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REUNIAO PÚBLICA DE CAMARA REALIZADA

EM 07 DE SETEMBR0 DE 2020 N0 sALÄo NoBRE Dos pAços Do coNcELHo DE vtLA

NOVA DE GAIA

PRESENTES:

'o senhor Presidente da câmara, prof. Dr. Eduardo vítor Rodrigues
' o senhor vereador, Eng.' patrocínio Miguel vieira de Azevedo
'A senhora vereadora, Dra. Maria Erisa vieira da silva cidade oliveira
- O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Gancela Moura
' o senhor vereador, Dr. José Guilherme saraiva de oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr. Manuel António Correia Monteiro
'A senhora vereadora, Enga. paula cristina Martins carvalhal
- 0 Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro
- O Senhor Vereador, Arq, José Valentim pinto Miranda
- A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes

AUSÊNCAS JUSTIFIcADAS Nos TERMos DA ALíNEA c) Do ART.. 39 DA LEt N.o t5t2013
DE12 DE SETEMBRO, CoM AS DEVTDAS ALTERAçö¡S:'

- O Senhor Vereador, Dr, Elísio Ferreira pinto

PRESIDIU À REUNñO:

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

SECRETARIOU A REUNÂO:

'A Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças, Manuela Garrido

HORA DA ABERTURA: 15 horas.

HORA DE ENCERRAMENTO: l5 horas e 50 minutos.

q

Certlficedo

Classlfìcação: lnterno

Página I de 26



ÉuaVILA NOVA DE

CÂMARA MUNICIPAL M

ú

Atq n" 16 - Reunião Ptiblica
De 07 de setemltro de 2020

PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVIO NO 1

0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, informou que durante a
próxima semana, em dia a agendar, será aberto o novo ano letivoãm Gaia, com a presença de
um membro do Governo, nas escolas EB 2,3 de Valadares, Dr, Costa Matos e Sofia de Mello
Breyner,

o senhor Presidente da câmara, IrSil?. ?üTl3r-;fror noorigues, rereriu que a questão
da descentralizaçäo será debatida na próxima reuniäo da câmara Münicipal,

PONTO PRÉVO NO 3
O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar apresentou um voto de

louyor à atleta gaiense Joana vasconcelos, campeä nacional de K1,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Voto de louvor à atleta Gaiense, Joana
Vasconcelos, campeä Nacional de K1.

PRESIDÊNCWVEREAçAO
ATA

10

Foi presente o
apenas no origi
Deliberaçäo:

assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1,
nal

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente da ata no 15 da reuniäo
pública de Câmara realizada em 10 de agosto de 2020.
o senhor vereador Dr. José Joaquim cancela Moura e a senhora Vereadora,
Dra. Marina Raquel Lopes Mendes näo votaram a aprovaçäo da ata da reuniäo
de câmara de 10 de agosto de 2020, em virtude de näo i.r.r participado na
mesma.

A L
CE RIMI

EDOC/2020t48280
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2,
apenas no original.
Despacho do Senhor presidente : " À Câmara. 06,0g,2020,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.
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MAta no 16 - Reunião Ptiblica
De 07 de setembro de 2020

DE N0

6
DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURíDICOS

EDOC/2018/19130

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:,, À Câmara, 20. 09,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD,
aprovar a proposta do Regulamento Municipal de Equipamentos Culturais e
respetiva nota justificativa.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovação da Assembleia
Municipal.

D|REçÃO MUNTC|PAL DE ADMTN |STRAçAO E FTNANçAS
DE EN

EVIcE

ASDEP

MEDI N

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4,
apenas no original,
Despacho do senhor Presidente: "Aprovo. À câmara para ratificaçã0.06.0g,2020,'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor presidente datado
de 06.08,2020, que aprovou a prorrogaçäo do prazo para entrega das
propostas e, cumulativamente, das amostras, assumindo.se como data da
entrega o dia 10 de agosto e, de abertura, o dia subsequente, beneficiando de
tal prorrogaçäo todas as entidades convidadas a apresentar proposta,

NOV

EDOC/2o19/68194

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 14.0g,2020,

ffi#Classificação: lnterno
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Deliberação:

WAta no 16 - Reunído Ptiblicø
De 07 de setembro de 2020

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1 - Face ao valor considerado que a referida contrataçäo está abrangida,
pelas normas constantes do código dos contratos públicos tctpl,
autorizar a adoção do concurso público com publicaçäo de anúncio nó
JOUE, por lotes, nos termos da alínea a)do n.o 1 do art.o 20,0 do CCp;
2'Aprovar, nos termos da alínea c)do n.o I e do n.o 2 do artigo 400 do ccp,
os termos e condiçöes constantes no caderno de encargoi e respetivos
anexos, o programa de concurso e as minutas de anúncio no DR e no
JOUE;
3 - Definir como preço base o valor de € 860.000,00 (oitocentos e sessenta
mif euros) + IVA à taxa legal de 2lõ/0, com a seguinte
distribuiçäo por lotes:
Lote 1 - ARU centro Histórico: 11s.000,00 € (cento e quinze mil
euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor de 23%;
Lote 2 ' ARU Aguda/Granja: 6s.000,00 € (sessenta e cinco mil
euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor de 23%;
Lote 3 - ARU Encostas Douro: 680,000,00 € (seiscentos e oitenta
mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor de 23%,
4 ' Aprovar a constituição dos elementos do júri conforme sugerido, a
saber:
Presidente: Luísa Lima Aparício; vogal efetivo: sónia Mourão;
vogal efetivo: Marco Lima carvarho; vogai suplente: Elsa Afonso; vogai
suplente: Sofia Morais.
5- Informa-se que uma vez que no ano de 2019 não se adquiriram serviços
com o mesmo objeto que agora se pretende adquírir em 2020, logo näo há
termo de comparaçäo, pelo guo, se considera respeitado o limite
constante do n.01 do artigo 68,0 da LOE de 2020.
Acresce guê, para a celebração deste contrato, salienta.se o
facto de ser necessário o recurso excecional a este tipo de apoio externo
dada a complexidade técnica dos trabalhos que säo nàcessários executar,
bem como a disponibilidade de recursos humanos, em número
insuficiente, guê esta tarefa exige se se considerar a área geográfica
abrangid_a pelo objeto do contrato, a
saber, 1647.96 hectares. Assim, por tudo quanto foi referido, constata.se
que näo é possível prover à satisfação desta necessidade através de
recursos próprios do serviço (conforme indicado pelo serviço requisitante
na sua- informaçäo de abertura), dando.se assim cumprimenio ao disposto
nos n.'s 5 e 6 do artigo G8.0 da LoE de 2020, da competência da câmara
Municipal.
6' Para cumprimento do disposto no n.o 1 do artigo 290.0 A do código dos
contratos Público, é designado o seguinte gestorão contrato:

{
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CÁMARA MUNIcIpAL WAta no 16 - Reuníão Ptiblicø
De 07 de setembro de 2020

Eng.t Luísa Lima Aparício, Diretora Municipal do urbanismo e do
Ambiente, para todos os lotes.
7'Autorizar, nos termos do no 5 e 6 do artigo 6g0 da LoE/20, para efeitos de
autorizaçäo para o recurso a esta contrataçäo externa, dada a
indisponibilidade de um número suficiente de recuisos humanos próprios
do município para o efeito.
Mais foi deliberado submeter a aprovaçäo da Assembleia Municipal a
despesa plurianual, conforme a seguinte repartiçäo de encargos:

2020 2021 2022

Lote A 11.500,00€ + lYAa23o/o 69,000,00€+lVAa23% 34.500,00€ + lYAa23%

Lote B 6,500,0ft+lVAa23% 45.500,00€ + lYAa2So/o 13.000,00€+lVAa23%

Lote C 34.000,00€+lVAa23% 340.000,00€+tvAa23% 306,000,00€+lVAa23%

{

ts D
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ffi.#

E

EDOC/2020/38057

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6,
apenas no original.
Despacho do Senhor presidente:'À Câmara, 14,0g.2020,
Deliberação:

Deliberado.por maioria, por 8 votos a favor do PS e 2 abstençoes do ppD/pSD,
submeter à Assembleia Municipal, a proposta de aprovaça'o e nomeação da
empresa "Rodrigo, Gregório & Associados, sRoc, Lda., nos termos e à luz
do n.0 1 do artigo 77o da Lei n.o 73t2013 de 03 de setembro, para proceder à
revisäo legal das contas do Município de Vila Nova de Gaiä e dä empresa
municipalÁguas de Gaia, EM, S.A.

Classificaçãa: lnterno
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Ata no 16 - Reuníão Ptiblica
De 07 de setembro de 2020

ENSI

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Z,
apenas no original,
Despacho do senhor Presidente:"Aprovo. À câmara para ratificação. 14,08,2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor presidente datado
de 14.08'2020 que aprovou a confirmaçäo do valor da adjudicaçäo à proposta
apresentada pelo concorrente "Nautilus SA", pelo valoi globai para o iote 4
de 145 690,99€ e a respetiva minuta do contrato, nos termõs infoimados.

lctP
U

EDOC/2o19t39124
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no B,
apenas no original,
Despacho do Senhor P residente :,, À Câmara, 20, 0g.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita ao domínio público
municipal da parcela C1, nas condiçöes previstaé na declaraçäo, parcela de
terreno.necessária à requalificaçäo da Rua Heróis do Ultrama-r - Fäse 3, nos
termos informados.

LI

E

EDOC/2020t42205
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 9,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:',À Câmara. 14.08,2020,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento da decisäo arbitral,

AVI DE

D
EDOC/2020t47332
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10,
apenas no original,
Despacho do Senhor presidente:,'À Câmara, 28,08,2020,
O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar disse que nestes
mandatos e outros em que participou, foram construídos e inaugurados diversos equipamentos
desportivos, mas poucos equipamentos desportivos lhe dariam satisfaçäo de concretizaçäo
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c0m0 o presente, isto é, o pavilhão da EB 213 de Santa Marinha, Que a sua localização faz parte
de um eixo que, pessoalmente, sempre considerou prioritário, que é o centro urbano das
freguesias de Mafamude e de Santa Marinha, pelo que, a construçäo do pavilhäo das pedras e
da EB 213 de Santa Marinha, era fundamental para preencher as carências e as necessidades
de uma zona densamente populacional,

Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, autorizar a abertura do
procedimento e aprovar a constituição do júri e as peças do procedimento.
Mais foi deliberado submeter a autorização da-Aðsembleia Municipal os
encargos plurianuais, em cumprimento do art. 22o do DL no 197/gg, de 0B de
junho, repristinado pela Res. no g6/2011, de 11 de abril.

DE

6

IM E
D

MI
EDOC/2020t28497
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe; "À Câmara.29.0g,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD,
aprovar a proposta de adjudicaçäo à Caixa Geral de Depósitos (CGD) e
respetiva minuta do contrato, nos termos informados.

DE E AI E ILU

INAL
EDOC/2020t43211
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12,
apenas no original.
Desqa2lo do Senhor 

!.19e-ereslAgnb: "Aprovo o relatório finat e a minuta do contrato, Adjudique-
se, A Cêtmara para ratificação.26.09.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Vice.presidente
datado de 26.08.2020 que aprovou o relatório final, a minuta do contrato e a
adjudicaçäo, nos termos informados.

D
EDOC/2019/75006
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13,
apenas no original,
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RUY
E E

ORM DE
EDOC/2o19/81458

Foi presente o assunto referido em ep¡grafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 02.09,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o segu¡nte:
1' Aceitar para o Lote 1 a caução prestada, no âmb¡to do pedido de

prorrogação de prazo para o efeito;
2' Ainda para o mesmo lote, conceder o prazo adicional de 10 dias para que

o concorrente adjudicatário retifique o documento comprovativo da
qualificação do Diretor da obra, uma vez que o mesmo não se encontra
totalmente conforme;

3' Aprovar a reformulação dos encargos financeiros dos dois lotes, nos
seguintes termos:
Lote 1:2020 - 127 654,80€

2021-337 250,75€,
Lote I : 2020 - 65 126,77€,

2021- 493 710,80€
(aos valores referidos acresce o rvA à taxa regar em vigor)

6
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,02.09.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Gonceder ao concorrente adjudicatário prazo adicional de 5 dias úteis

para reporte de documento com identificação do técnico afeto à gestäo
da segurança em obra;

2' Aprovar a seguinte reprogramaçäo dos encargos financeiros e respetivos
documentos contabilísticos :

2020 - 265 516,66€
2021 _291 630,72€,
(aos valores referidos acresce o rvA à taxa regar em vigor)

3' Submeter a deliberaçäo da Assembleia Municipal ã autorizaçäo para
assunçäo da despesa plurianual conforme indicado no ponto anferior, em
cumprimento do artigo 22o do DL n0 197/99, de 08 de junho, repristinado
pela Resoluçäo n0 9612011,de 11 de abril.

A
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CAD

ROS
ED0C/2019/75278

ALB

ENCARGOS FINANCEIROS
EDOC/2019/75275
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 02,09.2020,

APU

73

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1b,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presrdenfe; "À Câmara.02,09,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Aceitar os novos e corretos documentos de habilitaçao submetidos pelo
concorrente adjudicatário do lote 1, no primeiro dia útil após o prazo devido,
pelos fundamentos descritos na alínea a) da antecedente etapa 63, sendo
evidente, por recurso à data da assinatura digital qualificada, a atempada
compilaçäo e preparação dos mesmos, concluindo.se, pois, ter.se tratado de
lapso da entidade adjudicatária no reporte dos documentos anteriores;
2. Por näo constituir quaisquer dos fundamentos de reclamaçäo à minuta do
contrato previstos no n0 1 do art, 1020 do GCP, indeferir a reclamaçäo à minuta
do contrato, no âmbito do lote 2. Na verdade, o pedido formulaáo relativo a
pagamento a 30 dias contraria o Caderno de Encargos, sua cláusula 33a, no 4,
a qual expressamente prevê a obrigaçäo de pagamento, pelo Município, em 60
dias, após apresentaçäo da fatura;
3. Aprovar a reprogramaçäo dos encargos financeiros da obra, nos seguintes
termos:

Lote 1: 2020 56.719,55€
202'1 313,265,45€

Lote 2: 2020 113.052,36€
2021 280.443,14€,

(aos valores referidos acresce o rvA à taxa regar em vigor)
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Deliberaçäo:

Delibéiado por unanimidade, nos termos informados, o segu¡nte:
1' Aprovar a reprogramação dos encargos f¡nanceiros, adequando.os à

execução física dos trabalhos (outubro), nos seguintes termos:
2020 .114.265,92€,

2021 .435,719,08€

(aos valores referidos acresce IVA à taxa legal em vigor);
2- submeter a deliberaçäo da Assembleia Municipal a autorizaçäo da

referida despesa plurianual acima descrita (cfr, artigo 2zo do DL n.oigz/gg,
de 08 de Junho, repristinado pela Res. n.o 86/2011, de 11 de Abril);

3- lndeferir a reclamaçäo apresentada à minuta do contrato, visto que o seu
fundamento não se enquadra em quaisquer dos fundamentos previstos
no no 1 do art. 1020 do GCP. Na verdade, o pedido formulado ielativo a
pagamento a 30 dias contraria o caderno de Encargos, sua cláusula 33a,
no 4, a qual expressamente prevê a obrigação ie pagamento, pelo
Município, em 60 dias, após apresentaçäo da fatura i4- Em sede de habilitaçäo, aceitar o certificado de registo criminal do
gerente da entidade adjudicatária, uma vez que, conforme descrito na
antecedente etapa, os crimes enumerados no referido certificado näo säo
passíveis de afetar a honorabilidade profissional, näo relevando em sede
de impedimentos, no domínio do CGp.

P DE
c tRos

EDOC/2020t27768

Foi presente o assunto referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 17,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 02,09,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a reprogramaçäo financeira da obra, nos
seguintes termos:
2020 .166.221,09€,

202'l . 97.779,92€,
(aos valores referidos acresce IVA à taxa legal em vigor)

DOP RBAN DE

EDOC/2017/29684
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1g,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 29,08.2020,

6
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a reformuraçäo dos encargos finance¡ros
e consequentes documentos de despesa, nos segu¡ntes termos:

?0_?0 - 642853,42€, (dos quais o valor de 514 292,14Ê,já estava previsto);
2021 .0,00€

SE

cos
EDOC/2019/50019

PU EI

E
EDOC/2020/13865
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: ',À Câmara. 01.09,2020,

I

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1g,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 01.09.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Aprovar a reprogramaçäo dos encargos finanõeiros e respetivos

documentos contabilísticos, de forma a ajustarem.se os encargos
financeiros o mais possível à execuçäo física da obra, tendo em conta o
plano de trabalhos apresentado na proposta adjudicada e a previsão que
no momento é possível fazer-se para o seu início, nos seguintes termos:
2020 _ 242483,02€;
2021.2250598,83€
2022_ 970 971,30€

2- Submeter à Assembleia Municipal para aprovaçäo dos encargos
plurianuais nos termos acima descritos (cfr. artigo 22o do DL no 1g7lgg de
08 de junho, repristinado pela Resoluçäo no 86/2011, de 11 de abril),

U
E
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Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o segu¡nte:
'l' Aprovar a reformulaçäo dos encargos por lote, onerándo.se apenas o

orçamento de 20, por se considerar exequível o fornecimento total em
2020
Lote 1: valor global de 121.954,54 €;
Lote 2: valor global de 84.581,24€
Lote 3: valor global de 123.872,65 €;
Lote 4: valor global de 145,690,99 €,

2- submeter a conhecimento da Assembleia Municipal, a reformulaçäo de
encargos a efetuar.

GON

I

RES

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 01.09.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o. Acordo de Cooperaçäo e Repartiçäo
de Encargos celebrado entre a Área Metropolitana ão porto e os
Municípios do Porto, Gondomar, Maia, Matosinhos, Valongo e Vila Nova de
Gaia, tendo em vista serviços de consultadoria jurídica I repartiçäo dos
respetivos encargos entre os municípios servidos pela Sociedade de
Transportes Coletivos do porto, SA, nos informados.

P DA DE

#=#q,'"'"W

to E

F
DE A

AD ENTO AO RATO
EDOC/2020t49714
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22,
apenas no original,
Despacho do Senhor Vice-Presidente: "Aprovo. À Câmara para ratificar. 24,08,2020"

,,
MI

DIGIT
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do senhor vice.presidente
datado de 24.08.2020 que aprovou a proposta eos serv¡ços a ma¡s no valor de € 45.000 ma¡s ivA, para
cópias excedentes, informando que os mesmos respeitam o limite de i0%,
previstos na alínea c) do n.02 do artigo 454.0 do ccp, aprovado pelo DL
18/2_008 de 29 de janeiro, na anterior redação do Decreto.Lei n,o 11,1-812017,
de 31 de agosto, bem como a minuta de aditamento ao contrato, nos
termos informados.

EDOC/2020/52681

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: ',À Câmara. 01,09.2020,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

CIA tNto

SITA

4E GAIA -
EDOC/2019t78870

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,02.09,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
I ' aceitar a cedência ao domínio público municipal da-parcela de terreno
com a área de 485,00 m2, destinada á criaçäo das dotaçöes de ligaçöes
mecânicas no Centro Histórico, sita entre a marginal fluvial e a Rua Fonte
Nova, identificada na planta da intervençäo integrada no Castelo, a trama
vermelha e branca e com a letra A, a desanexar do terreno destinado a
construçäo do prédio urbano sito na Rua Pereira da Costa, n,os 2 e 4 e Cais
de Gaia, freguesia de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, descrito na
Primeira Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o
número 1457 'Santa Marinha, inscrito na matriz predial sob os artigos
2363,2364 e 6233;
ll . aceitar a celebração da seguinte permuta:

f
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a)o Município dá, à sociedade "THE FLADGATE PARTNERSHIP . vlNHos,
s,4.", o prédio urbano com a área de 71,00 m2, sito na Rua da Fonte Nova
(Escadas da Bica), da referida freguesia de santa Marinha e säo pedro da
Afurada, descrito na Primeira conservatória do Registo predial de vila
Nova de Gaia sob o número s963. santa Marinha e inJcrito na matriz sob o
artigo 7302, para certo de estremas, identificada naquela planta a trama
azul e branca e com a letra C;
b) em contrapartida, a sociedade "THE FLADGATE PARTNERSHIP .
vlNHos, s.4.", dá ao Município de vila Nova de Gaia, a parcela de terreno
com a área de 64,00 m2, localizada entre a Rua Viterbo de campos e a Rua
da Fonte Nova, a desanexar do pátio do prédio urbano sito na Rua do prior,

l.' 991 naquela freguesia de santa Marinha e säo pedro da Afurada,
descrita na Segunda conservatória do Registo predial de Vila Nova de Gaia
sob o número 2469 - santa Marinha e inscrito na matriz sob o artigo2431,
identificada na indicada planta a trama de cor vermelha e branca e com a
letra B, destinada á criação das dotaçöes de ligaçöes mecânicas no Gentro
Histórico
lll 'aprovar a respetiva minuta da escritura de cedência e permuta.

D |REçAO MUNtCtpAL DE TNFRAESTRUTURAS E ESpAçOS pÚeLtCOS
FONT

E28DE EIRO

4

EDOC/2020t48294
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2b,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 20, 0g.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o projeto de Requalificaçäo da Rua Fonte
de Lodosa, Camilo Castelo Branco e 28 de Janeiro, nos termós apresentados.

EDOC/2020/48386

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26,
apenas no original.
Despacho do Senhor P residente:', À Câmara. 20,09,2020,

ffi#Classlficação: lnterno
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Autorizar a abertura do procedimento e respetivo cabimento;
2. Aprovar a const¡tuição do Júri;
3, Aprovar as peças do procedimento.
Mais foi deliberado submeter a autorizaçäo da Assembleia Municipal os
encargos plurianuais, em cumprimento do artigo 22o do DL no 1g7/gg de 0g de
junho, repristinado pela Resolução no g6t2111,de 11 de abril.

HOS
REABI

EVI POR

- LOTE
EDOC/2020t48602
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g,
apenas no original,

^&,

DE

RI
EDOC/2020t29694
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 27,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 14,08.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
I . Aprovar a ata de júri, nomeadamente:

a) Aceitar os erros e omissöes identificados pelos interessados (e que
decorreram dos pedidos de esclarecimentos apresentados), nos termos
descritos na referida ata e seus anexos, designadamente o Anexo ll;
b) Aprovar o mapa de trabalhos e quantidades final (Anexo lV), que
substitui o inicialmente patenteado a concurso;
c) Aprovar as novas peças desenhadas (Anexo lll), com a identificaçäo
correta dos materiais a utilizar em obra:

i. "Pormenores construtivos p1, p2 e p3" (EHS_Grijo_pN_02_171;
¡¡. "Pormenores construtivos p4, p5, p6 e p7" (EHS_Grijo_pN_02_1gl;
¡i¡. "Pormenores construtivos pg" (EHS_Grijo_pN_02_1fi).-

d) Prorrogar o prazo para a entrega das propoitas, como estabelecido no
n.0 1 do artigo 640 do CCP, pelo período correspondente ao número de dias
que medeia entre o termo do prazo para a resposta aos erros e omissöes /
esclarecimentos (3/8/2020) e a data da disponibilizaçäo da decisäo do
órgão competente na plataforma eletrónica, sem, contudo, nunca exceder
o prazo inicialmente estabelecido para apresentaçäo das propostas,

FISU

L

dacer'-
Ë,..'*

BEN

Classificação: lnterno

Página 15 de 26

#



VILA NOVA DE

MÉklrh
CÂI\4ARA MUNICIPAL Ata n" 16 - Reunião Ptiblica

De 07 de setembro de 2020

Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 14.08,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar as peças técnicas, a minuta do contrato, a
cabimentaçäo da despesa e a adjudicaçäo, nos termos propostos.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal
para autorilqlo dos encargos plurianuais, nos termos do disposto artigo 220
do DL n'0 197/99, de 08 de Junho, repristinado pela Res, n.086/2011, de 11 de
Abri, pois apesar de nas GOP's 2020 ter sido autorizado o valor
de 1.020.000,00€ para o ano de 2021 na rubrica 2016 I 63, este não é suficiente
para os cabimentos a realizar para esse ano, nessa rubrica.

TU M FIB
PE -20

IA P3.

o

6

d)EeÍ.-
Ëoot"'

1

EDOC/2020/48600
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 14,08.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1- aprovar os documentos e as peças que constituem o procedimento;
2' autorizar o cabimento da verba na rubrica orçamental 2016 I 63 Edifícios

Escolares, no montante de €g4l 934,67 + IVA;
3' adjudicar o procedimento, por ajuste direto, nos termos da alínea c), do no

I' artigo 250 do ccp à firma GKW - Engenharia Ldatécnicas;
4. aprovar a minuta do contrato.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal
para autoril$|9 dos encargos plurianuais, nos termos do disposto artigo ä20
do DL n.o 197/99, de 08 de Junho, repristinado pela Res. n.o8ö/2011, de 11 de
Abri, pois apesar de nas GOP's 2020 ter sido autorizado o valor
de 1.020.000,00€ para o ano de2021na rubrica 2016163, este näo é suficiente
para os cabimentos a realizar para esse ano, nessa rubrica.

DE A

EDOC/2020/28516

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30,
apenas no original.
Despacho do Senhor presidente:,,À Câmara. 20.09.2020,

^

EDIF
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{
Deliberado por unanimidade, aprovar a postura Municipal de Trânsito, nos
termos informados.

NA
A

ES¡A DE CANIDELO
EDOC/2020/3184
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presldenfe; "À Câmara.29,09,2020,
Deliberaçäo:

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

POSTU MUNICIPAL DE TRÂNS|TO NA ARCA DE JUNTO À INT ECÄo

CA DA

UEI EL

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 02, 09,2020,
Deliberação:

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

ED oc12020t41435

EDOC/2020t42086

PAL

-UN

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente :,' À Câmara. 02, 09.2020,
Deliberaçäo:

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

oENT
AA

EDOC/z(l19/71082
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34,
apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: "À Câmara, 02,09,2020,

LOD
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Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidenfe; "À Câmara.20,0g.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da
taxa de ocupaçäo do espaço público, no âmbito do ãcordo de parceria do
Projeto Piloto "Gaia + Trotinete", pelo prazo de vigência do mesmo acordo,
no valor de €7.539,95 (sete mil quinhentos e trinta e nove euros e noventa e
cinco-_ cêntimos), soricitado por FASTBIRD RIDES PORTUGAL,
UNIPESSOAL LDA, nos termos informados.

DIREçAO MUNtCtpAL PARA A TNCLUSÄO SOC IAL
DE N oDo

NCIA
o IRA

EDOC/2020/49096

cÂM^RA MUNtctpAL Alø no 16 - Reunião Ptíblica
De 07 de setembro de 2020

f
Deliberaçäo:

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

NTO

OP NETE'
NCIA OV

EDOC/2020/46498

E

D

PO OG
EDOC/2020t48450

Foi presente o assunto referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37,
apenas no original,
Despacho do Senhor presidente:,'À Câmara, 20.0g.2020,

+

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.20.0g,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 Benjamim Oliveira
dos Santos, nos termos informados.

+N

tov
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Foi presente o assunto referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3g,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presldenfe; ,'À 

Câmara.20,08,2020,
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 Alda Francisca de
Oliveira Teixeira, nos termos informados.

VILA NOVA DE

E E AL +
D

o DA
EDOC/2020/48345

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40,
apenas no original.
Despacho do Senhor presidente :, À Câmara. 20, 09,2020,

Y.lCAMARA MUNICIPAL Atø n' 16 - Reunìão Ptlblicu
De 07 de setembro de 2020

Deliberaçäo

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no
âmbito do Programa Municipal Gaia + rncrusiva - Eixo de Apoio na
carência Económica e Emergência social, solicitado por carlos Alberto
Guimas Esteves, nos termos informados.

APO RAMA
DE NA

POR
EDOC/2020t46239
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38,
apenas no original,
Despacho do Senhor Preside nte : " À Câmara. 20,08.2020,
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 Maria João
Henriques Miranda, nos termos informados.

DE

s D

o DE
EDOC/2020/48155

(
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de apoio económ¡co no
âmbito do Programa Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na
carência Económica e Emergência social, soricitado por Ana Maria
Ferreira dos Santos Teixeira da Silva, nos termos informados,

P APOIO

ERG
LICIT PAU

EDOC/2020t47326
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 20.08.2020,
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 Ana Éauh de
Jesus Magalhäes, nos termos informados.

PEDI

+o

TAXA ADMINI NO

cRtsTr

Certlficado

E

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:,,À Câmara, 20,08,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da
taxa de vistoria administrativa, no valor de €79,00 (sãtenta e nãve euros),
solicitado por Márcia Gristina Silva Ulisses, nos termos informados.

lF Dl=D=o=DE- 
19FNÇ49= ?9= 

PAg¡'ry! e ryIo on rnxn oe vlsronn nou I H ¡ srnnrvn. ruo

DE JESUS ANDRADE DUARTE
ED0C/2019t73721
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.20,08,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, indeferir o pedido de isenção do pagamento da
taxa de vistoria administrativa, no valor de €130,00 (óento e tñnta euros),
solicitado por Angelina Fernanda de Jesus Andrade Duarte, nos termos
informados.

A
aaceî,-
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PEDIDO DE ISENCÃO PAGAMENT O DA TAXA PELA FREOUÊNCN DA PISCINA
MUNICIPAL DE VILA D' NO VALOR TOTAL DE €1.1 ffiIL CENTO E CTNCO

ADO NO MA
ED0C/2020t41452
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.20,08,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da
taxa pela frequência da piscina municipal de Vila d'Este, paia ó ano 2020.
2021, no valor total de €1.105,00 (mil cento e cinco euros), solicitado por
Bruno Miguel Dias Matos, nos termos informados.

VILA

EDOC/2020t44491

IPAL
E AE RE UES

EDOC/2019t72901

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente :,' À Câmara. 29.09,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da
taxa pela frequência da piscina municipal de Vila d'E!te, paia õ ano 2020.
2021, no valor total de €1.105,00 (mil cento e cinco euros), solicitado por
Maria Rosina dos Santos Oliveira Magalhäes, para a filha Diana Oliveira
Magalhäes, nos termos informados.

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 46,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.2g,0g,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da
taxa pela freguên9la da piscina municipal da Granja, þara o ànõ zozo.zoz,l,
no valor total de €360,00 (trezentos e sessenta euros)¡ solicitado por Emília
Rodrigues Cardoso, nos termos informados.

&
aaËeÍ'-
Ëof"'
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t'
DE ENTO

ALOJAM ENTO NA DO PAROU E. NO VALOR AL DE €72.00 AE
ors JUNT ESIA D

ED0C/2020t49120
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 47,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. ZB,0g.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da
taxa relativa às despesas de alojamento na hospedaria do parque, no valor
total de €72,00 (setenta e dois euros), solicitado pela Junta de Freguesia de
Avintes, nos termos informados.

94i!?rp, ôIU,RA 
pE ApOrO A olrctTApo poR FRANCTSCO MANUEL

DA SILVA LOPES
EDOC/2020/48094
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 48,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presldenfe; ,'À 

Câmara.20,08,2020,
0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, solicitou à Senhora
Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes, um tevantamentó dos apoios concedidos
no último trimestre, para ser presente na próxima reuniäo de câmara.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao
arrendamento, solicitado por Francisco Manuel da Silva Lopes, nos termos
informados.

ç4!.qlPATIl¡4.DE ålolo A0 ARRENDAMENTO. SoLtCtTApo poR MARTA AL¡CE
GONçALVES MONTETRO
EDOC/2020/48099

Foi presente o assunto referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4g,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 02,09.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao
arrendamento, solicitado por Maria Alice Gonçalves Monteiro, no's termos
informados,

ffiæClass¡flcação: lnterno
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LICEN ESCOLA
DIREçAO MUNtCtpAL DE EDUCAçÄO E SAúDE

AOS ALU DO10E20 CICLO DO ENSINO eÁsrco
2020t2021
ED0C/2020t50712

MUNICIPAL DE URBANISMO E AMBIENTE
PEDI

NEL OV
ROS E

NOVA DE GAIA
EDOC/2020/49091

-UN

TEIXEIRA
EDOC/2020/49098
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: ',A Câmara. 11,08,2020,

f
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no S0,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 01,09,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a atribuiçäo de licenças da Escola
Virtual aos alunos do l0 e 20 ciclo do ensino básico, parã o ano letivo
202012021, nos termos informados.

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b1,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 11.09,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a isençäo de pagamento da taxa de
publicidade devida pela colocação de "palnel monoposte 4.00mx3.00m",
calculada no valor de €2.911,20 (dois mil novecentos e onze euros e vinte
cêntimos), proc.o 59/19 - freguesia de Canidelo, solicitado pela Santa Casa da
Misericórdia de vila Nova de Gaia, nos termos informados.
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Deliberado por unanimidade, aprovar a devolução da taxa correspondente a g
meses, med¡ante em¡ssäo de nota de crédito para o ano de 2021, nos termos
informados.

ISEN TAXA DEVI

DE3
NTA E ENTE

P

PE
DE

EDOC/2020t49102
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 11,0g.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a devoluçäo da taxa correspondente a g
meses, mediante emissäo de nota de crédito para o ano de 2021, nos termos
informados.

DAT Ltct
3M2 NA

EIRO" LADA DE AE

EDOC/2020/49105

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 54,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 11.09,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a devoluçäo da taxa correspondente a g
meses, mediante emissão de nota de crédito para o ano de 2021, nos termos
informados.
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coM ,, CALC
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crT MAN DA SI
EDOC/2020/49108

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 55,
apenas no original,
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Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 11.08,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a devoluçäo da taxa correspondente a 9
meses, mediante emissão de nota de crédito para o ano de 2021, nos termos
informados,

DE DE coM
soLtcl c F EI DOS

RT- DE MARIN
EDOC/2020t52746
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b6,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 01.09.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD,
aprovar a emissäo de certidäo de constituiçäo de regime de
compropriedade, solicitado por COSF Sociedade lmobiliária dos
Carvalhos, Lda - Proco 3944/20 - CERT, freguesia de Säo Félix da Marinha,
nos termos informados.

PEDI DE DEC
ADO

REGU SAND
EDOC/2020t52751
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b7,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 01.09,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD,
aprovar a emissäo de certidão de constituiçäo de regime de
compropriedade, solicitado por Américo Ferreira Costa - Proco ¿OgAlZO -
CERT, Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos
termos informados,

PE DA a
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31

oP-
EDOC/2020/53097
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5g,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 02.09.2020,
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Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do ps e 2 abstenções do ppD/psD,
aprovar o ped¡do de reduçäo da 1a prorrogaçäo de prazo, no valor de
€663,99 (seiscentos e sessenta e três euros e noventa e nove cêntimos),
em 50%, ou seja, no valor de €331,99 (trezentos e trinta e um euros e
noventa e nove cêntimos), relativo ao Proc.o glïgt1'r - pL, uniäo de
Freguesias de santa Marinha e säo pedro da Afurada, solicitado por
BEGOP - Construçöes, Lda, nos termos informados.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DIARIO DA TESOURARIA que se anexa no final por fotocópia sob o
no 59, apenas no original,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

Nada mais havendo a tratar, quando eram 15 horas e 50 minutos, o Senhor presidente da

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

unanimidade, nos termos do disposto no no 1 do art.o 34.0 do CPA, e no n.o 1 do art.o 570. do

Anexo f da Lei n,o7512013,de 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 2019.01.21.

E eu, , Diretora Municipal de Administração e Finanças e

da presente , a subscrevi.

O Presidente da Câmara,

(Eduardo Vítor Rodrigues)
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