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ATA N,018

REUNIAO PÚBLICA DE CÂMARA REALIZADA EM 06 DE SETEMBRO DE2021,

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

AUsÊNclAs JUSTIFICADAs Nos TERMos DA ALíNEA c) Do ART'. 39 DA LEI N.o Tst2¡1gDE 12 DE
SETEMBRO, COM AS DEVIDAS ALTERAçÖES:

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

PRESENTES:

' 0 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 Garvalhal
' o senhor vereador, Dr. Pedro Manuel vieira Alves de oliveira
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
- A Senhora Vereadora, Dra, Marina Raquel Lopes Mendes

PRESIDIU À RCUruñO:

' o senhor vice- Presidente, Eng.o patrocínio Miguel vieira de Azevedo

SECRETARIOU A REUNñO:

'A Diretora da Direçäo Municipal de Administraçäo e Finanças, Dra Manuela Garrido

HORA DA ABERTURA: 15 horas.

HORA DE ENCERRAMENTO: 15 horas e 12 minutos,

^
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVIO NO 1

O Senhor Vereador, Dr. Pedro Manuel Vieira Alves de Oliveira, referiu-se ao trânsito junto ao Centro Hospitalar
Vila Nova de Gaia/Espinho, nomeadamente, aos desvios de trânsito motivados pelas o-bras da linha amarela, da
Metro do Porto, dizendo que os mesmos causam grandes constrangimentos, principalmente, no acesso dos veículos
de emergência e dos profissionais de saúde, ao Centro Hospitalar, Èerguntou durante quanto tempo o referido desvio
vai manter-se e se será possível, junto da construtora, minimizar estalituaçä0,
O Vice'Presidente Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo, disse que a Câmara irá aferir, junto da entidade
construtora, a possibilidade de se melhorar a situação exposta,

PRESIDÊNCh/VER EAçÃO

cÄt'4ARA MUNtclpAL Ata n' 18 - Reuníão Ptiblica
De 06 de setembro de 2021

IN TA NO REUN D M30
AG D82021
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 l7 da reuniäo pública de Câmara
realizada em 30 de agosto de2021.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues e os Senhores Vereadores,
Dra. Maria Elisa Vieira da Silva Cidade Oliveira e Dr. José Guilhierme Saraiva de Oliveira Aguiar
não votaram a aprovaçäo da ata no 17 da reuniäo de câmara de 30 de agosto de 2021 ,em virtude
de näo terem participado na mesma.
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LI

çAS
OS

ASISTCE

P sl

DE AGU

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 da câmira: "À câmara, g1.08,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
'autorizar a seguinte reprogramaçäo dos encargos, com réspeito pelo preço base fixado no
procedimento e prazo de execuçäo máximo doslerviços a piestar:
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2022 2023 ïotal

Lote A

57.500,00€

50%

57.500,00€

50%

1 15.000,00€

Lote B

32 500,00€

50%

32.500,00€

50%

65.000,00€

Lote C

340.000,00€

50%

340.000,00€

50o/o

680.000,00€

Total 430.000,00€ 430.000,0æ 860.000,00€

Aos valores indicados acresce ainda o IVA à taxa legal aplicável,
Mais foi deliberado su bmeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal.

ctA ITA DO T c POR coM
DE coM DA DOC EFM 0

IT DADE NA DO 6 1

70 7 98 1 110 11 1
1 150 A DA R

EDOCI2021/61393

coB P

30

Foi presente o documento referido em epígrafet que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original,
Despacho do senhor presidente da câmãra: "À câmara. 01.09.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita da fraçäo "AF" do Bloco T, composta
por garagem' com a área coberta de 20,66 m2, com entrada pelo n.o 26, daAlameda do iedro,
que faz parte do prédio constituído em propriedade horizonialsito na Alameda do Cedro, n,os
2,6,10,14,18,22,26,30,34, 38,42,40,50,'54,58,02,60, 10,74,Tg,BL,BG, g0, 94, gB, 102, 106,
110,114,118,122,126,130, 134, 138,142,146 e 150, descrito'na'segunda Conservatória do
Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 6297 -Mafamude e i-nscrito na matriz predial
urbana sob o artigo 11057, a Susana Margarida Gomes Portilho, NIF 216 2íJ2430,no, i.r*o,
informados.
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POR D RATO
RESPETIVA ADENDA - CONTRATO NO 105/2020. CEL RADA EM 17
ÊDOCI2021/66111

0 CE TRE
RMON

QUINHENTOS E TRlNTA crNco E
EDOCI2021/59196

POR 0Dr PRIV

IN RUT

INDI UA N SAN OL URO
DO o AVIN

ECE ES AE U
EDOCI2021/61845
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GUER TEN
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IN DO

DE1 SITA
OU NO

DAI '12

CELEB 312020

Foi presente o documento refer¡do em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: ',À Câmara, 01,09,2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
a) 'aceitara denúncia do contrato de comodato númerol4l2O2Oe respetiva adenda número

10512020, efetuada pela Uniäo de Freguesias de Grijó e Sermonde, através do e.mail
datado de 26/08/2021, referente à viatura marca TOYOTA, modelo YARIS 1.0, com a
matricula 96.U1.40;

b) - aprovar a minuta do respetivo acordo de denúncia,

EF

ENO

Foi presente o documento referido em epígrafei que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara, 01.09.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freguesias de Grijó e Seimonde, para apoio financeiro ao
aluguer de uma tenda de apoio à realizaçäo das eleiçöes autárquiias, no montante global de
€5.535'00 (cinco mil quinhentos e trinta scinco euros¡, nos termbs apresentados,

N

P

Foi presente o documento referido em epígrafet que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmua: "À câmara, 01,09.2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:I ' a aquisiçäo, por via do direito privado (compra e venda), para int.graçäo no domínio
público municipal, com vista. á execuçäo do projeio oe Requaúîiäaçäo e lñfraestruturação da
Rua do Areinho, da parcela de terrenó com aáréa 18,00 mi, sita na ind¡cada Rua do Areinho,
a desanexar do logradouro do prédio urbano sito no Lugar do Areinho, freguesia de Avintes,
descrito na segunda conservatória do Registo Predial-de vila Nova de Gaia sob o número
4183 ' Avintes e inscrito na matriz prediàl sob o artigo 2418, mediante o pagamenio da
indemnizaçäo de €762,12 (setecentos e sessenta e dois ãuros e doze cêntimos); 

-
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2 - que o Município se compromete a:
i ' reconstruir o muro de vedação do imóvel objeto da expropriaçäo, na parte em que
confronta com a Rua do Areinho;
ii - repor o portäo ai existente, contador da água e da luz e da caixa de correio;
iii - construir a rampa de acesso ao prédio em causa;
3 - aprovar a minuta da escritura de compra e venda,

ED CIPA cÉo
DA soLl

s PAI

DI REçAO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAçOS PÚBLICOS
DE OU E PE LICA

E POR
-Lt
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o

Foi presente o documento referido em epígrafei que se anexa no final por fotocópia sob o no g, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente da Câmira: ',À Câmara. 51.0g,2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa pela
ocupaçäo 

!1y1a qlotica, pela apreciação do processo e pelô condicioñamento de trânsíto, no
valor de. 

ç148-49100 (catorze mil oitocentos e quarenta e nove euros), solic1ado por
FERROVIAL/ALBERTO COUTO ALVES - LINHA AMÁRELA, ACE, nos termos informados.

cÁt"1l\RA MUNlclpAt

EIT

D

8DOCt2021t57490

- LINHA AMARELA. ACE
8DOCI2021t55642

IN

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 da Câmara: "À Câmara. 01,09.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar a aceitação da doaçäo feita por Beatriz pereira Americano
ao CIPA, da caderneta militar, cédula de insôrição maitima, Bl da Casa dos pescadores do
Porto (secção da Afurada), pertences do seu paíJoaquim Americano, nos termos informados.

A V
RZE o

U

A

Foi presente o documento referido em epígrafej qu.e se an_exq ry linal por fotocópia sob o no g, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmua: "À câmara. g1.0g.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ap-rovar o pedido de isenção do pagamento da taxa pela
ocupaçäo da via pública durante 2 dias, pela apreciação do processo Jpelo condicionamento
de trânsito, no valor de €203,00 (duzentos e trés eurós), solt¡hdo por FERROVIAL/ALBERTo
couTO ALVES - LINHA AMARELA, AcE, nos termos informados,

coDO sso
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: ,'À Câmara, 31,0g,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa pela
ocupaçäo da via pública durante 66 dias, pela apreciação doprocesso Jpelo condicionamento
de trânsito, no valor de €23,795,00 (vinte e três mii setecentos e noventa e cinco euros),
SOIiCitAdO POT FERROVIAL/ALBERTO COUTO ALVES - LINHA AMARELA, ACE, NOS tETMOS
informados.
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Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara, 31.08,2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa pela
ocupaçäo_da via-pública, pela apreciaçäo do processo e pelô condicìonamento de trânsíto, no
valor de_ €4 497'50 (quatro mil quatrocentos e noventa e sete euros e cinquenta cêntimos),
SOIiCitAdO POT FERROVIAL/ALBERTO COUTO ALVES - LINHA AMARELA, ÀcE, nos termos
informados.

FypBFtJLp4 
pE coNsT snúo¡ ooscnnvnlnos

EDOCI2021/40685
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no o¡ginal
Despacho do senhor presidente da câmãra: "À öâmara. 24,0g,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
. contratar e autorizar a despesa (cfr, artigo 360 CCp);
. a escolha dolipo de procedimento (cfr, artigo ggo iCp);
. o júri (cfr. artigo 670 CCp);
. as peças do procedimento (cfr. artigo 400 CCp);
' a designação do gestor do contrato (cfr, artigo 290.A ccp)

fr

DO E ONAMENT
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Foi presente o documento referido em epígrafet tu9 se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas no o¡ginal.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. Jl.0g.2021,
Deliberação:

Deliberado- por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD, clarificar que
os dois prédios em apreço, descritos sob os números 4249: Mafamude e 424i- Mafamude,
objeto do presente licenciamento, apesar de conterem o loteamento que está registado
naquelas descriçöes pela apresentaçäo número 90, de 2gt12t1gg7,com as alieraçöes efeiuadas
pela apresentação número 20, de 14t05t2002, não foram integrados no projeto áe loteamento,
titulado pelo alvará, permanecendo, por isso, como unidadeã prediais privãdas e autónomas,
nos termos informados.

PEDIDO DE ucÄo Do PAGAMENTO TAXA DE UPACÃO DO ESPACO PÚBLICO, NO
DE SEIS E U

so SO
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AF soLtc

0
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731118-
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E DI . LDA
EÐOCt2021/66852
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 da Camãra: ,'À 

Câmara. 01,0g.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, aprovar o pedido
de reduçäo em 50% da taxa de ocupação do espaço públicô, no montante giobal oe €o.5sz,oo
(seis mil quinhentos e cinquenta e dois euros), òuieja, o valor de €3 276,00-6rês mil duzentos
e setenta e. seis euros), Proc.o 856/20 - CP, Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do
Paraíso, solicitado por 4a - Empreendimentos, Lda , nos tenños informados,

U

o
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EDOCt2021/66876

Foi presente o documento referido em epígrafe,
Despacho do Senhor Presidente da Câmira:',À
Deliberaçäo:

que se anexa no final por fotocópia sob o no 15 apenas no original
Câmara. 01.09.2021'

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Reconhecer que, em virtude da conclusäo dai obras efetuadas no âmbito do

Processo no ?S!!llJ e da apresentação do certificado energético no SCE2 Zg011ZZ1t,
válido atê241061.2030, que a fração BB do prédio na Rua do õhoupelo no 677, da Uniäo
de Freguesias de Santa Marinha e S. Pedro da Afurada, descritá na la Conservatória
do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o no 5371 e inscrito na Matriz predial
Urbana sob o artigo 7297, daaludida Uniäo de Freguesias, adquirida pela requerente
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à ..MTC - lnvestimentos lmobiliários, Lda", titular do processo registado com o no
2559117, que contempla a comunicaçäo prévia de obras de edifiðaçäo de edifício
destinado a habitação multifamiliar, ao abr¡go do Alvará de Licença d-e Obras Lote 2
do Alvará de Licença de Obras Lote 2 do alvará de loteamento no 2/ÓB de 11 de janeiro,
foi objeto de intervençäo de reabilitaçäo urbana, para efeitos de isençäo ¿e lUíl e lMT,
nos termos das alíneas a)e c) do n0 2 do artigo 450 do estatuto dos Benefícios Fiscais j

2' Aprovar a emissäo de certidão, nos termos da minuta anexa à lnformaçäo nó
18854121,1 de 202'1.08.23;

3' Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situaçäo do edifício
ou fração;

4- Enviar ao requerente a certidäo urbanística peticionada.

ísr EFEIT SEN E 0

UESIAS AMUD DO soLtctr I MIG
SOUSA
EDOCI2021/66870

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 16 apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara, 01,09,2021'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Reconhecer que, em virtude da conclusäo daã obras efetuadas no âmbito do

Processo no 1673/18 e da apresentaçäo do certificado energético n0 SCEZ044Z642,
que o imóvel sito na_Rua Conceiçäo Fernandes, no 406 da Úniäo de Freguesias de
Mafamude e Vilar do Paraíso, descrito na 2a Conservatória do Registo preã¡al de Vila
Nova de Gaia, sob o n0 2300 e inscrito na Matriz Predial Urbanã sob o no 44g1, foi
objeto.de intervençäo de reabilitação, para efeitos de isenção de lMle lMT, nos termos
das alíneas a) e b) do n0 2 do artigo 450 do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) e de
deduçäo à coleta em sede de IRS nos termos da alínea a) do no 4 e dos nù S. Z Oo
artigo 710 do mesmo Estatuto;

2' Aprovar a emissäo de certidäo, nos termos da minuta anexa à lnformação no 163/21,10
de 2021.07.01;

3' Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situaçäo do edifício
ou fraçäo;

4' Enviar ao requerente a certidäo urbanística peticionada.

DIDO D TAXA
AE MIL ENTA
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D
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 17, apenas no original
Despacho do senhor Presidente da câmãra: "A câmara. 01.0g,2021"
0 Senhor Vice'Presidente, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo, invocando o interesse público do
projeto, propôs a isençåo a100%.
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Deliberaçäo:

Deliberado por unan¡midade, aprovar o pedido de isençäo em 100% do pagamento da taxa de
compensação urbanística, no valor de €79 964,00 (setenta e nove mil novecentos e sessenta e
quatro euros), Proc.. 2299102- PL, Uniäo de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, solicitado por
AMCOR FLEXIBLES PORTUGAL, LDA, nos termos informados.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÉRIO DA TESOURARIA, que se anexa no final por fotocópia sob o no 18, apenas no
original,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

Nada mais havendo a tratar, quando eram 15 horas e 12 minutos, o Senhor Vice.Presidente da Câmara

declarou encerrada a reuniäo, da qual se elaborou a presente ata aprovada, por unanimidade, nos termos do

disposto no n0 1 do art.o 34.0 do CPA, e no n.o I do art.o 570. do Anexo I da Lei n: 7512013,de 12 de setembro,

com as devidas alteraçöes, bem como do n.o I do art.o 11.o do Regimento da Gâmara Municipalde Vila Nova

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

E eu, , Diretora Municipalde Administração e Finanças e Secretária

da reunião, a

O Vice-Presidente da Câmara,

a- q6 <-

(Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo)
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