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ATA N.017

REUNIAO PÚBLICA DE CÂMARA REALIZADA

EM 21 DE SETEMBRO DE 2020 No 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.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
'A senhora vereadora, Dra. Maria Elisa 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
' O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro
- 0 Senhor Vereador, Arq. José Valentim pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
- A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquet Lopes Mendes

PRESIDIU À R¡UNI¡O:

'o senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr. Eduardo vítor Rodrigues

SECRETARIOU A REUNñO:

- A Diretora Municipalde Administraçäo e Finanças, Manuela Garrido

HORA DA ABERTURA: t6 horas

HORA DE ENCERRAMENTO: 16 horas e 35 minutos.
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PRESTDÊNCWVEREAçAO
ANO ño

REALIZADA EM 07 DE SETEMBRO DE 2O2O

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

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata no16 da reuniäo
pública de Câmara, realizada em 07 de setembro de 2020.
O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto näo votou a aprovaçäo da ata
da reuniäo de Câmara de 07 de setembro de 2020, em virtude de näo ter
participado na mesma.

IN JURi LINHA
SI ADE

EDOCt2020t8737

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, 08.09,2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a lista de bens para venda e respetivo
preço, nos termos informados.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURíDICOS
RE DE

tctP

EDOC/2017t20962
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3,
apenas no original.
Despacho do Senhor P residente : " À Câmara. 09,09.2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/pSD,
nos termos e para efeitos do preceituado na alínea k), do no l, do artigo 330
do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei no
7512013 de 12 de setembro, aprovar a proposta de Regulamento Municipal
de Defesa da Paisagem, Publicidade e Ocupação Oó Espaço Público e
respetiva nota justificativa, nos termos informados
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovação da
Assembleia Municipal.
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PAL

ED0C/2020/48083
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. 0g.09.2020.,
0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que se está a
aprovar a cobertura financeira do défice incremental do PART relativo a 201g, na parte
correspondente a Vila Nova de Gaia, Disse que o passe único foi implementado no dia 1 de abril,
na base de um estudo económico realizado em 2018 e que terminou nos inícios de 201g, que
previa o modelo de um passe único com comparticipaçäo municipal e com comparticipação'do
Orçamento do Estado. Que a comparticipação baixa, se houver menos passes vendidos e sobe
se ocorrer um aumento na venda dos passes. Disse que contra tudo aquilo que foram os estudos
econÓmicos, o resultado das vendas dos passes ultrapassou largamente todas as expectativas,
Que q presente questão foi apenas aprovada em julho na Ãrea Metropolitana, þorque se
entendia que o défice do PART deveria ser distribuído equitativamente entre os municípios e o
Estado, Disse que aquilo que ocorreu, foi um acordo entre a Área Metropolitana do porto e todos
os seus municipios e o Estado, no sentido de se assumir esta compensaçäo de 201g, que é uma
compensaçäo que deve ser imputada em primeiro lugar aos municípios, porque são os
munícipes que mais se entusiasmaram e compraram e deiam corpo a esta medida, que foi mais
bem sucedida do que se esperava, Que, neste caso concreto, quanto mais sucesso, mais ónus
financeiro, porque existe mais necessidade de comparticipação de défice e, em aliernativa, o
Estado assume uma componente de financiamento que, nó caso da Área Metropolitana do
Porto, cifrou em g4 milhöes de euros para compensação do processo COVID, nos iransportes
pÚblicos' Disse ser evidente que pode parecer ridículo falar-se de uma negociação deste tipo,
porque está-se a falar, por um lado, de cerca de um milhão de euros e, do ouiro lado, de'94
milhöes de euros, Disse que näo foi uma negociaçäo "moeda de troca", foi uma negociação de
equilíbrio e de bom senso, em que os municípios reconhecem que foram, do pontdde vista da
mobilidade urbana, claramente beneficiados e que todos reconhecem ser necessário um esforço
coletivo, isto é, os municípios fazem um esforço no que diz respeito ao PART e o Estado faz um
esforço nos 94 milhöes de euros, para compensaçao COVID, Que aquilo que hoje é aprovado na
reuniäo de Câmara, corresponde à comparticipaçäo do Município de Vila Nova'de Gaia dividida
em 50%, porque, na verdade, a comparticipaçäo do Município é o dobro daquilo que se está a
aprovar, sÓ que a metade da comparticipaçäo decorre dos fundos próprios da Área Metropolitana
do Porto e, a outra metade, decorre dos fundos dos municípios, diretamente. eue é do
conhecimento de todos que os fundos próprios da Área Metropolitana do porto sä0, para além
dos projetos ganhos, as quotas dos municípios e, aquilo que aconteceu, foi que a boa gestão da
Area Metropolitana do Porto, permitiu chegar ao final de 201g com um saldo positivo, ìa ordem
dos 3 milhöes de euros e os municípios aceitaram que metade do défice que ihes era imputado,
seria coberto pelo saldo positivo da Area Metropolitana, pelo que, näo se está a cobrir 100% do
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défice operacional imputado a Vila Nova de Gaia, mas sim a cobrir b0%, porque os outros 50%
são cobertos pelo saldo operacional ou por uma parte do equilibrio operacional da Area
Metropolitana, Disse que o presente ponto foi sujeito a uma discussäo muito profunda, porque há
municípios que têm uma rede de transportes praticamente inexistente e que, ainda assim, têm
de participar financeiramente e a solução que foi encontrada, vai no sentido de imputar aos
municípios com uma mgio¡¡ede de transportes públicos, também uma maior comparticipaçã0,
No que diz respeito ao PART20, a expetativa é de queda e pode-se chegar ao final do ano com
uma situaçäo completamente estranha, que é haver um "saldo positivo'na gestäo do pART,
porque no período em que näo houve aulas, verificou-se uma redução na compra dos passes, o
que levou a menos défice tarifário e, agora, no regresso às aulas, há muita gente a evitar o
transporte público e, neste momento, está-se a reforçar os modelos de incentivo ã utilizaçäo quer
dos transportes públicos quer dos privados, porque os mesmos estäo a ser alvo de um reforço
de higienizaçä0,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cobertura financeira do défice
incremental do PART relativo a2019, na parte correspondente ao Município
de Vila Nova de Gaia, nos termos informados,

N DE PERITO cÂunm PARA AS2aE3a COES DE VILA ADE
GAIA
EDOC/2020t46204
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 0g,09,2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD,
aprovar a nomeaçäo, como vogal, da Chefe de Divisäo de Património e
Expropriaçöes, Dra Diana Santos, para a comissäo de segundas avaliaçöes
do lMl, nos termos informados.

7 Ànp
.2017

PAL '. REIS

EDOC/2017/16133
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:,' À Câmara. 0g.09,2020.,
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Ata no 17 - Reuníão Ptiblica
De 2l de setembro de 2020

Deliberado por maioria, por I votos a favor do ps e 2 abstençöes do ppD/psD,
aprovar, nos termos informados, o segu¡nte:
| - retificar a deliberaçäo de câmara de 03t0412017, relativamente a
aprovaçäo das alíneas c), d) e e) do ponto ll da informaçäo 1M.DAJ.012.01,
de 0210312017, da Empresa Municipal "Gaiurb, urbanismo e Habitaçã0,
E.M.", no sentido de passar a constar:
a). que, no âmbito da caducidade do alvará de roteamento número 04t04,
emitido em 2910312004, e nos termos da indicada informaçäo da Empresa
Municipal "Gaiurb, urbanismo e Habitação, E.M.", é autorizáda a cedência:
i)'aos requerentes, António Fernandes do Rio, NIF 127 639 004, e mulher,
Celsa Borges Magalhäes do Rio, NIF 127 638 g9Z:

'do terreno com a área de 550,00 m2, sito no Lugar de Laborim de Gima,
freguesia de Mafamude e vilar do Þaraíso, descrito na
segunda conservatória do Registo prediar de vila Nova de Gaia sob o
número 6283 - Mafamude e inscrito na matriz prediat urbana sob o artigo

J_08-37 
(que provém do artigo rústico 373 da extinta freguesia ãe

Mafamude), com o valor atribuído de 14.850,00 €;
ii) à sociedade "Reis & Rio, Limitada", NIF 503 092 290, dos seguintes
prédios:

' terreno com a área de 2.921,00 m2, sito no Lugar de Laborim de cima,
freguesia de Mafamude e Vilar do paraíso, descrito na segunda
conservatória do Registo Prediar de vila Nova de Gaia sob o número boso.
Mafamude, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10029 (que teve
orþem no artigo urbano 7866 da extinta freguesia de Mafamude), com o
valor atribuído de 78,867,00 €;
' terreno com a área de 1.764,00 m2, sito no mencionado Lugar de Laborim
de cima, descrito na segunda conservatória do Registo Þredial de vila
Nova de Gaia sob o número G2B4 . Mafamude, inscrito na matriz predial
urbana sob o artigo 10838 (que teve origem no artigo rústico 374 daextinta
freguesia de Mafamude), com o valor atribuído de 47,62g,00 €;
'terreno com a área de 152,s0 m2, sito no referido Lugar de Laborim de
cima, descrito na segunda conservatória do Registo piedial de vila Nova
de Gaia sob o número 62Bs - Mafamude, inscrito na matriz predial urbana
sob o artigo 10839 (que teve origem no artigo rústico ùl aa extinta
freguesia de Mafamude), com o valor atribuído de-4.252,50 €,;
- terreno com a área de 2174,00 m2, sito naquere Lugar de Laborim de
cima, descrito na segunda conservatória do Registo piedial de vila Nova
de Gaia sob o número 6280 - Mafamude, inscrito na matriz predial urbana
sob o artigo 10840 (que teve origem no artigo rústico s?o oa extinta
freguesia de Mafamude), com o valor atribuído de 5g.699,00 €;
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' terreno com a área de 495,00 m2, sito no mesmo Lugar de Laborim de
cima, descrito na segunda conservatória do Registo predial de vih Nova
de Gaia sob o número 6287 - Mafamude, inscrito na matriz predial urbana
sob o artigo 10843 (que teve origem no artigo urbano 6g14 da extinta
freguesia de Mafamude), com o valor atribuído de 13,365,00 €;
' terreno com a área de 12,00 m2, sito no indicado Lugar de Laborim de
cima, descrito na segunda conservatória do Registo predial de Vila Nova
de Gaia sob o número 6288 - Mafamude, inscrito na matriz predial urbana
sob o artigo 10844 (que teve origem no artigo urbano 6914 da extinta
freguesia de Mafamude), com o valor atribuído de 324,00 €.
ll - aprovar a minuta da respetiva escritura de cedência.

(

PEDIDO tsENcÃo Do DE TAXAS DE UTILIZACAO DE VIATURAS
NOVE

D'ESTE. IPSS
EDOC/2020t513't1
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:'À Câmara. 09,09.2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de
taxas de utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €28g,gz
(duzentos e oitenta e nove euros e trinta e dois cêntimos) para deslocaçäo
ao Gerês, no dia 01 de setembro de 2020, solicltado AP - Associação àos
Proprietários da Urbanizaçäo Vila d'Este, IPSS, nos termos Informados.
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EDOC/2020/48061
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.09,09,2020.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1 ' ap19u-ar a revogaçäo da cedência em regime de direito de superfície á
' lNovA,GAlA - ASSoclAçÃo PARA o cENTRo DE tNcuBAçÄo oe BASE
TECNOLOGICA DE VILA NOVA DE GAIA' do prédio urbano composto
por terreno destinado a construçäo, com a área de 1,930,00 m2, sito na Rua
dos Mouröes, freguesia de Säo Félix da Marinha, descrifo na Primeira
Conservatória do Regisfo Prediat deVita Nova de Gaía sob o número 2TT5 -
S. Félix da Marinha e inscrito na matriz prediat urbana sob o artigo Jggl,
efetuada pela escritura n.o 10/2008, celebrada no Notário Privátivo do
Município, em 18/04/2008, no Livro de fVoúas n.o 148, de fothas 84 a folhas
88;
2 - aprovar a constituiçäo do direito de superfície, gratuito, a favor da
indicada associaçäo "|NOVA.GA|A . ASSOCIAçAO pÀnA O CENTRO DE
INCUBAçÄO DE BASE TECNOLOGICA DE ULÁ NOVA DE GAIA', NIF 507
809 661, do prédio urbano composto por terreno destinado a construção,
com a área de 7115,52 m2, sito na Rua dos Mouröes, freguesia de Säo Félix
da Marinha, que constitui o lote n.o 1 do Loteamento Municipal do parque
Empresarial de S. Félix da Marinha, descrito na Primeira Conservatória do
Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 5325 . Säo Félix da
Marinha e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 445g, pelo prazo de
75 anos a contar da data da celebração da respetiva elcritura;'
3'aprovar a minuta da escritura de revogaçåo e constituiçäo do direito de
superfície.
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?94Ç40 DE 100 BARn¡ ucns À uuño oe rnecuEstAs
DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2020/55766

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 g,

apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 16,09.2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Doar à Junta de Freguesia de Sezedo e Perosinho, i00 (cem) barreiras

de segurança metálicas, identificadas na parte lV do caderno de
encargos, para fazer face às necessidades de gestäo corrente daquela
autarquia, nomeadamente, proceder à vedaçäo de espaços públicos
onde decorrem determinados eventos, confinamento de áreas de
acesso restrito, por período limitado no tempo, entre outras;

2- Aprovar a minuta do respetivo contrato de doação.

DE M DE

EDOC/2020/55765

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 10,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 16,09.2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Doar à Junta de Freguesia de Santa Martinha e São Pedro da Afurada,

100 (cem) barreiras de segurança metálicas, identificadas na parte lV
do caderno de encargos, para fazer face às necessidades de gestäo
corrente daquela autarquia, nomeadamente, proceder à vedaçäo de
espaços públicos onde decorrem determinados eventos, confinamento
de áreas de acesso restrito, por período limitado no tempo, entre
outras;

2- Aprovar a minuta do respetivo contrato de doaçäo.

M NTA DE DE
ARCOZELO
EDOC/2020/54559
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 11,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 16.09.2020.,

t
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Deriberaçäo I
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o segu¡nte:
'l' Doar à Junta de Freguesia de Arcozelo, 100 (cem) barreiras de

segurança metálicas, identificadas na parte lV do caderno de encargos,
para fazer face às necess¡dades de gestão corrente daquela autarquia,
nomeadamente, proceder à vedaçäo de espaços públicos onde
decorrem determinados eventos, confinamento de áreas de acesso
restrito, por período limitado no tempo, entre outras;

2- Aprovar a minuta do respetivo contrato de doaçäo.

?.0,,å=9Ag 
pE r00 Benn¡tnns oe secunlruç¡ uerÁucns À ¡uurn oe rnecuesn oe

AVINTES
EDOC/2020t55741
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. 16.09.2020,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
I' Doar à Junta de Freguesia de Avintes, 100 (cem) barreiras de

segurança metálicas, identificadas na parte lV do caderno de encargos,
para fazer face às necessidades de gestão corrente daquela autarquia,
nomeadamente, proceder à vedaçäo de espaços públicos onde
decorrem determinados eventos, confinamento de áreas de acesso
restrito, por período limitado no tempo, entre outras;

2. Aprovar a minuta do respetivo contrato de doaçäo,

DOACÃO 100 BARRFIRAS SEGIIRÂNEÂ M Ár À.n¡rurADEF RFGIIFSIÂ DFDE
CANELAS
EDOC/2020t55743

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 13,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 16,09.2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:1' Doar à Junta de Freguesia de Canelas, 100 þem) barreiras de
segurança metálicas, identificadas na parte lV do caderno de encargos,
para fazer face às necessidades de gestäo corrente daquela autarquia,
nomeadamente, proceder à vedaçäo de espaços públicos onde decorrem
determinados eventos, confinamento de áreas de acesso restrito, por
período limitado no tempo, entre outras;
2- Aprovar a minuta do respetivo contrato de doação.
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CAN ELO
EDOC/2020t55744
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: "A Câmara, 16,09.2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o segu¡nte:1' Doar à Junta de Freguesia de Canidelo, 100 þem) barreiras de
segurança metálicas, identificadas na parte lV do caderno de encargos,
para fazer face às necessidades de gestäo corrente daquela autarquia,
nomeadamente, proceder à vedaçäo de espaços públicos onde decorrem
determinados eventos, confinamento de áreas de acesso restrito, por
período limitado no tempo, entre outras;
2- Aprovar a minuta do respetivo contrato de doaçäo.

DOACAO DE l()O DE METÁLICAS À JUNTA DE FREG DE
MADALENA
EDOC/2020t55745

6 nlñ

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 15,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 16,09,2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:1' Doar à Junta de Freguesia da Madalena, 100 (cem) barreiras de
segurança metálicas, identificadas na parte lV do caderno de encargos,
para fazer face às necessidades de gestäo corrente daquela autarquia,
nomeadamente, proceder à vedação de espaços públicos onde decorrem
determinados eventos, confinamento de áreas de acesso restrito, por
período limitado no tempo, entre outras;
2- Aprovar a minuta do respetivo contrato de doaçäo.

P9,åqåq ?E 100 BARREIRAS DE SEGURANçA METÁLrcAS À JUNTA pE FREGUESTA DE
OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2020t55747

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 16,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:,,À Câmara. 16.09.2020.,

f
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6Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o segu¡nte:
1' Doar à Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, 100 (cem) barreiras
de segurança metálicas, identificadas na parte rv do caderno de encargos,
para fazer face às necessidades de gestäo corrente daquela autarquia,
nomeadamente, proceder à vedaçäo de espaços públicos onde decorrem
determinados eventos, confinamento de áreas de acesso restrito, por
período limitado no tempo, entre outras;
2- Aprovar a minuta do respetivo contrato de doaçäo.

DE J DE
S. NHA
EDOC/2020t55749
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 17,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 16.09,2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:1' Doar à Junta de Freguesia de S. Félix da Mãrinha, 100 (cem)
barreiras de segurança metálicas, identificadas na parte lV do caderno de
encargos, para fazer face às necessidades de gestão corrente daquela
autarquia, nomeadamente, proceder à vedaçäo de espaços públicos onde
decorrem determinados eventos, confinamento de áreas de acesso
restrito, por período limitado no tempo, entre outras;2- Aprovar a minuta do respetivo contrato de doação.

P9å940_?F,Jq0 BAnne l uerÁucAs À ¡ururA oe rnecu¡sn oe
VILAR
EDOC/2020/55750

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 1g,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 16,09.2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
'l' Doar à Junta de Freguesia de Vilar de Andórinho, 100 (cem)
barreiras de segurança metálicas, identificadas na parte lV do caderno de
encargos, para fazer face às necessidades de gestäo corrente daquela
autarquia, nomeadamente, proceder à vedaçäo de espaços públicos onde
decorrem determinados eventos, confinamento de ãreas de acesso
restrito, por período limitado no tempo, entre outras;2- Aprovar a minuta do respetivo contrato de doação.

^&,aaÊet7-q,r."
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CAS À

EDOC/2020t55752
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1g,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 16.09.2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:1' Doar à Junta de Freguesia de Grijó e Sermonde, i00 lcem¡ barreiras
de segurança metálicas, identificadas na parte lV do caderno de encargos,
para fazer face às necessidades de gestäo corrente daquela autarquia,
nomeadamente, proceder à vedaçäo de espaços públicos onde decorrem
determinados eventos, confinamento de áreas de acesso restrito, por
período limitado no tempo, entre outras;
2- Aprovar a minuta do respetivo contrato de doação.

DOACÃO DE l()() BARREI DE SEGU METÁLICAS UNIAO DE FREGUESIAS
DE GULPILHARES E VALADARES
EDOC/2020/55753

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:"A Câmara. 16.09,2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:1' Doar à Junta de Freguesia de Gulpilhares e Vaiadares, 100 (cem)
barreiras de segurança metálicas, identificadas na parte lV do caderno de
encargos, para fazer face às necessidades de gestäo corrente daquela
autarquia, nomeadamente, proceder à vedaçäo de espaços públicos onde
decorrem determinados eventos, confinamento de âreas de acesso
restrito, por período limitado no tempo, entre outras;
2- Aprovar a minuta do respetivo contrato de doaçä0.

6 rlA

p949,êg,pE r00 BARn¡tm lu¡rÁucls À un¡no oe rnecuEstAs
DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAíSO
EDOC/2020/55755

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 16,09,2020,,

6
EE

ffifficlasslflcação; lnterno
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EDOC/2020/55763
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 16,09.2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:1' Doar à Junta de Freguesia de Sandim, Olival, Levir e Crestuma, 100
(cem) barreiras de segurança metálicas, identificadas na parte lV do
caderno de encargos, para fazer face às necessidades de gesiäo corrente
daquela autarquia, nomeadamente, proceder à vedaçäó de espaços
públicos onde decorrem determinados eventos, confinamento de áreasde
acesso restrito, por período limitado no tempo, entre outras;2- Aprovar a minuta do respetivo contrato de doaçäo.

^&,aacetr
%ofo"

þ+CAI'lARA MUNICIPAL Atø n" 17 - Reunião Ptlblíca
De 2l de setembro de 2020

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Doar à Junta de Freguesia de Mafamude e vilar do paraíso, 100
(cem) barreiras de segurança metálicas, identificadas na parte lv do
caderno de encargos, para fazer face às necessidades de gestão corrente
daquela autarquia, nomeadamente, proceder à vedaçäó de espaços
públicos onde decorrem determinados eventos, confinamento de áreasde
acesso restrito, por período limitado no tempo, entre outras;2- Aprovar a minuta do respetivo contrato de doaçäo.

DOACÃO l()() BARREIRAS DE SEGURANCA M ICAS À UNIAO DE UESIAS
DE PEDROSO E SEIXEZELO
EDOC/2020t55757

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidenfe: "À Câmara, 16,09.2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:1' Doar à Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, 100 (cem)
barreiras de segurança metálicas, identificadas na parte lV do caderno de
encargos, para fazer face às necessidades de gestäo corrente daquela
autarquia, nomeadamente, proceder à vedaçäo de espaços públicos onde
decorrem determinados eventos, confinamento de âreas de acesso
restrito, por período limitado no tempo, entre outras;2. Aprovar a minuta do respetivo contrato de doaçäo.

DOACÄO DE 1()(l DE SEGURANCA METÁLICAS À unÁo o¡ ESIAS

6

Certlflcado
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INDICADORES FINANCEIROS - SETEMBRO 2O2O

EDOC/2020t55877

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 16.09,2020,,
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

TRA RE

EDOC/2o19/68649
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. 16,09.2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD,
aprovar a adenda ao contrato de empréstimo celebrado em 02t03t2020
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a CGD - Gaixa Geral de Depósitos,
s'4., reduzindo o período de diferimento para 21 meses, para que o
período de amortizaçäo se inicie no 2lo mês (70 trimestre) e a primeira
amortizaçäo ocorrerá no 24o mês, uma vez que se tratam de prestaçöes
postecipadas e trimestrais, nos termos informados,

CEDÊNC IA AO DOMÍNIO púguco t¡ur,lCIPAL DA PARCELA DE TERRENO R Ánel

I

o
EVI GAIA - CAIXA

POEN

12020
EDOC/2020t12119
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 16.09,2020,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, retificar a deliberação de Câmara de0610Tt2020,
no sentido de passar a constar o seguinte:
' guê, com vista à execuçäo do alargamento da Rua Nova do paço, na
freguesia de Gulpilhares e Valadares, aceitam a cedência ao domínio
público municipal da parcela de terreno com a área de 70,30 m2, sendo
l8'50 m2 para faixa de rodagem e 51,80 m2 para passeio, a desanexar do
logradouro do prédio sito na Rua Nova do paço Þoente, n.os 15 e 1g, na
indicada freguesia de Gulpilhares e Valadales, descrito na primeira

ffiffiClasslf¡cação: lnterno
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conservatória do Registo Predial de vila Nova de Gaia sob o número z26s -
valadares e inscrito na matr¡z sob o art¡go 3g10 (o qual provém do
artigo urbano 259 da extinta freguesia de Valadares).

DE P RSO

E

6

DA

E

DE
ROS D

EDOC/2020t20786

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. 16,09,2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o tevantamento da suspensäo de todos
os processos de execuçäo fiscal, suspensos na reuniäo de Câmara
realizada no dia 6 de abril de 2020, prosseguindo a sua tramitaçã0, nos
termos legais, nos termos informados.

DIREçAO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAçOS PÚBLrcOS
EMPREITADA "C DA A DA SERRA PILAR - DE
CONTRATO ADICIONAL NO 3
EDOC/2020/51063

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara, 08,09.2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato adicional da presente
empreitada, referente aos trabalhos a mais, no montante global de
180.000,00€ + lVA, bem como o respetivo cabimento,
Mais foi deliberado aprovar o preço novo apresentado, por se tratarem de
trabalhos de espécie diferente de outros previstos no contrato e o pedido
de prorrogaçäo do prazo, por 70 dias, bem como, os respetivos planos de
trabalhos e de pagamentos, devidamente adaptados, nos termos
informados.

Æ
aacet'-
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EMPREITADA PAVILHÃO MUNICIPAL DE OLIVAL SO LC
FINANCEIRA

EDOC/2o19/9596

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 16,09.2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, a nova
reprogramaçäo financeira:
2020.150.000€ + tVAi
2021 . 1.169.458,53€ + tVA

MÓNIO
FI

EDOC/2020/10530
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: "A Câmara. 16.09,2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados:
L Aprovar a seguinte reprogramaçäo financeira:

2020.212.000€,
2021 .1.484,000€

(valores com IVA incluído)
2' Submeter a aprovaçäo da Assembleia Municipal a referida despesa
plurianual, em cumprimento do artigo 22o do DL 197/gg, de 0'g.06,
repristinado pela Res.86/11, de 11,04.

TRIM o-P
DE

ED0C/2020/55975
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31,
apenas no original.
Despacho do senhor Presidente:"lndefiro, À câmara, para ratificação, 16,0g,2020,"
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor presidente
datado de 16.09.2020 que indeferiu o pedido de prorrogação de prazo, nos
termos informados.

ffi#Classlflcação: lnterno
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POR AJ
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TI LOTE
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EDOC/2020/48600

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 16.09,2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados:
1. Revogar a decisäo descrita no ponto 2 da deliberaçäo de Câmara de
07.09.2020, autorizando, agora, o cabimento da despesá na rubrica 2014 |

13, talcomo consta na proposta de cabimento23S1t20;
2. Submeter à Assembleia Municipal para revogar anterior aprovaçäo e
aprovar, agora, a assunçäo dos mesmos encargos plurianuais propostos,
mas na rubrica 2014113, em cumprimento do artigo 22o do DL 197/gB, de
08.06, repristinado pela Res. g6/11, de 11,04.

UI EMF

ENE EDI
TI

20141
EDOC/2020t48602
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:"À Câmara, 16,09,2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados:
1. Revogar a decisäo tomada na reunião de Câmara realizada em
07.09.2020, quanto ao cabimento na rubrica 2016 I 63, autorizando, agora, o
cabimento da despesa na rubrica 2014113, tal como consta na propõsta de
cabimento 2340120;
2. Submeter à Assembleia Municipal para revogar anterior aprovaçäo e
aprovar' agora, a assunçäo dos mesmos encargos plurianuais propostos,
mas na rubrica 2014113, em cumprimento do artigo 22o do DL-1gZ/gB, de
08,06, repristinado pela Res. g6/11, de 11,04.

î
E
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,,

E

AJE

P3

ffi#
Certlfl.ðdo

DELI

EDE

Clas5if¡cação: lnterno

PéEinalT de24



6 rldt
VILA NOVA DE

C,Â¡4ARA MUNIcIPAL H

tco RAT UNICIP

ANEXOS

ED0C/2020t26115
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 16.09,2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/pSD,
aprovar a ata do júri e seus anexos, designadamente, as propostas
formuladas no item ,,conclusão,', nos termos informados

URSO P ARA ADA
DAE

EDOC/2019/50344
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3b,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 16,09.2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, revogar a detlberaçäo de Câmara de 06.07,2020,
nos termos informados.

DI MUNICIPAL PARA A INCLUSRO SOCNI

IP DE
TRINTA E C|NCO SOLICITADO LAURA PEREIRA SILVA SANTOS
EDOC/2020/38862

^;:;i';::;#;:i!r:;;if

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: "A Câmara.09,09,2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento das
taxas pela utilizaçäo de piscina municipal, no ano letivo de 202012021, no
valor de €335100 (trezentos e trinta e cinco euros), solicitado por Laura
Maria Pereira Silva Santos, nos termos informados,

ffi#

IAL
RI

ATA

DAD

Classlllcação: lntêrno

Página 18 de 24



6 nlñ

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidenfe; "À Câmara,0g.09.2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, indeferir o pedido de isençäo do pagamento da
taxa de vistoria administrativa, solicitado por Maria Emília pereira da
Costa, nos termos informados

VILA NOVA DE

DE

þ+cÂMARA MUNtctpAL Alq no 17 - Reunião Ptfblicø
De 21 de setembro de 2020

DOP PISCI
MU o DE

IGUEL
DOS SANTOS
EDOC/2020/38199

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. 09,09.2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento das
taxas pela utilizaçäo de piscina municipal da Granja, no año letivo de
2020//2021, no valor de €335,00 (trezentos e trinta e cinco euros), solicitado
por Fábio Miguel Moreira dos santos, nos termos informados.

EDI D
DE

PEREIRA DA COSTA
EDOC/2020t38647

f
UTIDE

G

ctTA

E DE MIN
VALOR DE €130.00 fcE E TRINTA so O POR MANUEL PINTO
VALENTE
EDOC/2020t15426

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: "A Câmara.0g.09.2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, indeferir o pedido de isençäo do pagamento da
taxa de vistoria administrativa, solicitado por Manuél pinto Vãbnte, nos
termos informados.

ffi#
Certlf¡cado
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T
MIL E E E SETE

IMD
EDOC/2020t14820

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 09.09.2020,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, indeferir o pedido de isenção do pagamento
das taxas de urbanismo, sol¡c¡tado por Joaquim de OÍiveira Gomes, nos
termos informados,

NO

RE
EDOC/2020t53484
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara, 09.09.2020.,
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 Sociat, solicitado por Andreia Marisa
Fernandes Pereira, nos termos informados.

9AEDIP|IURA DE APolWtcnloo pon mlÉln cnRooso
DA ROCHA
EDOC/2020/16330
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:,' À Câmara. 09.09,2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao
arrendamento, solicitado por Amélia Cardoso da Rocha, nos termos
informados.

q4!=qtpêluFA pE Apoto AO . soLtctTApo poR JosÉ unuuel
GOMES DE CASTRO
EDOC/2020 t14't32
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43,
apenas no original.
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Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.09,09.2020,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apo¡o ao
arrendamento, solicitado por José Manuel Gomes de Castro, nos termos
informados.

ES DAD
IRAS

E DAS
Ats 150

EDOC/2020/55302
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 14,09,2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a prorrogaçäo da isençäo de taxas aos
feirantes que exercem atividade nas feiras municipais, a titulo permanente
e ocasional' até 31 de dezembro de 2020, bem como, a prorrogaçäo da
reduçäo em 50% das rendas das lojas municipais, cujo montantJascenda
aos 150,00€ (cento e cinquenta euros), nos termos informados.

EIXO DE APOIO AO ARR DAMENTO NO BITO DO P GAIA + INCLUSIVA -
BALANçO 2020
EDOC/2020t56252

Cert¡flcãdo

6

T

A

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presldenfe; "À Câmara, 16,09.2020.,
O Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes sublinhou a importância que este
apoio municipal tem tido no nosso concelho, dizendo que o apoio ao arrendamento consiste num
apoio financeiro que permite às famílias manter o cumprimento dos encargos habitacionais,
assegurando a manutençäo do arrendamento. Que este apoio é da maioi importância, na
medida em que minimiza os impactos conjunturais do mercado de anendamento, constituindo
uma resposta na procura de alternativa habitacional, dirigida a agregados familiares que, apesar
de se encontrarem em situaçöes socioeconómicas frágeis, não encontram no modelo tradicional
de habitaçäo social, a solução mais adequada, Disse ser uma medida social de caráter
transitório, que complementa as tradicionais formas de resposta social e que se adequa às
novas realidades sociais, Disse que no início do ano de 2020, este executivo municipal aprovou
uma verba de 323 000 euros para este eixo, contudo, o crescente aumento de procura de apoio
por parte das famílias gaienses e a situaçäo pandémica atual, que veio agravar as condiçöes
econÓmicas dos agregados familiares, nomeadamente, no que diz res[eito à reduçäó do
rendimento mensal disponível, despoletou a necessidade de reforçar a doiaçäo orçamental do
presente eixo e, por isso, no passado mês de junho, foi aprovado um reforço dê mais de 100,000
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guros, o que significa que, no total, foram disponibilizados 423,000 euros para o referido eixo,
Disse ser importante fgzer q1 balanço do impacto que este apoio tem tido no concelho, o qual,
neste momento, beneficia 235 agregados familiares a quem é atribuído um apoio mensal e
previsto até o final do mês de dezembro, no montante total de 50% do encargo do valor da
renda,

Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

DIR MUNICIPAL DE EDUcAçÄo E SAÚDE
DE NI NOVA

DE IP

N E
EDOC/2020/46645

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 46,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.0g.09,2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Cooperação entre o
Município de Vila Nova de Gaia e o Agrupamento de Escolás Diogo de
Macedo, para aquisiçäo de equipamento e material informático, destinado a
assegurar a implementaçäo do Projeto Sala Steam, no valor de €2.200,00
(dois mil e setecentos euros), nos termos informados.

MUNICIPAL DE URBANISMO E AMBIENTE
DO o PELA

PARQUE DA LAVANDEIRA
EDOC/2020/53329

É-WA

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, 0g,09,2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento das
taxas devidas pela instalaçäo/exploraçäo das máquinas de-vending no
Parque Biológico e Parque da Lavandeira, nos termos informados.
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EDOC/2020/56076
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 48,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 16,09,2020,,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD,
aprovar o pedido de reduçäo em 50% do pagamento da taxa municipal de
urbanizaçäo, calculada no valor de €3 964,26 (três mil novecentos e
sessenta e quatro euros e vinte e seis cêntimos) e indeferir o pedido de
isenção do pagamento da taxa de licença de construçäo e da taxa de
emissäo de alvará de licença de obras, proc.o 611lt1l - LEG, uniäo de
Freguesias de Serzedo e Perosinho, solicitado por António Silva Bica, nos
termos informados.

DE H ot
MAF DO

14t1 -UN
EDOC/2020/56069

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. 16.09,2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a emissäo de certidäo que reconhece
que o imóvel sito na Avenida da República, no 1230, 2o Esqò, da uniäo de
Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, descrito na 2a Conservatória
do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o no 5575/19931104 e inscrito
na Matriz Predial Urbana sob o no 4940, foi objeto de uma intervençäo
urbanística, para efeitos de isenção de lMl, nos tãrmos das alíneas a¡ e b,
do n0 2, do artigo 450 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, solicitadó poi
Maria Adelaide Osório Castro Pedrosa Dias, Proco 2114l1g - CERT, Un¡ao
de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos informados,
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DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÁRO DA TESOURARIA que se anexa no final por fotocópia sob o
no 50, apenas no original.
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento,

da presente re a subscrevi,

Ats no 17 - Reunião Ptiblica
De 21 de setembro de 2020

, Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças e

O Presidente da Câmara,

Nada mais havendo a tratar, quando eram 16 horas e 35 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 I do art.o 34.0 do CPA, e no n.o 1 do art.o 570. do

Anexo lda 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,

(Eduardo Vítor Rodrigues)
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