialista, nos
termos informados,

Entrou na reuniäo o senhor vereador, Eng.o patrocínio Miguel vieira de Azevedo

EELATÓRþ E CONTAS INOVAGAIA 2019
EDOC/2020/47266

6 äldt

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. 04.09,2020,
0 Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro disse ter havido uma evoluçäo positiva
dos resultados, contudo, ao ler a mensagem da Presidente da Direção e constante ño relatório,
fica com algumas dúvidas sobre o funcionamento da lnovacáia, eue uma das criticas
apresentadas é que sÓ houve a atribuição da última tranche do contrato-programa em 23 de
dezembro e a Senhora Presidente da Direçäo diz que foi um mau períodipara fazer esta
transferência, porque implicou abdicar de 34,000 euros para pagar o lRC, Que também é verdade
que se näo tivesse ocorrido a transferência da referida tranche, o resultado näo seria o
apresentado, Disse que a Senhora Presidente alerta para várias situações, onde diz que é
importante que o contrato-programa no valor de 200.000 euros seja apiovado em reunido de
Direçä0, com vista à Assembleia tão breve quanto possível; que o iegiéto predial da lnovaGaia
seja definitivamente concluído, conigindo erros do passado; que haja uma clarificação definitiva
relativamente aos terrenos da zona industrial da lnovaGaia, há'muito'negociados e qüe até à data

VILA NOVA DE

ffi@
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nada foi feito; que ocorra a indicaçåo do Departamento para acompanhamento de pedidos feitos
pela lnovaGaia, que sÓ a Câmara pode responder; uma frase enigmática "o fim do bloqueio do
acesso à Presidência"; o compromisso de respostas rápidas e atemþadas às questöes colbcadas;
a resoluçäo do problema dos transportes da Granja para Säo Félix da Marinha e a reposiçäo de
dois funcionários em falta, com custos suportados pela Câmara, Perguntou se está tudo bem entre
a Câmara e a lnovaGaia, se estes problemas estäo ultrapassados e se säo situaçöes fáceis de
resolver,

0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse näo entender a
afirmaçäo feita pela Serhora Presidente, porque no seu gabinete entra toda a gente, por isso näo
tem essa dificuldade. Disse näo estranhar o que é refeiido no documento, põrque òe o Senhor
Vereador reparar, nos relatórios e contas da Gaiurb e das Águas de Gaia, atgumàs das questöes
têm mesmo de ser sublinhadas, Disse que o Município, nãste momento, tem duas empresas
municipais e tem a lnovaGaia que nåo é uma empresa municipal, mas é como se fosse, porque é
da responsabilidade da Câmara e depois existe aquilo que, apesar de tudo, tem'sido as
prioridades, isto é, mais de 100 escolas, as IPSS, as juntas de freguesia, ou seja, um conjunto
muito vasto e significativo em termos de responsabilidãde, Disse nãã ser positivo se um diativer
um relatório que diga que foi possível fazer tudo, que os recursos hansferidos pela Cåmara foram
suficientes e que deu lucro, porque ao acontecer, demitirá a administraçã0, pois será evidente que
a administraçäo se limitou afazer o básico, Que, neste caso concreto,-houve talvez uma questão
que foi umagrande expectativa de que a lnovaGaia conseguisse resolver rapidamente pro'b6ma,
que eram relativamente históricos. Por exemplo e relativamente à questão dos terrenos, faz algum
sentido que a lnovaGaia, depois deste processo todo que tem mais de uma década de
constituiçä0, nem sequer tenha registado o terreno da sua sede? Que, agora, quando se avançar
para o registo, já näo se pretende apenas registar o teneno da sede, mas sim todos os outros
terrenos e fazer dali um verdeiro parque industrial, ou seja, já é uma operação que já não é apenas
ju1ídjca de registo, é também uma operação de loteameñto, Disse'que îo relat'ório têm de ser
exibidas as dificuldades enfrentadas e a Câmara dá aquilo que corresponde aos seus conceitos e
à situação concreta do Município, no momento, Disse acreditar que a lnovaGaia pode fazer muito
mais do que aquilo que está a fazer neste momento e pretende que o faça e que haja recursos
para isso, mas, para haver recursos suficientes ou relativamente suficienies para os þro¡etos da
lnovaGaia, existem outras. situaçöes mais importantes que são prioritáriur, òoro a questäo do
amianto, a questäo da piscina de Maravedi, uma série de equipamentos que as freguesias
anseiam e a questäo da rede viária, entre outros.
O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar convidou o Senhor
Vereador a ler todo o relatÓrio e näo apenas uma parte, Que o Senhoi Presidente e o Município
têm tido a abertura suficiente para com a lnovagaia e que o Senhor Vereador näo esteve na
Câmara no mandato anterior, senäo perceberia quála situação da empresa quando este Executivo
tomou posse, Relativamente à questäo dos terrenos, disse que quando a lnovagaia se constituiu,
cederam um terreno em direito de superfície e a lnovagaia instalou-se num ôutro e, agora, a
lnovagaia pretende que o seu edifício estivesse legalizado, para poder concorrer a iundos
europeus e não pode, por culpa da incompetência de quem, há 10 anos, lhe cedeu em direito de

ffi@Classlficação: lnterno
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superfície um terreno e a lnovaGaia implantou-se noutro, Disse que a lnovagaia está à disposiçäo
para tudo aquilo que o Senhor Vereador quiser, mas sugere que o SenhoiVereador leia todo o
relatório, de forma a aferir quais säo as potencialidades da lnovaGaia e quais são as vantagens
que possui para o Município,
Deliberaçåo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/pSD,
aprovar o Relatório e Contas da INOVAGAIA referente ao ano 201g, nos
termos apresentados.

VENCEDORES GOP + JOVEM 2O2O

ED0C/2020/47257
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 04.09,2020,,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

EDOC/2020/47493

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no finalporfotocópia sob o no 13,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe "À Câmara. 04.09.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1- A alteraçäo àquele protocolo, de molde a que os encargos

resultantes da execuçäo do mesmo, a suportar pelo FUNDO até ao
montante máximo de 750.000,00 € (setecentos e cinquenta mil
euros), tenham a seguinte repartição:

a. 350 000,00 € (trezentos e cinquenta mil euros), no prazo de
20 dias após a assinatura do presente protocolo (pagamento
já efetuado);

b. 350 000,00 € (trezentos e cinquenta mit euros), até 14 de
dezembro de2020, mediante a apresentaçäo de um Relatóriode Progresso, acompanhado dos documentos
comprovativos dos procedimentos necessários para a
execuçäo dos compromissos financeiros assumidos;

c. o remanescente, até 50 000 € (cinquenta mil euros) após a
apresentaçäo, até 14 de dezembro de2021, do relatório da
execução técnica e financeira do protocolo, acompanhado

A
¿aceft
\oo'a

Certlfìcado
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dos documentos comprovat¡vos da execuçäo mater¡al e
financeira.

2. As peças de procedimento de contrataçäo pública.

DE ET
D

ED0C/2020/47470
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14,
apenas no original.
Despacho do senhor Presidente "Aprovo. À câmara para ratificaçã0. 03,09.2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente
datado de 03,08.2020 que aprovou o Acordo para Cedência de Parcela de
Terreno, bem como a minuta do acordo e a respetiva avaliaçäo, nos termos
informados.

NIC

M DA

EDOCt2020t47574
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 15,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 05.0g,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cabimentação do referido protocolo
para os a¡9s de 2019 (€25.000 (vinte e cinco mileuros)), 2020 (€30.000 (trinta
mil euros)) e 2021(€30.000 (trinta mil euros)), nos termos informados,'

ED0C/2020/48023
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no finalporfotocópia sob o no 16,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara, 05.0g.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar uma Comissäo de Acompanhamento da

'- 
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¡orriclo oos s¡Rvlços rÉcrurcos
EDOC/2020/48021

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no finalporfotocópia sob o no 17,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe "À Câmara. 05,0g,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 1 abstençäo do ppD/pSD,
aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1. A permuta entre o imóvelsito na Rua da Montanha, com a área de 3136,2

m2 inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10076 da Uniäo das
freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso e descrito na competente
conservatória sob o número 5169, a favor do Fundo Especial de
lnvestimento lmobiliário Fechado - Gaia Douro, com gB2 m2 do imóvel
que constituía o antigo posto de combustível da BP, inscrito na matriz
predial urbana sob o artigo 8954 da Uniäo das freguesias de Mafamude
e Vilar do Paraíso e descrito na competente conservatória sob o número
2015, e com 467 m2 do lote 2 e 3, com a área de 6041,50 m2, inscrito na
matriz predial urbana sob o artigo 10170 da União das freguesias de
Mafamude e Vilar do Paraíso e descrito na competente conseÑatória sob
o número 32, ambos propriedade do Município de Vila Nova de Gaia,
condicionado à aprovaçäo da minuta da escritura publica de permuta;

2. Promoçäo do processo de alteraçåo ao Alvará de loteamenio número
3/84,- cuja aprovação ficará dependente da realizaçåo da escritura
pública de permuta mencionada no ponto anterior;

3. OPIP 4794119 para o imóvelda Rua Pinto Mourão. Lote I do loteamento
do centro cívico-, o qual abrangerá parte do Lote 2 do mesmo
loteamento e o imóvel do antigo posto de combustível da BP sito à Rua
Ákares Cabral, nos termos diprbposta;

4. O PIP 3715120 para o imóvel da Rua 20 de junho, nos termos da proposta;
5' n m!.1.u!a de celebraçäo de um contrato-promessa de arrendam'entb para

o edifício a construir na Rua 20 de Junho.

cÅNTARA MUNtcrpAL Ata n" 15 - Reuníão Ptiblics
De l0 de agosto de 2020

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JU RiDtCOS
E DA

NT N
EDOC/2017/58781
Foipresente o documento referido em epígrafe, que se anexa no finalporfotocópia sob o no 1g,
apenas no original,

Clâssifìcâção: lnterno
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Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 2g.07,2020,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade revogar a deliberaçäo de Câmara Municipal de 21
de outubro de 2019, atualizar o montante da dívida, interpelar a empiesa para
o seu pagamento, em prazo a determinar, sob pena de, decorrido este sem
que se mostre efetuado o pagamento, a Câmara delibere a resoluçåo do
contrato e exija o pagamento pela via contenciosa, Encaminhar o assunto
ao DAJ para cumprimento do deliberado.

D|REçÃO MUNtCtpAL DE GESTÃO Oe PESSOAL E CARRET RAS
LIMIT DE DU E RACÄO DO TRABALHO EXTRAORD

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 19,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente 'À Câmara. 30.07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar que se proceda ao abono do montante
não pago, a cada um dos trabalhadores pelo trabalho suplementar prestado
nos meses de março, abril e maio, por ultrapassar o limite dos 60% da
remuneração base, nos termos propostos.

lqFw44ggEs poR AUMENTOS . ART,' 46 - cAtxA pE pREupÊNCn po pEssoAL Dos
S. M. DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2020/10729

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 05.09,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pagamento da quantia peticionada
pela Caixa de Previdência do Pessoal dos Serviços Municipalizados de Vila
Nova de Gaia, nos termos informados.

1

MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÃO E FINAN
E

M

EDOC/2020/35597

DI

ffi@

8DOCt2020t17215
Foipresente o documento referido em epigrafe, que se anexa no finalporfotocópia sob o no 21,
apenas no original,
Despacho do senhor Presrdenfe "Aprovo. A câmara para ratificaçã0, 2g,07.2020,,

Classiflcaçãoj lnterno
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Deliberaçåo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor presidente
datado de 28.07.2020 que autorizou a antecipaçåo de verba no montante de
€8.000,00 (oito mil euros) (lvA incluído), nos termos informados.

=FFêBJ!!],49Äo 
po=,Ept {

PLURIANUAL DE ENCARGOS
EDOC/2019/68063
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara, 05.0g.2020,
Deliberaçäol

Deliberado por unanimidade, aprovar a reprogramação dos encargos, nos
termos informados. Mais se delibera, submeter a autorizaçäo da Asãembleia
Municipal tal reprogramaçäo prurianual dos encargos, o que se faz em
cumprimento do disposto no artigo 220 do DL n.o tbzlgg, de 0g de junho,
repristinado pela Res. n.0 g6/2011, de 11 de Abril.

cÄMARA MUNlclpAL Ala no 15 - Reunìão PtiblÍcø
De 10 de agosto de 2020

E A
REFERENTE AO LOTE 2
ED0C/2019/75275
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',A Câmara. 04.0g.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados o seguinte:
1- Aprovar o Relatório Final, designadamente as seguintes propostas

do júri:
a. 0 indeferimento das pronúncias apresentadas pelos

concorrentes Dape, Ld.a e Américo Teixeira - Const. Civil e
Obras Públicas, Lda., em sede de audiência prévia;

b. A exclusäo, pelos fundamentos descritos no ponto 3.1 do
relatório preliminar, as propostas reportadas pelos
concorrentes:

i. Lote 1: Américo Teixeira . Const. Civil e Obras
Públicas, Lda., Rebau - Construçäo, Recuperaçäo e
Manutenção de Edifícios SA, Nortejuvil . Sociedade
de Construçöes, LDA. e TransChäos, LDA.;

PRE

E
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¡¡. Lote 2: Américo Teixeira - Const. Civil e Obras
Públicas, Lda,, Rebau . Construçäo, Recuperaçäo e
Manutenção de Edifícios SA, Nortejuvil , sociedade
de Construçöes, LDA., TransChäos, LDA. e pascoal

& Veneza, LDA;
c. A ordenaçåo das propostas admitidas, de acordo com a

classificação atribuída por aplicação do critério de
adjudicaçäo;

d. A adjudicação do Lote I do procedimento de contrataçäo
para a empreitada 'REABILITAçÄO ENEReÉf¡Cn O-OS
EMPREENDIMENTOS PROF. CARLOS ALBERTO MOTA
PINTO - PEDROSO E ROSA MOTA . CANELAS,' à proposta
apresentada pelo concorrente J.C.N.F - Gonstruções, Lda,
pelo montante de 549.985,00€ (quinhentos e quarenta e nove
mil, novecentos e oitenta e cinco euros), acrescido de IVA à
taxa legalem vigor;

e. A não adjudicaçäo no âmbito do Lote 2, nos termos da alínea
b) do n0 I do artigo 790 do CCp, visto que todas as propostas
aí apresentadas foram excluídas.

2. Aprovar a minuta do contrato, incluindo a substituição do gestor do
contrato inicialmente nomeado (diretor de fiscalizaçäo de obra) pela
chefe de Divisão de Geståo de Empreitadas e Fiécalizaçäo, Êng..
lsabel Carvalho, no âmbito do Lote i;

3. Autorizar que se proceda à notificação do adjudicatário para
apresentaçäo dos documentos de habilitação e prestaçäo da cauçäo
nos termos previstos no Programa de Concurso;

4. Por fim e nos termos do referido na alínea e) do ponto l, autorizar o
descabimento do valor referente ao Lote 2 da pC o 4ggt2l20.

CONTRATOS

ED0C/2019/75278
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 "A Câmara. 04.09.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar o Relatório Final, nomeadamente as seguintes proìpostas do

Júri:

Classlficação: Interno
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a. O indeferimento das pronúncias apresentadas pelos
concorrentes DAPE, Lda. e Américo Teixeira . Gonst. Civil e
Obras Públicas, Lda., em sede de audiência prévia;

b. A exclusäo, pelos fundamentos descritos no ponto 3.1 do
relatório preliminar, das.propostas reportadas (Lote 1 e 2l
pelos concorrentes: AMÉR|CO TEIXE|RA . CONbT. C|VIL E
oBRAS PÚBLßAS, LDA; NORTEJUVTL - SOCTEDADE DE
CoNSTRUçöES, LOR. e TRANSCHÃOS, LOA.

c. A ordenaçäo das propostas admitidas, de acordo com a
classificaçäo atribuída por aplicaçäo do critério de
adjudicaçäo, conforme infra se apresenta:

i. Lote 1: J.C.N.F - CONSTRUçöES, LDA, pelo valor de
€369.985,00 (trezentos de sessenta de nove mil,
novecentos e oitenta e cinco euros) , acrescido de
IVA à taxa legalem vigor;

¡¡. Lote 2: CPW ENGENHARIA, LDA,, pelo valor de
€393.500,50 (trezentos e noventa e três mil e
quinhentos euros e cinquenta cêntimos), acrescido
de IVA à taxa legal em vigor;

2' Aprovar as minutas dos contratos, incluindo a substituiçäo do
gestor do contrato inicialmente nomeado (diretor de fiscalizaçäo de
obra) pela Chefe de Divisäo de Gestäo de Empreitaùas e
Fiscalizaçäo, Eng.. lsabel Garvalho;

3. Autorizar que se proceda à notificaçåo dos adjudicatários para
apresentaçäo dos documentos de habilitaçäo e prestaçäo da cauçäo
nos termos previstos no Programa de Concurso,

8DOCt2020t27768
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente,,À Câmara. 04.0g.2020,
Dellberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1- Aprovar o Relatório Final, nomeadamente as seguintes propostas do

Jun:
a' 0 lndeferimento pelos fundamentos constantes do referido

RF, a pronúncla apresentada pelo concorrente Murarte
Construçöes, Ld.a, em sede de audiência prévia;

RVE

classiflcação: lnterho
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b. A exclusâo, pelos fundamentos descritos no ponto 3,,l do
relatório preliminar, as propostas reportadas pelos
concorrentes:

¡. MURARTE CoNSTRUçöES IOR;
ii. SINOP. ANTÓNIO MOREIRA DOS SANTOS, S,A.;

c. A ordenaçäo das propostas admitidas, de acordo com a
classificação atribuída por aplicaçäo do critério de
adjudlcaçäo;

d. A adjudicaçäo do procedimento de contrataçäo para a
"Empreitada de reabilitação da rua pereira da Costa,
integrada na candidatura designada lntervençäo lntegrada
do Castelo 1a fase', à 

_ 
proposta apresentada pelo

concorrente DIZCONSTRUçÃO LDA, pelo montante de
€264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil euros),
acrescido de IVA à taxa legal em vigor,

2. Aprovar a minuta do contrato;
3. Autorizar que se proceda à notificaçåo do adjudicatário para

apresentação dos documentos de habilitaçäo e prestaçäo da caução
nos termos previstos no programa de Concurso.

CONCU PÚBLno DE CONCECAO PARA o MI.JSEU-AM NTE

PEDI

EDOC/2020/10359

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26,
apenas no original,
Despacho do senhor Presidente'rndefiro. À câmara, para ratificação. 2g.07,2020,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor presidente
datado de 28.07.2020 que indeferiu o pedido de agendamento de uma visita
ao local, no âmbito do concurso público de concàçäo para o GAIA MUSEU-
AMBIENTE, nos termos informados.

UMA VISITA AO LOCAL

EDOC/2020/13865

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. 29,07.2020,

^
aaceî'-
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De I0 de agosto de 2020

Deliberado por unanimidade, aprovar o Reratório Final, designadamente
aprovando a proposta de adjudicaçäo às propostas reportada páa entidade
NAUTILUS, sA, para cada um dos quatro lotes, com os seguintes preços
contratuais, por lote:

1. Lote 1: valor global de €121.g54,54 (cento e vinte e um mil,
novecentos e cinquenta e quatro euros e cinquenta e quatro
cêntimos);

2. Lote 2: valor global de €84.581,24 (oitenta e quatro mil, quinhentos e
oitenta e um euros e vinte e quatro cêntimos);

3. Lote 3: valor global de €123.822,65 (cento e vinte e três mil,
oitocentos e setenta e dois euros e sessenta e cinco cêntimos);

4. Lote 4: valor global de €145.6g0,g4 (cento e quarenta e cincõ mil,
seiscentos e noventa euros e noventa e quatro cêntimos),

Nota: Acresce IVA à taxa legal em vigor.
Propöe'se, ainda, a aprovaçäo das minutas dos contratos, solicitando.se,
também, que seja ordenada a notificação do adjudicatário para
apresentaçäo dos documentos de habilitaçåo, nos termos regulados no
Programa do concurso,

L DE"

ANEXOS

ED0C/2020/17162
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',À Câmara. 04,0g.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o conteúdo da ata do Júri,
designadamente:

1. Aprovar o mapa de trabalhos e quantidades que define as
quantidades pelas diversas fases previstas no caderno de Encargos
e Projeto de Execuçäo, patente no anexo ll, o qual faz parte
integrante do projeto de execução;

2. Prorrogar o prazo para a entrega das propostas por um período de
15 dias, a contar da data da notificaçäo da decisão'do órgåo
competente.

^
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EDOCt2020t10492
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente,,À Câmara, 04,0g.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos propostos, o seguinte:
1. Aprovar o novo mapa de trabalhos e quantidades, patenie no anexo

llda ata dos esclarecimentos;
2. Prorrogar o prazo para a entrega das propostas, como estabelecido

no n! 1 do artigo 640 do CCP, por um período de g dias, a contar da
notificaçäo aos interessados.

ED0C/2020/10530
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe "À Câmara. 04.0g.2020,

o

EDCO/2019/35509

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 29,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe "À Câmara. 03,09.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos propostos, o seguinte:
1. Autorizar a reprogramaçäo financeira e a inerente reformulaçäo dos

documentos contabilísticos nos termos informados na anteðedente
etapa;

2- Agendar o assunto a reuniäo do. Órgäo Executivo para que seja
deliberado submeter a reunião do órgäo Deriberativo a aprovaçäo de
tais encargos plurianuais, em cumprimento do disposto no art.22 do
DL 197/99, de 08.06, repristinado pela Res. no g6/2011, de 11.04

^
aacer'-
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Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos propostos, o segu¡nte:
1. Aceitar parc¡almente os erros e om¡ssöes identificados pelos

interessados, nos termos descritos na presente ata e seus anexos,
designadamente no Anexo lll (mapa final), rejeitando os restantes;

2. Aprovar o novo mapa de trabalhos e quantidades, patente no anexo
lll, o qualfaz parte integrante do projeto de execuçäo;

3. Prorrogar o prazo para a entrega das propostas, como estabelecido
no n0 I do artigo 640 do CCP, pelo período correspondente ao no de
dias que medeia entre o termo do prazo para resposta aos pedidos
de esclarecimentos (27-0G-2020].e a data da notificaçäo da decisäo
do órgão competente na plataforma eletrónica, sem, contudo, nunca
exceder o prazo inicialmente estabelecido para apresentaçäo das
propostas.

B
tt

ADE
TO

EDOC/2019/50019

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 "A Câmara. 05,0g.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos propostos, o seguinte:
1. Aprovar o Relatório Final, nomeadamente as seguintes propostas do

Jun:
a. 0 indeferimento, pelos fundamentos descritos no RF, da

pronúncia apresentada pelo concorrente Alexandre Barbosa
Borges, S.A, em sede de audiência prévia;

b. A exclusäo das propostas reportadas pelos concorrentes:
Paviazeméis . Pavimentaçöes de Azeméis, Lda. e M. dos
Santos & Cia., S.4., pelos fundamentos descritos no ponto
4.1. do relatório prellminar;

c. A ordenação das propostas admitidas, de acordo com a
classificaçäo atribuída por aplicaçäo do critério de
adjudicação;

d. A adjudicaçäo do procedimento de contrataçåo para a
empreitada "lnserção de corredores BUS na Avenida Vasco
da Gama", à proposta apresentada pelo concorrente
Construtora da Huila - lrmãos Neves, Lda, pelo valor de
3.464.043,15€ (três milhöes, quatrocentos e sessenta e

F

classif¡caçâo: lnterno
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quatro mil, quarenta e três euros e qu¡nze cêntimos),
acresc¡do de IVA à taxa legal em vigor.

2- Aprovar a minuta do contrato, incluindo a substituiçäo do gestor do
contrato inicialmente nomeado (diretor de fiscalizaçäo de obra) pela
Chefe de Divisäo de Geståo de Empreitadas e Fiscalizaçåo, Eng.a
lsabelCarvalho;

3. Autorizar que se proceda à notificaçäo do adjudicatário para
apresentaçäo dos documentos de habilitaçåo e prestação da cauçäo
nos termos previstos no Programa de Goncurso.

l=R,g,FBgcAÇÃo 
po pnnzo o nrunns n npotos
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EÐOCt2020t47028
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33,
apenas no original.
Despacho do senhor Presidente "Aprovo. À câmara, para rafirrcaçã0, 31,07,2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente
datado de31.07.2020 que aprovou, nos termos informados, o seguinte:

1- Seja pronogado o prazo de apresentaçäo dos requerimentos de
pedidos de apoio municipal para o ano de 2021 aiê ao dia 10 de
agosto de 2020.

2. Da prorrogaçäo seja dado conhecimento a todos os interessados
através de um aviso a inserir na plataforma e na página do Município
e Facebook institucionais.

3. Seja submetida para ratificação dos órgäos executivo e deliberativo
municipais a prorrogaçäo excecional do prazo fixado no n.o 3, do

ltiso 110 do Regulamento Municipal de Atribuiçäo de Benefícios
Públicos, fixando.se o novo termo de apresentaçäo dos
requerimentos para as 12,30 H do dia i0 de agosto de 2020.

E NOV
TEN

E
DUZENTOS EUROS)
EDOC/2020/47289

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe ',À Câmara. 0J.0g.2020,

D

oNc
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Deliberaçäo:

ED0C/2019/45573

Ata no 15 - Reanìão Ptlblícct
De 10 de agosto de 2020

Deliberado por unanimidade, aprovar, o aditamento ao contrato.programa de
Desenvofvimento Desportivo201gt2020, celebrado entre o Municíplo de Vila
Nova de Gaia e o Futebol clube de crestuma, tendo em vista a revisäo da
comparticipação financeiros, com uma verba suplementar de €17.200,00
(dezassete mile duzentos euros), nos termos propostos.

EDOC/2019/6251

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3b,
apenas no original,
Despacho do senhor Presidente "Aprovo. À câmara, para ratificaçã0, 03,0g.2020,,
Deliberaçåo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor presidente
datado de 03'08.2020 que aprovou o aditamento ao Acordo de Cooperação
celebrado e¡t1e o Município de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo'Cultural
Amigos de Gaia, tendo em vista a alteraçåo da cláusula segundâ do acordo
celebrado, nos termos protocolados,

toP

,,

.201

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente,,À Câmara. 0J.0g.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar, a retificaçäo da deliberaçåo datada de
0711012019, no sentido de passar a constar que, para além das 5
contrapartidas autorizadas por aquela deliberação camarária, seja, também,
autorizada a seguinte contrapartida: numa eventual operaçäo 

-urbanística

futura, a realizar nos dois imóveis da Sandeman, ad¡aceîtes à parcela
cedida, ou seja, no imóvel aqui descrito e no prédio úrbano desirito na
Primeira Conservatória do Registo Predial soÈ o número 3021 . Santa
Marinha e inscrito na matriz predial sob o artigo 1320 (o qual receberá na
fachada norte e nascente, o impacto do elevãdor . do iarradiço), seja

A
¿acer,^
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cons¡derada a cedênc¡a dos 10,00 m2, de modo a compensar devidamente o
titular do respetivo processo de licenciamento, quer seja a sandeman, quer
sejam futuros adquirentes dos indicados prédios.

DOD

EA REI IA
ED0C/2019/46756
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara, 27.07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a aquisiçäo por via do direito privado
destas parcelas nos seguintes termos:
Parcela 9a:

1. Pagamento da indemnizaçäo de €4.081,91 (quatro mil e oitenta e um
euros e noventa e um cêntimos), na data da formalização do Acordo
de Aquisiçäo por via do Direito privado.

2. Formalizaçäo da Aquisiçäo até 10.0g.2020;
3. A entidade expropriante obriga-se à reposiçäo da vedação da

parcela, nos termos seguintes:
a. Muro em alvenaria de tijolo rebocado e pintado com i,2 m de

altura e 18 ml;
b. Vedaçäo em painéis de chapa com prumos de perfis de ferro,

pintado com 0,5 de altura em 18 ml;
c. Par de portões em chapa de ferro quinada, pintados a

esmalte com väo de 3,20 m e altura de 1,70m, para acesso de
veículos;

d. Portåo em chapa de ferro quinada, pintado a esmalte com
våo de 1,20 m e altura de i,70m, para acesso pedonal;

4- A entidade expropriante obriga-se à reposiçåo das infraestruturas
existentes, nos termos seguintes:

a. Caixa de contador de água e respetivo ramal;
b. Intercomunicador;
c. Caixa de correio;
d. Reposição das infraestruturas afetadas de abastecimento de

água, saneamento, drenagem de águas pluviais, rede elétrica
e de telecomunicaçöes,

5. A obrlgaçäo da entidade expropriante proceder à reposição da
vedaçäo e das Infraestruturas afetadas, nos termos menciónados

DE 1
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nos pontos 3 e 4 supra, ficará a constar expressamente no Acordo
de Expropriação Amigável.

Parcela 10a:
1. Pagamento da indemnizaçäo no valor de €7.561,g9 (sete mil

quinhentos e sessenta e um euros e oitenta e nove cêntimos), na
data da formalização do Acordo de Aquisição por via do Direito
Privado.

2. Formalizaçäo da Aquisição até 10.09.2020;
3. A entidade expropriante obriga-se é reposiçäo da vedaçäo da

parcela, nos termos seguintes:
a. Muro em alvenaria de tijolo rebocado e pintado;
b. Poräo em chapa de ferro quinada, pintado a esmalte com väo

de 1,00m e altura de 1,70m.
4- A entidade expropriante obriga-se é reposiçäo das infraestruturas

existentes, nos termos seguintes:
a. Pavimentaçäo do arruamento;
b. Reposiçäo das infraestruturas afetadas, designadamente, de

abastecimento de água, saneamento, drenagem de éguas
pluviais, rede elétrica e de telecomunicações.

5. A obrigaçäo da entidade expropriante proceder à reposiçäo da
vedaçäo e das lnfraestruturas afetadas, nos termos menciónados
nos pontos 3 e 4 supra, ficará a constar expressamente no Acordo
de Expropriação Amigável.

EDOC/2020/47537

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3g,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara, 04,08.2020.,
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento,

P VILA E PEV

ED0C/2020/46909
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3g,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 04.0g,2020,

c
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O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro disse que o PSD já terá manifestado a
sua opinião contrária à realização do presente evento, devido à situaçäo de Þandemia que o país
vive.

Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 1 voto contra do PpD/pSD,
aprovar, o acordo de parceria a celebrar entre o Município de Vila Nova de
Gaia e PEV ENTERTAINMENT, LDA, tendo em vista a realizaçäo da 1a ediçäo
do evento "Noites de Veräo", nos termos propostos.

UM MIL E QUATROCENTOS EUROS)
EDOC/2020/34911

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe "À Câmara. 05.09,2020,
Deliberaçåo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, o contrato interadministrativo de
delegaçäo de competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de
Gaia e a Uniäo de Freguesias de Grijó e Sermonde para a execuçäo de
trabalho de reparaçäo de diversos arruamentos da freguesia, no montante
global de €201'400,00 (duzentos e um mil e quatrocentoi euros), nos termos
propostos.

M DE

AMU

E
EÐOCt2020t24142
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 41,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente',À Câmara. 05.09,2020,

A

PE
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, o contrato interadministrativo de
delegaçäo de competências a celebrar entre o Município de vila Nova de
Gaia e a uniäo de Freguesias de Mafamude e virar do paraiso para a
execuçäo de obras de construção do acesso rodoviário ao cemitério de vilar
do Paraíso, no montante global de €14g.815,00 (cento e quarento e nove mil,
oitocentos e quinze euros), nos termos propostos.

MUN
VILA osP PINH

TEM

TENT
TESTE

EÐOCn020t24283
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 05.09,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o complemento ao acordo de
colaboragåo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Centro
Hospitalar Gaia/Espinho E.PE. (CHVNG/E) para apoio na realizaçäo de testes
de pesquisa de RNA do vírus sARs-cov-2 por pcR, em tempo real, em
Instituiçöes do concelho de Vila Nova de Gaia, no valor de €74,76(setenta e
quatro euros e setenta e seis cêntimos)cada teste, num total de 7.500 testes,
nos termos propostos.

D|REçAO MUNtCtpAL DE TNFRAESTRUTURAS E ES PÚBLrcOS

INTE

2021

EDOC/2020/41055

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presldenfe "À Câmara. 27,01.2020,

classificãçãot lnterno
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Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do ps e 1 abstençäo do ppD/psD,
aprovar a autorizaçäo especial de circulaçäo para os seguintes veículos
pesados: 15-vQ-26, 55-Fl-30 e 80-BM-gg permitindo a circulação no interior
da zona delimitada entre a 41, rotunda de santo ovídió, Avenida da
República, Avenida vasco da Gama (E.N. 222) E Av. D. João ll (vL9), vátido
até 08 de julho de 2021, nos termos informados.

IP

RUA DE

RUA TO-
FREGUESIAS DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOCt2020t41187
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente "A Câmara. 2g.07,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito, nos
termos informados.

MUNICIPAL TRÂNS|TO N RUA MIGUEL SANTOS OLIVE IRA. NO
DA U

ED0C/2019/48412
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, 29,07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito, nos
termos informados.

pgsllJ,,v\=n4UNtGtpAL pE T CLUBE pE AVINTES - FREGUESTA
DE AVINTES
ED0C/2020/38644
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4ô,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 30.07,2020,
Deliberação:

Deliberado- por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito, nos
termos informados.

ffi@Classlfìcação: lnterno
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ALTE DE POSTURA PAL DE NA RUA FONT E RIJA -
FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
ED0C/2020/40248
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 47,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara, 50.01.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito, nos
termos informados.

AP

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4g,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe "À Câmara. 05.0g.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito, nos
termos informados.

P9sr=u¡4 rvtutvlclptl ?F n

ED0C/2018/66603
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4g,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente,,À Câmara, 04,0g.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito, nos
termos informados.

EDOC12020I44671

EDOC/2020/40523

ffi@

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no S0,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara, 04.0g.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado_ por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito, nos
termos informados.

Cla5sif¡cação: lnterno
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N086-

SALVADOR DO MUNDO
ED0C/2018/62367
Foipresente o documento referido em epígrafe, que se anexa no finalporfotocópia sob o no b1,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe "A Câmara. 28.07.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da
taxa referente a um lugar de estacionamento privativo, sito na Rua Afonso
de Albuquerque no 86 - Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro
da Afurada, no valor de €1,100,00 (mil e cem euros), solicitado pela lgreja
Lusitana - Paróquia salvador do Mundo, nos termos informados.

D|REçAO MUN|CTPAL PARA A TNCLUSÃO SOCIRI-
CAND TURA DE APOIO ARRENDAM SOLICIT ADO PORANA LUíSA CARN EIRO
FERREIRA GOMES
ED0C/2020/42797
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. 17.07.2020,
Deliberagäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Ana Luísa Carneiro Ferreira Gomes, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR ANTÓNþ MANUEL
PERTEGA GOMES
EÐOCt2020t42792
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b3,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 17.07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por António Manuel Pertega Gomes, nos teimos informados.

ffi@Classlflcaçãot lnterno
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ANTÓN

8DOCI2020t42780
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b4,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 17.07,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por António Pedro Lopes Silva César, nos termos informados.

9åI?IPATURA DE iAPolo Ao ARRENDAMENTO soLlclTADo PoR Dloco LoPEs
GORGAL RODRIGUES
EDOC/2020/46526
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5b,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 30,07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Diogo Lopes Gorgal Rodrigues, nos termos informados.

U

ES-
ED0C/2020/13907
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b6,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 29.07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o estorno da verba atribuída de apoio ao
arrendamento, no âmbito do Programa Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado
por Sandra Cristina Costa Simöes, nos termos informados.

94=!ptp4IU=fA 
pEApotoA mtnn ¡uúln uHRa

LEMOS MOREIRA
ED0C/2020/45443
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 57,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidenfe "À Câmara. 29.07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Maria Eulália Meira Lemos Moreira, nos termos informados.

AO
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NA

EDOC/2020/45015

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b8,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente'À Câmara. 29,07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Maria Albertina da Fonseca Teixeira, nos termos informados.

CITADO

ITAN
TA FERREIRA SILVA
EDOC/2020/45017

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5g,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 29.07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovara candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Maria Alvarina Tavares Ferreira da Silva, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR ANABELA DUARTE
NEVES RIOS
EDOC/2020/45019

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, 29.07,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Anabela Duarte Neves Rios, nos termoi informados.

9Alp!?AJrfRA 
pE Apoto A rnln oe rÁr¡un

FERREIRA ANDRADE
EDOC/2020/46523
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 61,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. J0.07.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Maria de Fátima Ferreira Andrade, nos termos informados.

ffi@Classlficação: lnte.no

Página 28 de 4l



É KIA
VILA NOVA DE

ffi@

CÄI.IARA MUNICIPAL Ata n' 15 - Reunìão Ptiblica
De 10 de agosto de 2020

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO PoR ViToR EMANUEL
CORREIA BRAGA
EDOCt2020t46522
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 "À Câmara. 30.07,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Vítor Manuel Correia Braga, nos termos informados.

PAL +
DE

RIB V
EDOC/2020/45662

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 63,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe "A Câmara. 29.07,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito
do Programa Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na Carência
Económica e Emergência Social, solicitado por Sara Raquel Oliveira Ribeiro
Mendes de Vasconcelos, nos termos informados.

ED0C/2020/45050
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara, 29.07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito
do Programa Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na Carência
Económica e Emergência Social, solicitado por Celina Maria Santos
Gonçalves, nos termos informados.

tco

+
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ED0C/2020/45386
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6b,
apenas no original,
Despacho do Senhor Pres¡denfe "À Câmara. 29,07.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito
do Programa Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na Carência
Económica e Emergência Social, solicitado por Paula Cristina dos Santos
Magalhães, nos termos informados.

to

ED0C/2020/45680
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 66,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 29.07.2020,
Deliberaçåo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito
do Programa Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na Garência
Económica e Emergência Social, solicitado por Hélder Feinando Moreira da
Siva, nos termos informados.

ROG +

IA
R

EDOC/2020/44892
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. 29,01,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito
do Programa Munlcipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na Carência
Económica e Emergência Social, solicitado por Juliaña Ferreira paiva
Santos, nos termos informados,

É kl,.t
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DE

ETE DOS
EDOCt2020t43791

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 68,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 29.07,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito
do Programa Municipal Gaia + Inclusiva - Eixo de Apoio na Carência
Económ_ica e Emergência Social, solicitado por Elisabete Marques dos
Santos Silva, nos termos informados.

óur
NA

IT sl
EDOC/2020/44977

EDOC/2020/45698

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 70,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 29,07,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito
do Programa Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na Carência
Económica e Emergência Social, solicitado por Hélder José Gardoso da
Silva, nos termos informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6g,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe "A Câmara. 29,07,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito
do Programa Municipal Gaia + Inclusiva - Eixo de Apoio na Carência
Económica e Emergência Social, solicitado por Jorge Alcino da Silva
Barbosa, nos termos informados,

+

+
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EU VALO
NTI

INA
ÊDOCt2020t17796

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 71,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 17,07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o indeferimento do pedido de isenção
do pagamento das taxas de urban¡smo, no valor deÊ3.170,42(três mil cento
e setenta euros e quarenta e dois cêntimos), POP6880/19, solicitado por
Joaquina da Silva Americano, nos termos informados,

PEDIDO DE ISENCÄO PAGAMENTO DA TAXA POR Êt¡cll ol

A

PISCINA
UN A E V

EL
s PO

EDOC/2020/38219

H TA

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. 29.07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da
taxa por frequência da Piscina Municipal da Granja, para a requerente e o
marido, no valor total dos dois elementos de €2.54-0,0ó (dois miíquinhentos
e quarenta euros), solicitado por Estela Cristina Araújo Costa Sousa, nos
termos informados.

PED DE IS DOP NTO DE POR F Êrucn oe INA
N

EDOCt2020t40327
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 73,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "A Câmara, 29.07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da
taxa por frequência da Piscina Municipal Vila d'Este, no vaioide €335,00
(trezentos e trinta e cinco euros), solicitado por Júlia Silva Teixeira, nos
termos informados,

ffi@Classif¡cação: lnterno
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PEDIDO DE ISENCAO DO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTO RIA ADMINISTRA

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 74,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "A Câmara, 29,01,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedldo de isenção do pagamento da
taxa de vistoria administrativa, no valor de €130,00 (cento e tr¡nta euros),
solicitado por Bruno Miguel Soares Esteves, nos termos informados.

TIVA. NO
VALOR €130.00 E TRINTA SOLICIT POR BRU NO MIGUEL
SOARES ESTEVES
ED0C/2020/13449

JUíZES DO TRI BUNAL DE FAM E MENORES DE VILA NOVA DE 2020.
2021

ED0C/2020/40573
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 75,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente',À Câmara. 29.07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado_por unanimidade, aprovar a proposta dos elementos para o cargo
de Juízes Sociais do tribunal de Família e Menores, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal,
para aprovaçåo, nos termos do D.L n.0156/7g de 30 de Junho.

M
ct NT

EDOC/2020/47631

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. 05.0g.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a minuta genérica do contrato.programa
de Desenvolvimento Desportivo 2020 tendo em vista o Programa ilun-icipal
de Apoio ao Fomento Desportivo, nos termos apresentados.

ffi@Classiflcaçâo: lnterno
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MUNICIPAL DE EDU E SAÚDE

ED0C/2020/38608
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 77,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 04.09.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre
o Município de Vila Nova de Gaia e a Associação Comercial, lndustrial e de
Serviços de Vila Nova de Gaia, tendo em vista a atribuição de cheques,oferta
para material escolar - ano letivo 2020-2021, no valor de €,l0.000,00 (dez mil
euros), nos termos informados.

MUNICIPAL DE URBANISMO E AMBIENTE

ED0C/2020/45091

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, 24,01,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 1 abstençäo do ppD/pSD,
aprovar a emissäo da certidão de constituição de regime de compropriedade
solicitado por Maria Matutina Gomes Teixeira - Proco gï71t2ô - CERT -
Uniäo de Freguesias de Serzedo e Perosinho, nos termos informados.

DE

ãDOCt2020t44922
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, 24.07.2020,
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Deliberaçäo:

ME
A 327 -UN

DE SIAS DE RZEDO E PE INHO
EDOC12020t45093

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g0,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara, 24,07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do PS e 1 abstençäo do ppD/pSD,
aprovar a emissão da certidäo de constituiçäo de regime de compropriedade
solicitado por Maria Matutina Gomes Teixeira - Èroco SZTZIZï - CERT -
União de Freguesias de Serzedo e Perosinho, nos termos informados.

c DE

-cE
SE PE

8DOC12020I45241

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no g1,
apenas no original.
Despacho do Senhor presidente,,À Câmara. 27.07,2020,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do PS e 1 abstençäo do ppD/pSD,
aprovar a emissão da certidão de constituiçåo de regime de compropriedade
solicitado por Maria Matutina Gomes Teixeira - Èroco 326gt2} - CERT -
Uniäo de Freguesias de Serzedo e Perosinho, nos termos informados.

EDOC/2020/46651
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g2,
apenas no original,
Despacho do Senhor presidente,À Câmara. 30.07.2020,

Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do ps e 1 abstençäo do ppD/psD,
aprovar a emissäo da ceftidåo de constituiçäo de regime de compropriedade
solicitado por Maria Matutina Gomes Teixeira - Èroco g2ggtzô - CERT -
uniäo de Freguesias de serzedo e perosinho, nos termos informados.

A
arcer"-
Ë*"f

Ata no 15 - Reunião Públìca
De I0 de agosto de 2020
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Deliberaçäo:

Ata n' 15 - ReunÍão Ptiblíca
De 10 de agosto de 2020

Deliberado por maioria, por I votos a favor do ps e 1 abstenção do ppD/psD,
aprovar a emissåo da certidäo de constituiçäo de regime de compropriedade
solicitado por carina Marlene Teixeira de sousa e Joäo Filipe da cunha
cardoso- Proc. 3576120 - CERT- Freguesia de säo Félix da Marinha, nos
termos informados.

D P N0
E 031

EDOCt2020t43468

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g3,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe ,,À 

Câmara, 16.01.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 1 abstençäo do ppD/pSD,
aprovar a emissåo da declaraçäo de renúncia ao direito de preferência, do
imóvel sito na Rua General Torres, no 632 - União de Fregu'esias de Santa
Marinha e são pedro da Afurada, proc.o 3103/20 - cÈnr - união de
Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, solicitado por João
Alberto Lopes Reis, nos termos informados.

IT

P

ENE

0

3 -c
DE

ED0C/2020/45365
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, 27.07,2020,
Deliberaçåo:

Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do PS e 1 abstenção do ppD/pSD,
aprovar a emissäo da declaraçäo de renúncia ao direito de preferenciada
fraçäo 'nD" do prédio sito na Rua Diogo Brandäo, no 152, 3o andar - uniäo de
Freguesias de Mafamude e Vilar do Þaraíso, Proc.o gg70ll0 - CERT - Uniäo
de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, solicitado por Fernando
Manuelde Sousa Monteiro, nos termos informados.
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FREG

EDOC/2020/32274
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Bb,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 27,07,2020,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do PS e 1 abstenção do PpD/pSD,
aprovar a emissäo da declaraçäo de renúncia ao direito de preferência, da
fração "M", destinada a habitaçäo, do prédio urbano situado na Rua General
Torres, n0 313 - Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da
Afurada, nos termos informados.

11.00 RD

ctA

EDOC/2020/45433

É et{

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g6,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe "À Câmara. 16.07.2020,
Deliberaçåo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a devoluçäo do pagamento das taxas de
publicidade pela colocaçäo de 'LoNA coM A DESCRIçÃo" "FERREIRA
PORTO. SEJA RESPONSAVEL, BEBA COM MODERAçAO - SOGRAPE''
com 11.00m2", calculada no'valor de €924,00 {novecentós e vinte e quatro
euros)_(231,00x4) correspondente ao ano transato cfr. (FTR 0b/167; FTR
0512439; FTR 05/2836 e FTR 05/3188), ao abrigo do art.o i7.0, n.o l, c) do
Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Município de Vila Nova de Gaia.
Mais foi deliberado enquadrar o pedido de dispensa do pagamento da
mesma taxa de publicidade, calculada no valor de €231,00 (duzentos e trinta
e um euros), relativamente ao 2.0 trimestre, correspondeste ao ano de 2020,
no conjunto de medidas excecionais de incentivo à retoma da economia,
aprovadas em reuniäo de câmara de 1g,05.2020, dado que poderäo ser
objeto de isenção apenas a partir do 20. Trimestre, com emissäo de nota de
crédito,_nas_ situa_çoes em que tenha ocorrido o pagamento, solicitado por
SANDEMAN & CIA S.A., nos termos informados.

VILA NOVA DE
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De 10 de øgosto de 2020

PEDIDO REDUGÃO DA TAXA REFERENTE À ocu DO ESPACO púellco. Ì,to

E

E

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 87,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presrdenfe "À Câmara. 31,07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da
taxa de ocupação de espaço "com grua, guindastes e semàlhantes" e
tapumes com mais de 1.20 metros de largura, pelo prazo de três meses,
calculada no montante global de €6.536,16 (seis mil quinhentos e trinta e
seis euros e dezasseis cêntimos)e oitenta e quatro cêntimos), solicitado por
IMOLIMIT S:A., nos termos informados.

EDOCt2020t20491

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 8g,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente,A Câmara, 27.01.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da
taxa de publicidade devida pela colocação de "Letreiro näo luminoso com a
descrição "GRANJA PNEU' com a área de 1.00m2", calculada no valor de
€160'84 (cento e sessenta euros e oitenta e quatro cêntimos), solicitado por
GRANJA PNEU DE CARVALHO E ESP¡RIO SRrutO, nos termos informados.

CORRESPONDENTE

EDOC/2020/47057

CALHAR PAPELARIA. LDA
ED0C/2020/19929
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gg,
apenas no original,

ffi#Classificação: lnterno
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Despacho do Senhor Presrdenfe "A Câmara, 2g,07.2020,
Deliberaçåo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da
taxa de publicidade devida pela colocação de "Tabuleta de dupia face com
a descriçåo "TABACARIA E PAPELARIA SE CALHAR" com a área total de
2.00 m2", calculada no valor de €62,85 (sessenta e dois euros e oitenta e
cinco cêntimos), solicitado por SE CALHAR PAPELARIA, LDA, nos termos
informados.

cÁMARA MuNlclpAL Ata no 15 - Reunião Ptíblìca
De 10 de øgosto de 2020

DOP

. MUL

EDOCt2020t46582

8DOCt2020t47542
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g1,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presldenfe "À Câmara. 04.0g.2020,

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 90,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente "À Câmara. 91.01.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençåo do pagamento de
taxas de publicidade durante o período de três meses (abril, ma-io e junho),
no valor 

_d_e_€3.603,60 
(três mil seiscentos e três euros e sessenta cêniimosi,

PR0C.0 282104 - Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da
Afurada, solicitado por M0P - Multimédia Outdoors Portugal- publicidade,
S.4., nos termos informados.
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Deliberaçåo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento da taxa
municipal de urbanizaçäo no valor de €39.411,94 (trinta e nove mil
quatrocentos e quarenta e um euros e noventa e quatro cêntimos)e da taxa
de compensaçäo urbanística no valor de €61.075,52 (sessenta e um mil e
setenta e cinco euros e cinquenta e dois cêntimos), no montante global de
€100.517,46 (cem mil, quinhentos e dezassete euros e quarenta e seis
cêntimos),.110-C..i 3825117 - PL - Freguesia de Canelas, solicitado por
IMOBILIARIA AcActo BATISTA il, LDA., nos termos informados.

r[Fi!!.p,ll4vA/2020 - RETOMA p sençno on rnxn oe corusrnuçÄo
EÐOCt2020t47304
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g2,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente,À Câmara. 04.09.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a informaçäo no. 21lt}llllJM2020 de
03.08,2020, nos termos informados.

CÄMARA MUNICIPAL Ata n' 15 - Reuníão Ptiblìca
De 10 de agosto de 2020

SILVA
ED0C/2020/47844
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g3,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe ,À 

Câmara, 05.0g,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 1 abstençäo do ppD/pSD,
aprovar a emissäo da certidão, PR0C.0 517120- CERT - Uniäo de Freguesias
de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, solicitado por Sandra Fritå Siþa,
nos termos informados.

Ácuas DE GAIA, EM, sA
E

D
N0194/2009. DE 20 DE AcosTo
EDOC/2020/45383

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,A Câmara. 27.07,2020,

c 0
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Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do ps e 1 abstençâo do ppD/psD,
aprovar e submeter a deliberaçäo da Assembleia Municipal, a minuta do
contrato de gestão delegada a cerebrar entre o Município de vila Nova de
c-ril . as Aguas de Gaia, EM, sA, nos termos do dispoåto do decreto.lei no
194/2009, de 20 de agosto.

ED0C/2020/38495
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g5,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente',À Câmara, 21,07.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado_por maioria, por I votos a favor do PS e 1 abstençäo do ppD/pSD,
aprovar o Relatório e Gontas das Águas de Gaia, EM, SA, relativo a 201g, nos
termos informados,

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÁRlo DA TESOURARIA, que se anexa no final por fotocópia sob o no
96, apenas no original.
Deliberação:

A Gãmara tomou conhecimento.

Nada mais havendo a tratar, quando eram 16 horas e 40 minutos, o Senhor presidente da Câmara
declarou encerrada a reunião, da qual se elaborou a presente ata aprovada, por unanimidade, nos
termos do disposto no n0 I do art.o 34.0 do GPA, e no n.o I do art.o 570. do Anexo I da Lei n.o 7512013,

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

Câmara Municipalde Vila Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reuniäo de 201g.01,21.

MAN U ELA Aslnado de rorma drstt¿t por

- FERNANDA DA lï¿iï'å;:iJå*"^"^
E gUr ROCHA GARRIDO Dad:s202008270037:2s

Secretária da presente reuniäo, a subscrevi.

Ala no l5 - Reunião Ptiblíqt
De 10 de agosto de 2020

, Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças e

O Presidente da Câ
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