
VILA NOVA DE

6 hl^
CÂMARA MUNICIP,AI

ATA N.018

REUNÉo pÚBLtCA DE CÂMARA REALIZADA No SALÃo NOBRE DOS PAçOS D0

CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA EM 12 DE SETEMBRO DE 2022

PRESENTES:

- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues
- A Senhora Vereadora, Dra, Marina Raquel Lopes Mendes
- O Senhor Vereador, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
- O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
- O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de 0liveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr. Dário Soares Freitas da Silva
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal
- O Senhor Vereador, Engo. Rui ManuelAlves da Rocha Pereira
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim Pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto
- A Senhora Vereadora, Dra. Célia Maria Mendes Correia

PRESIDIU A REUNÁO:

- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues.

SECRETARIOU A REUNÁO:

. A Diretora do Departamento de Administração Geral, Dra. Hermenegilda Maria Cunha e

Silva

HORA DA ABERTURA:15 horas e 04 minutos

HORA DE ENCERRAMENTO: 17 horas e 15 minutos.
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PRESIDÊNCIA/VEREAçÃO
REUNÁOAPROVACÃO DEFINITIVA DA ATANOí7DA LICAì DE CÂMARA

REALIZADA EM22 E AGOSTO DE2O22

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 1,

apenas no original.

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata n0 17 da reunião

pública de Câmara realizada em22 de agosto de2022.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues e a Senhora

Vereadora, Dra. Célia Maria Mendes Correia não votaram a aprovação da ata

no 17 da reunião pública de Câmara de22de agosto de2022, em virtude de

não terem participado na mesma.

O Senhor Vereador Dr. Cancela Moura solicitou que a sua intervenção relativa

ao ponto 10 fosse transcrita.

GAIAAPRENDE +. CENTRO SOCIAL DE COIMBROES - RELATORIO 20 E 30 PERIODO DO

ANO LETIVODE2O21I2O22
EDOCt2022t66279
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocÓpia sob o n0 2,

apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 31.08.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o relatório, nos termos apresentados.

CODIGO DE B EONDTITÂ PARÂ A P NeÃô E EôMBÂTF AO to I ÂRORÂI

EDOC|2021146214

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 3,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara.02.09.2022.'

O Senhor Presidente da Câmara Prof Dr. Eduardo Vitor Rodrigues, referiu-se ao empenho

dos serviços e dos políticos na elaboração deste Código, o qual a Lei obriga sem determinação

de prazo de implementaçã0, mas que a Câmara pretende utilizar como instrumento de

normalização e de uniformização dos procedimentos na Câmara. Que se trata de um

instrumento que protege os trabalhadores do órgão político, protege o orgão político dos

trabalhadores, mas também protege os trabalhadores entre si, nomeadamente, protege os

trabalhadores das chefias e as chefias dos seus subordinados. Disse ser uma temática séria e

que deve ser incorporada pelos serviços e, em primeira instância, ser alargada às empresas

municipais e instituiçoes com capital assumido pela Câmara Municipal, nomeadamente, a

INOVAGAIA e a REGIE Cooperativa e outras. Colateralmente a este assunto, referiu-se à

humilhação pública, durante 3 anos, em que a Câmara e o Presidente da Câmara foram

acusados publicamente de assédio moral por um funcionário da Câmara Municipal, o Dr. Nuno

Oliveira, que era funcionário da Câmara Municipal e, simultaneamente, candidato à Câmara

pelo PAN, em que as referidas acusações "mancham" o nome das pessoas por muito que à

posteriori o Tribunal lhes venha a dar razão. Que este é o grande objetivo dos indivíduos que

atuam nesta linha, oü seja, são indivíduos "amorais", em que tudo vale e em que o objetivo não

ffi#classificação: Públìco
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4é ter razã0, mas, poluir, humilhar e deixar um "lastro" e uma cicatriz que nunca mais

desaparece, Disse que, apos estes 3 anos de processo judicial movido pelo Senhor Dr.

Nuno Oliveira, o Tribunal, ao fim da terceira sentença favorável ao Município, agora sem

recurso,veiodemonstrardequenãohârazão,quefoi uma cabalalançadano períodopré-

eleitoral e no período eleitoral, que não há o mínimo de sustentação e que o Senhor Dr. Nuno

Oliveira nunca teve nenhum tratamento indevido por parte da Câmara Municipal, dando razÕes

para que o Município avance com uma ação por denúncia caluniosa. Disse que o Município e

o seu orgão executivo têm muito cuidado e tenta tê-lo com os seus trabalhadores e foi a

primeira vez que foram confrontados com uma questão deste tipo, oriunda de um contexto

partidário e político e que nada tinha a ver com relaçoes laborais. Que, dado o funcionamento

dos tribunais, so depois de 3 anos é que o Presidente da Câmara vê o seu nome limpo da

acusação ignobil do Senhor Dr, Nuno Oliveira e, agora, a forma de ser ressarcido é mover um

processo por difamaçã0, por denúncia caluniosa e dessa denúncia, a indemnização que daí

resultar, será entregue a uma instituição de caridade, porque não há indemnização que o

Senhor Dr. Nuno Oliveira pode pagar, que reponha aquilo que destruiu publicamente. Disse

que o Código de Boa Conduta está bem definido e atualizado, mas, não adianta ter um cÓdigo

se, na prática, ele não for assumido apenas como um instrumento do que deve ser consciência

de cada um e a Câmara não tinha código, mas tinha Vereadores e Presidente conscientes de

que tudo fazem para manter o respeito pelos trabalhadores. Disse que o Presidente da Câmara

e o Executivo, quer os Vereadores com pelouro quer os Vereadores sem pelouro, não precisam

de codigos de boa conduta para se comportarem decentemente com os funcionários, porque

sempre tiveram comportamentos que os dignificam.

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a revisão do Código de Boa Conduta

para Prevenção e Combate ao Assédio Laboral, com as devidas alterações,

nos termos apresentados.

EDÊNC|A DE BENS C DA CASA.MU
SOLICITADOS LOGNE.SUR.

DE.CALAIS FRAN

DEL ODEUMPI
ÊDOC120221486

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 4,

apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara.05.09,2022,'

Deliberação:
A Câmara tomou conhecimento dos procedimentos de contrato de cedência

de bens culturais móveis da Casa-Museu Teixeira Lopes/Galerias Diogo de

Macedo, solicitados pelo Musée Boulogne-sur-mer, França, nos termos

apresentados.
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ENTO

REABILIT
DO CONTRATO REE PARA

FINANCIAMENTO PARCIAL DA CONTRAPARTIDA NACIONAL. ASSIM COMO DA

8DOC12022123178

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 5,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara, 05.09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a minuta do contrato de financiamento

reembolsável para financiamento parcial da contrapartida nacional, assim

como, da imputação dos encargos de financiamento, nos termos informados,

Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovação da Assembleia

Municipal.

A FINANCIAMENTO E.05.4943.

REABIL - REABILITAR P E-ED
TO DE FI

PARA FINANCIAMENTO PARCIAL DA CONTRAPARTIDA NACIONAL. ASSIM COMO DA

8DOC12022124357

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocÓpia sob o n0 6,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara.05.09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a minuta do contrato de financiamento

reembolsável para financiamento parcial da contrapartida nacional, assim

como, da imputação dos encargos de financiamento, nos termos informados,

Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovação da Assembleia

Municipal.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURíDICOS
TO DE DO REST

DA PISCI ACORDO

EDOC/202216693

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 7,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara.29.08,2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a resolução do contrato por mútuo acordo

entre as partes, nos termos do número 4, da sua Cláusula 10a do referido

Contrato, nos seguintes termos:
L Liquidação do valor da dívida em 293,917,92€;

4
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ll. Aceitação do pagamento parcial por dação em pagamento através da

entrega dos bens móveis e equipamentos existentes no estabelecimento,

avaliados em 114.420,30€ (etapa 19.2; Anexo 3);

lll. Fixação do valor remanescente em dívida em 179.497,62€, considerados

até dezembro de2021;
lV. Aprovação de um plano de pagamento em prestaçoes da dívida

remanescente, nos termos a propor pela cessionária, com a ressalva de que,

em caso de incumprimento do acordado, o Município poderá recorrer à via
judicial para o integral pagamento do montante em dívida.

Mais foi deliberado notificar, posteriormente, a cessionária para se pronunciar

sobre a mesma, bem como para a apresentação de um plano de pagamento em

prestações do remanescente da dívida, para o qual deverá ser fixado um prazo

não superior a 10 dias úteis.

P ENTO DE FATU ABRIGO DO

BLICOS soLl IEDADE MON

U NIPESSOAL. LDA
8DOC12022168741

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

apenas no original,

Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara: "lndefiro, notifique-se. A Câmara para

ratificação. 07.09,2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Vice-Presidente

de 07.08.2022 que indeferiu o pedido referido em epígrafe, nos termos da

I nformação I NT-C MVN G 12022119403 de 06, 09.2022,

DrREçAo MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANçAS
A CELEBRAR DE VILA NOV

GALANDUM
DO EVENTO GAIA NO MONT

(VINTE MIL EUROS)

EDOCI2022/60348
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por Íotocopia sob o no 9,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara, 29.08.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de parceria a celebrar entre o

Município de Vila Nova de Gaia e Galandum Galundaina - Associação Cultural,

para apoio financeiro à realização do evento Gaia World Music 2022, no

montante de €20.000,00 (vinte mil euros), nos termos apresentados.

f\
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ITAMENTO AO CONTRATO RVI COMB
M

VILA NOVA DE GAIA E '' - PEDIDO DE D

DE RECINTO DE ESP DE ARE

EVENTO ENOE o DE

GAIA. NOS DIAS 02 E 03 DE SETEMBRO DE 2022

EDOCI2022/67684

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 10,

apenas no original,

Despacho do-Senhor Presidente da Câmara: "Aprovo e autorizo. A Câmara, para ratificaçãl.

25.08.2022.',
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da

Câmara de 25.08.2022,que aprovou e autorizou o seguinte:
i, Nos termos da possibilidade estabelecida no ponto 3 da cláusula 234 do caderno

de encargos e no contrato, o aditamento ao contrato "Prestação de serviços

combinados de Vigilância e Segurança Humana e de Videovigilância para o
Município de Vila Nova de Gaia e serviços de ronda móvel" - para a realização de

serviço extraordinário, com a disponibilização de 2 (dois) vigilantes (assistentes de

recinto de espetáculo), com cartão de ARE, para o evento Gaia World Music, a

realizar.se no espaço Zé da Micha - Cais de Gaia, nos dias 2 e 3 de setembro de2022,

com o seguinte horário;
- 2 de setembro de 2022das 16h30 às 00H00
- 3 de setembro de 2022das 00H001 às 02H00
- 3 de setembro de 2022das 16h30 às 00H00
- 4 de setembro de 2022 das 00H001 às 02H00;

ii. A despesa do presente adicional, cujo cabimento se encontra em anexo à etapa

15, do presente EDOC, no valor de 614,84 € + lVA.

A CELEB RTUGUÊS

A UNICEF E O DE GAIA PARA

PROGRAMA ..CIDADES AMIGAS DAS CRIANÇAS'" NO VALOR DE €5.()()().()() (CINCO MIL

EUROS}

EDOCt2022/69856
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 1 1,

apenas no original,

Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara: "A Câmara. 07.09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar

entre o Comité Português para a Unicef e o Município de Vila Nova de Gaia,

para apoio financeiro ao programa "Cidades Amigas das Grianças", no valor
de €5.000,00 (cinco mil euros), nos termos apresentados.

PIO DE
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ACORDO ELEBRAR DE VILA N

A DE FREG DE E VILAR DO APOIO

FI UNTA DE F

MAFAMUDE (1'FASEì. NO MONTANTE TOTAL DE €137,495.00 (CENTO E TRINTA E SETE

MIL QUATROCENTOS E NOVENTA E CINCO EUROS)

EDOC|2022/69461

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 12,

apenas no original.

Despacho do Se nhor V ice-P residente d a Câmara: " A Câmara. 07 .09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre

o Município de Vila Nova de Gaia e a União de Freguesias de Mafamude e Vilar

do Paraíso, para apoio financeiro às obras de reabilitação da sede da Junta de

Freguesia de Mafamude (1a fase), no montante total de €137.495,00 (cento e

trinta e sete mil quatrocentos e noventa e cinco euros), nos termos

apresentados.

ACORDO DE ÂRORÂEÃO Â EELEB RAR ENTRE O MUNreíPro tìE VILA NOVA NF

q

DE REABILIT

INAC . INSTIT ARTES DO CI APOIO

FI DO CUPULA FESTIV NO

TOTAL DE€22.'I MIL CENTO E EUROS E

EDOC|2022/69133
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 13,

apenas no original,
Despacho do Senhor V ice-Presidente d a Câmara: " A Câmara. 07 .09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre

o Município de Vila Nova de Gaia e o INAC - Instituto Nacional de Artes do

Circo GRL, para apoio financeiro à 4a edição do Cupula Circus Village Festival,

no montante total de €22.134,07 (vinte e dois mil cento e trinta e quatro euros

e sete cêntimos), nos termos apresentados.

A CELEBRAR O DE VILA

EAUN DEF PEDROSO E APOIO

HO DO

MEU NO NTA E

T

8DOCI2022/,71232

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 14,

apenas no original.

Despacho do Se nhor Vice-Presidente d a Câmara: " A Câmara. 07.09.2022.'

F
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Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre

o Município de Vila Nova de Gaia e a União de Freguesias de Pedroso e

Seixezelo, para apoio financeiro às obras de reabilitação das casas de banho

do Parque de S. Bartolomeu, no montante total de €27.083,00 (vinte e sete mil

e oitenta e três euros), nos termos apresentados.

DE IS DOP PELA

UTI MUNICIPAIS

{

EDOCI2022/65715

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocÓpia sob o n0 15,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara,29.08,2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção total ou parcial do

pagamento de taxas pela utilização de viaturas municipais, nos termos da

tistagem anexa à lnformação INT-CMVNGI2022l17910 de 12.08.2022.

PEDIDO DE ISENçÃO TOTAL OU PARCIAL DO PAGAMENTO DE TAXAS PELA

uTtLtzAçÃo DE VIATURAS MUNICIPAIS

8DOC12022171053
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 16,

apenas no original.

Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara: "A Câmara. 07.09,2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção total ou parcial do

pagamento de taxas pela utilização de viaturas municipais, nos termos da

listagem anexa à lnformação INT-CMVNGl2022l1g290 de 05.09'2022.

PARA AP ..PROF. J. PI

A-O M rco oR" NOV ENTO

E CIN SOLICIT

SALETE ALVES
EDOC12022/63260

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 17,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara. 06.09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de

taxas pela utilização do auditório da assembleia municipal, para apresentação

do livro "Prof. J. Pinto da Costa - O Médico, O Professor, O Comunicador", no

valor de €176,55 (cento e setenta e seis euros e cinquenta e cinco cêntimos),

solicitado por La Salete Alves, nos termos informados.
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AOUISICÃO DO IMOVEL SITO NA RUA JOSÉ BONAPARTE. NO 276 278. FREGUESIA DE

OLIVEIRA DO DOURO

EDOC/2o19170170
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 18,

apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara.05.09,2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a aquisição do imóvel, nos termos
propostos.

CONCURSO ONAL DO SERVICO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE

í

PASSAGEIROS CONTRATO TIVO DE

DELEGACÃO DE COMP IAS - REFORMULACAO DOS ENCARGOS

EDOCt2021/57358

Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 19,

apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara.05.09,2022,'

O Senhor Vereador Dr. José Joaquim Cancela Moura, disse que a última vez que se falou

sobre o assunto foi no dia 30 de agosto de 2021, para se decidir um procedimento e, na altura,

perspetivava-se que no dia 11512022, os adjudicatários pudessem iniciar a vigência do contrato

público de transportes rodoviários da Area Metropolitana, mas isso não aconteceu. Disse

congratular-se com o facto de a alegação de interesse público, por parte da Area Metropolitana,

ter expirado em 3 de agosto e, por conseguinte, se ter retirado o efeito suspensivo das

impugnações, pelo que, agora, se estará dependente do calendário que hoje é presente, ou seja,

da melhor das hipoteses, o contrato terá início em 0110612023. Referiu-se ao período de

transiçã0, que durará 6 meses, perguntando a que atos diz respeito essa transição em termos

operacionais, ou seja, os adjudicatários durante esse período, que começa em 01 de dezembro

de 2022, vão começar a operar e vão já ter alguma responsabilidade? Relativamente ao valor

que é imputado aos municípios e, nomeadamente, a Vila Nova de Gaia, disse que, durante os

7 anos, para além do milhão e meio que vai ser descabimentado e que será, em termos de

reformulação dos encargos, colocados para o proximo ano, ou seja, a Câmara, nos seis anos

seguintes, terá de pagar cerca de 9 milhões de euros, perguntou se se mantêm este valor de 10

milhoes e meio de euros, em termos de encargos ou se houve alguma alteração substancial

fruto de outras circunstâncias. Disse que o municipio de Gaia foi cumpridor e vai levar a situação

à reformulação de encargos e assumir a orçamentação pela sua quota parte, pelo que, perguntou

se essa situação já foi ultrapassada em Gondomar, porque o Presidente da Câmara de

Gondomar, tornou público que não aceitaria ou entendeu que os encargos que corresponderiam

ao município de Gondomar, estariam a comprometer os interesses do municipio de Gondomar

e, com isso, poderia pôr em causa o concurso internacional. Disse que foi, novamente, anunciado

que os STCP, para além de ser operador interno e não concorrerem a este concurso, de acordo

com a informação presente, o serviço de transportes públicos na cidade ou no concelho do Porto

está afeto aos STCP, em regime de exclusividade, Perguntou se o municipio do Porto, ainda

com esta benesse, tem de comparticipar nos encargos na sua quota parte, na mesma medida

que os outros municípios ou, eventualmente, existe uma desoneraçâo?

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vitor Rodrigues, disse que, em condiçÕes

normais, se está perante o fim da litigância e lembrou que, nos 4 lotes do concurso internacional,
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ocorreram 9 impugnaçÕes, não simultaneamente, mas a conta-gotas, à medida que a

impugnação servia para iniciar uma nova suspensão de prazos, depois de derrotada a

impugnação anterior, Que quando se chega a este momento, existem duas reflexões a fazer, a

primeira de um caráter mais genérico'.Erazoáuel que os tribunais podem ser utilizados até ao

limite, para intenções já decididas em providências anteriores, prejudicando o interesse público

e prorrogando prazos indefinidamente? Segundo: E razoável que o Estado Central tenha,

perante estas situações, a possibilidade de socorrer da resolução fundamentada, como um

instrumento jurídico para levantar o efeito suspensivo e as áreas metropolitanas não? Ainda por

cima quando se sabe que é verdade que se teve uma juíza corajosa que levantou o efeito

suspensivo, porque muito o que estava em discussã0, já tinha sido discutido previamente, pelo

que, o risco era zero, porque verdadeiramente o que será demonstrado na ação principal, tudo

encerra os mesmos argumentos de procedimentos e açÕes outrora existentes. Disse que a Area

Metropolitana anda neste processo com uma assessoria jurídica que custa dinheiro, num

procedimento público transparente e, relativamente ao qual, todas as impugnaçÕes foram

vencidas pela Area Metropolitana, Disse que o efeito suspensivo garante que o processo

tem de permanecersuspenso, o que levanta uma questão que, no caso da atualconjuntura

historica, é a questão mais pertinente de todas, em que para além de tudo, estes 3 anos de

judicialização do concurso, ocorrem no momento em que surge uma pandemia e uma guerra,

com um aumento da inflaçã0, com o aumento dos combustíveis, pelo que, se poderia estar

perante uma situação em que os operadores, chegando a esta fase, dissessem que os

pressupostos da apresentação de proposta, em 2019, mudaram radicalmente e, em 2022ou
2023, nâo conseguem suportar os preços que apresentaram em 2019, Que, felizmente e apesar

de tudo, a fórmula de revisão de preços e de reequilíbrio financeiro previstas no caderno de

encargos, dá alguma segurança, mas é uma segurança muito parcial, porque não há nenhuma

formula que sustente as subidas extraordinárias de 8o/o, 10o/o ou 12% dos combustíveis, dos

autocarros que são precisos comprar, do tempo de chegada dos autocarros, pelo que, esta

situação não tem apenas como consequência protelar no tempo, pode ter como consequência,

chegar-se ao Íinal de todo o processo e o concurso implodir, porque os concorrentes já não são

capazes de assegurar o preço proposto no início. Disse que a situação está controlada, havendo

apenas uma situação relativa ao lote de Matosinhos, onde existe uma pequena disputa entre o

primeiro e o segundo concorrente, por uma questão que está por definir sobre a entrega de

documentação, mas todos os concorrentes que foram chamados a assinar o contrato,

responderam afirmativamente e, agora, aguarda-se que decorra o prazo devido, para o Tribunal

de Contas se pronunciar, Disse não haver alteração de preços, eles são os que constam no

caderno de encargos, com a atualização dada pelo indicador de preços, Que, no caso de 2023,

nem sequer há alteração dos preços, porque de acordo com as medidas que o Governo

implementou, os custos de transporte são congelados e essa compensação vem do Estado. Que

a situação do ponto de vista do equilíbrio das contas e a perspetiva da duração do concurso, nos

próximos sete anos é tranquila e não existe nada que coloque em causa a estabilidade do

contrato, nos próximos sete anos, Relativamente à vigência, apontou o segundo semestre de

2023, porque mesmo depois do visto do Tribunal de Contas, há um período transitorio de

passagem dos motoristas e dos autocarros, de compra de novos autocarros, etc, que é preciso

garantir e que está previsto no caderno de encargos, pelo que, no proximo ano, o novo sistema

de transporte estará a funcionar, sem sobrecusto nem para os utentes nem para os Municípios

e nem para o Estado. Relativamente a Gondomar, disse que a situação está resolvida e aquilo

que o Presidente da Câmara referiu, no ano passado, foique tendo de apresentar a deliberação
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6da Assembleia Municipal, durante os meses de maio ou de junho, sentia que não tinha

legitimidade para o fazer, a 3 ou 4 meses das eleições de outubro. Que todos os outros

Municípios o fizeram e que havia legitimidade do ponto de vista legal, mas o Presidente da

Câmara de Gondomar entendeu ser mais preventivo não o fazer. Que, em novembro do ano

passado, a Assembleia Municipal de Gondomar deliberou e o lote de Gondomar está entregue

e normalizado, Relativamente à questão do Porto, disse ser uma situação de exclusividade de

transporte dentro da cidade e não de exclusividade de circulação dentro da cidade. Disse que

esta exclusividade leva a que o Município do Porto tenha 54% de participação no desempenho

da STCP, mas depois tem uma participação muito exígua no concurso da Area Metropolitana,

ou seja, aquilo que a Câmara Municipal do Porto está obrigada a pagar, é a integralidade da sua

participação acionista na STCP, que por sua vez, reverte para a bilhetica e é a sua pequena

parte de mobilidade interna dentro da cidade do Porto, operada por eventuais outros operadores.

Disse que este vai ser um procedimento extraordinário do ponto de vista da mobilidade, do ponto

de vista do ambiente, da qualidade dos autocarros e deseja que as empresas, que por alguma

razão perderam o concurso, se preparem, para, daqui a sete anos, estarem em condições de

c0ncorrer.
O Senhor Vereador Dr, José Joaquim Cancela Moura, congratulou-se por saber que a

questão de Gondomar está ultrapassada, mas, no ano passado, existia um calendário que

determinou que o visto do Tribunal de Contas estivesse assinado em agosto, pelo que, se não

houvesse a deliberação de Gondomar atempadamente, não seria possível remeter ao visto do

Tribunal de Contas, Relativamente à circulação no Porto, disse haver um regulamento municipal

de transportes, de entre os regulamentos municipais do Porto, onde existe uma taxa aplicada

aos transportes públicos que chegam ao Porto, desconhecendo se o Município de Gaia ficará ao

abrigo desse regulamento, por ser uma operadora diferente daquela que opera no Porto,

perguntando se não será um encargo adicional para os operadores de Gaia.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vitor Rodrigues, disse que não, porque

se estará sempre a falar de situaçoes excecionais e a questão relativa ao Campo 24 de agosto,

é uma situação diferente e diz respeito a uma vontade manifesta do Município de Porto, de há

muitos anos, de após a construção do terminal de passageiros em Campanhã, ter aí uma zona

de interceção, de intermodalidade com o transporte que existe, nomeadamente os STCP e o

Metro. Que, independentemente da razoabilidade que tudo isto possa ter, pergunta muitas vezes,

quando passa pela Avenida da República em Gaia, se justifica ter o metro a circular e ao lado

ter os STCP, atrás a MGC e à frente a empresa J. Espírito Santo, Disse perceber que a cidade

do Porto tem esta preocupação e julga que em Gaia essa preocupação não se coloca, porque

com as estratégias de rebatimentos, o problema será resolvido e com o metro em Vila d'Este,

grande parte dos autocarros no local, que vão até ao Porto, serão retirados de circulaçã0, Disse

que a taxa que o Senhor Vereador referiu, foi criada para desincentivar a ida ao Campo 24 de

agosto, sendo que, à data atual, se prevê que a partir de 1 de outubro, essa ida ao Campo 24

de agosto deixe de acontecer, devido ao passe único. Que a Area Metropolitana teve de garantir

um tempo para discussão entre os municípios e essa garantia foidada com uma prorrogação de

prazo alé ao dia 1 de outubro e agora compete ao Presidente da Câmara de Gondomar e ao

Presidente da Câmara de Valongo fazerem o seu trabalho e tudo correrá bem, porque existe

disponibilidade para o diálogo. Disse que a Area Metropolitana é um conjunto solidário de

municípios e não uma estrutura que se manifesta contra os interesses dos municipios.

O Senhor Vereador, Engo. Rui Manuel Alves da Rocha Pereira, disse esperar que seja o início

de uma nova era, porque as pessoas que residem na periferia de Vila Nova de Gaia e que não
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têm automovel, estão a passar por momentos muito difíceis, nomeadamente, com o

incumprimento dos horários por parte dos autocarros e com a supressão dos mesmos. Existem

zonas do concelho que a partir das 20h00 já não têm ligaçoes do centro de Gaia para o interior

do concelho, pelo que, a situação do concelho, relativamente aos transportes, está pior do que

há 20 anos. Disse ver com alguma preocupação o período de meio ano até a entrada em

funcionamento do novo sistema de transportes, porque os operadores vão continuar com o

incumprimento das suas obrigaçÕes, prejudicando a população que reside, especialmente no

interior do concelho. Disse que seria necessária uma atenção redobrada, neste proximo

semestre, para os incumprimentos gritantes que acontecem, porque são uma prática recorrente.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vitor Rodrigues, disse que a população

das zonas do interior do concelho, em muitos casos, estão a ser vítimas de um processo de

retaliação por parte dos operadores, devido aos resultados do concurso, Que desde há 2 anos

e meio, e por sua pressão e negociação com o então Presidente da Câmara Municipal de Lisboa,

Dr, Fernando Medina, a Aròa Metropolitana do Porto e a Area Metropolitana de Lisboa,

começaram a pagar aos operadores ao quilometro percorrido. Que a luta das áreas

metropolitanas foi, salvaguardando os operadores que iriam operar e consequentemente

salvaguardando as populações, assumir o pagamento ao quilómetro de todas as frequências, o

que significa que, mesmo que uma empresa questione as razões de ter um autocarro a cada

ì0 minutos, numa freguesia que transporta apenas duas pessoas, a Área Metropolitana garante

que essa carreira não é deficitária, porque é-lhe cobrado os quilómetros percorridos e não o

serviço em abstrato. Que aquilo que aconteceu foi que, apesar dos operadores receberem ao

quilómetro e de todas as frequências garantidas serem pagas, passou-se a ter um conjunto de

frequências que não eram feitas, mas eram debitadas à Area Metropolitana, a qualcom os seus

parcos meios de supervisã0, foi verificando as situações e pagando apenas aquilo que era

objetivo. Relativamente ao interior do concelho, disse que as empresas que ganharam, assumem

as rotas existentes e as adicionais, que serão criadas.

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar e submeter à Assembleia Municipal a

reformulação dos encargos, descabimentando o valor de 2022 e onerando o

último exercício do contrato em igual montante, nos termos informados.

EMPRÉSTIMO DE PARA FI INVESTIM

ART.o 510 NO1 DA DE SETEM VALOR

DE €18.516.473 .56

EDOC12022152217

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 20,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara.05.09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstenções do PPD/PSD,

nos termos da alínea ccc) do n.0 í do art.o 33,0 do Anexo I da Lei n.o 7512013,

de 12 de setembro, submeter à Assembleia Municipal para aprovação da

contratação de empréstimo de médio e longo prazo ao abrigo do art.o 51.0, da

Lei n.o 73t2013, de 3 de setembro, para efeitos vertidos no art.o 49.0 da Lei n,0

7312013, de 3 de setembro e alínea f)do n.0 1 do art,o 25.0 do Anexo I da Lei n.0
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7512013, de 12 de setembro e correspondente repartição de encargos e

compromissos plurianuais, nos termos informados.

MANUAL DE CONSOLIDACAO DE CONTAS SNC.AP

EDOCt2022/70963

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 21,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara.05.09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstenções do PPD/PSD,

aprovar o Manual de Consolidação de Contas SNC -AP, nos termos

apresentados.

DEP ONAL CE TRE O

MU DE E A FACU DA UN

NO BITO RIO SOCIAL DE GAIA -
c0 VALOR DE €3.600 SCENTOS

EDOC/2o18172824

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 22,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara.29.08.2022.'

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues saiu da presente

reunião de Câmara.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adenda ao acordo de parceria

institucional celebrado entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Faculdade

de Letras da Universidade do Porto, no âmbito do Observatório Socialde Vila

Nova de Gaia e o complemento no valor de €3.600,00 (três mil e seiscentos

euros), nos termos informados.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues entrou na presente

reunião de Gâmara.

DE TERRENO M2 SITO NA

NOS 1

APRESENTADA E DE ESTU

PROFISSIONAIS. LDA
EDOCt2022/38730
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 23,

apenas no original.

Despacho do-Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara, para decisã0, atento o facto do valor

de mercado ser artificial por estar indefinidamente onerado pelo edifício exisÍenfe, Acresce que

a venda possrbr/rÍa à EPG o acesso a condições bancárias e de candidaturas dtsÍrnÍas da

situação atual. Se aprovada a venda, à DMGF, para encontrar solução financeira de

compromisso para posterior decisão final. 19-8-2022.".
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O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse que esta é a

sociedade gestora da Escola Profissional de Gaia, cujo edifício foi construído ao lado do Jardim

Soares Reis, num terreno que foi cedido gratuitamente em direito de superfície pelo município,

à respetiva escola. Que a raiz do terreno é da Câmara Municipal e o direito de superfície é da

Escola Profissional, o qual foi cedido em 1992, por 75 anos, com renovação por outros 75 anos,

ou seja, tecnicamente foi cedido por 150 anos. Que no âmbito do PRR e do expectável no novo

quadro comunitário, existem brutais financiamentos para a ârea do ensino profissional, mas

todos os regulamentos, sem exceçã0, quer para o ensino profissional quer para as IPSS, obrigam

à propriedade do terreno. Que uma cedência de direito de superfície não configura propriedade

e impede a Escola Profissional de Gaia de se candidatar a fundos de eficiência energética, de

reabilitação e de apoio à aquisição de material para os seus cursos. Disse que a Escola

Profissional de Gaia apresentou uma proposta à Câmara, no sentido de comprar o terreno,

fazendo uma avaliação do mesmo tal como se encontra e com os constrangimentos que possui,

ou seja, só pode ser utilizado para um equipamento, Que foi apresentada uma proposta na ordem

dos 400 mil euros e a Câmara, por questÕes de precauçã0, fez uma avaliação interna que, em

contrapartida,fezuma avaliação muito mais abstrata, que consiste na avaliação do terreno na

base daquilo que poderia ser lá feito, se tudo estivesse limpo, ou seja, coloca-se a hipÓtese de

avaliar um terreno pela capacidade construtiva. Que o terreno foi avaliado como um terreno

cheio de ónus, pelo que, a avaliação é três vezes mais do que a primeira avaliaçã0. Disse que a

Câmara, agora no cômputo da discussão, verá o que é razoável, nem que seja com uma

comissão arbitral ou com uma terceira avaliação, mas, aquilo que está em causa, é saber se o

Município pretende dar este impulso à Escola Profissional a partir dos seus pedidos ou se,

simplesmente, tudo fica como está e a Escola Profissionalfica impedida de recorrer aos fundos

de apoio ao ensino profissional. Disse que a perspetiva da Câmara é que o Município não tem

nenhuma vantagem em atrofiar a Escola Profissional, não há nenhuma expectativa de que a

Escola Profissional saia daquele local e, no âmbito da atual revisão do PDM, a Câmara tudo fará

para que não haja alteraçoes de tipologia de construçã0, a qual será definitivamente para

equipamento e não para uma estratégia residencial. Que o que está em discussão, é a aprovação

ou não da venda deste terreno e, em seguida, quando estiver fechado em absoluto o valor, será

presente a reunião de Câmara a proposta do valor.

O Senhor Vereador Dr. José Joaquim Cancela Moura, disse ter dúvidas, mesmo face ao

despacho do Senhor Presidente da Câmara quando refere o facto do valor de mercado ser

artificial por estar indefinidamente onerado pelo edifício, Disse não ter dúvidas que,

eventualmente, pode ser vendido, mas, enquanto Executivo, os Vereadores do PPD/PSD não

defenderiam o interesse público e incumbe a todos encontrar uma solução pa'aasituaçã0. Disse

que o equipamento que o Sr. Presidente refere, pode ser um hotel, porque é considerado um

equipamento. Que este teneno foi cedido à Câmara, para ser um parque infantil no primeiro

loteamento e houve um aditamento ao loteamento, para que este fosse classificado como

equipamento. Disse admitir que isso já tivesse sido uma diligência prévia para ajudar a situação

posterior, que foi a cedência para a Escola Profissional de Gaia, pelo que, no documento consta

a designação de "equipamento", em termos genéricos. Disse que as suas dúvidas residem no

facto de alguém propor comprar, por 416.000 euros, um terreno avaliado em circunstâncias

diferentes, quando a avaliação da Câmara, dá 3 vezes mais, quase 1 milhão e 200 mil euros,

Disse que os Vereadores do PPD/PSD tendem a se aproximar da ideia de se alienar o edifício,

mas, entendem que se deveria arranjar uma forma ou uma comissão paritária ou uma terceira

avaliação ou algo que salvaguardasse, sobretudo, que a Câmara vá vender por um preço justo.
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Disse que no 20 quadro comunitário, o problema da titularidade do direito de superfície, não era

um problema para as candidaturas, porque o direito de superfície é um direito que onera muito

direito de propriedade, Que aquilo que está em causa para a escola é a celeridade da Câmara

encontrar uma solução. Disse que os Vereadores do PPD/PSD se aproximam da ideia de que a

venda pode elevar a Escola em termos de educaçâo, por poder candidatar-se a fundos

comunitários e criar novos curSoS, tornando-se mais interessante e atrativa.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse que o Município

se orgulha da Escola Profissional de Gaia, porque é uma escola de grande mérito e importância,

mas a Câmara não pode disponibilizar um terreno que tem uma grande escola, a custo zero.

Disse que deve ser feita uma justa avaliaçã0, porque não se pode avaliar um terreno que tem

uma escola como um terreno que vai ter um prédio destinado a habitaçã0. Que a proposta do

Município vai no sentido de se encetar o processo de negociação tendente à venda, a qual e o

respetivo valor, serão deliberados em reunião de Câmara.

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a venda do terreno sito na Rua Diogo

Silves, nos. 199, 231,241e 259, da União de Freguesias de Santa Marinha e São

Pedro de Afurada à Sociedade de Estudos e Aplicações Profissionais, Lda.

PÚBLICA DIREITO DE LOTE NO

DE S. PELO PRAZO

8DOC|2022/,71378

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 24,

apenas no original,

Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara: "A Camara, 07.09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, autorizar a abertura de procedimento de hasta

pública com vista à alienação do direito de superfície do Lote 6 no Parque

Empresarial de S. Félix da Marinha, pelo prazo de 30 anos, bem como, aprovar

as minutas anexas à etapal, do presente EDOC, nos termos informados.

DtREçÃO MUN|C|PAL DE CONTRATAçAo PUBLICA
IA GRAT LA LETRA

RE AMPLO coM
DE 21 í5 M2 N0 1 PARTE DO

EM PROPRIEDADE DENOMINADO

ALAMEDA DO CEDRO . Nos 2. 6. í0. 14, 18.22.26. 30, 34,38,42, 50.54. 58. 62. 66.70.

DE MAFAMUDE E

94 98 1 122 1 146 E 150

NA UN

LES CARVALHO E DA SILVA o
8DOC|2022//49239

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 25,

apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara.24.08.2022.'
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados:
1. Autorizar a cedência, gratuita, da fração autónoma designada pela letra

"L", composta por espaço amplo destinado a garagem, com a área coberta de

21,15m2e com entrada pelo número 106, a qualfaz parte do prédio constituído
em propriedade horizontal, denominado Bloco "T", sito na Alameda do Cedro,

números 2,6,10,14,18,22,26,30, 34, 38,42,46, 50, 54, 58, 62, 66, 70,74,78,
82,86,90,94,98, 102, 106, 110, 114,118,122,126,130, 134, 138,142,146 e 150,

na União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, descrito na Segunda

Conservatória do Registo Predial deste concelho sob o número 6297 '
Mafamude e inscrito na matriz predial respetiva sob o artigo 11057, com o valor

atribuído de €. 3.172,50, delimitada na planta de localização emitida pela

Empresa Municipal "GAIURB, Urbanismo e Habitação, E.M." a cor azul, e com

o número 106, a António Maria de Meireles Carvalho, NIF 145 000 680 e mulher,

Maria Ana da Siva Mourão Carvalho, NIF 145 000 699;

2. Aprovar a respetiva minuta da escritura.

PELA

COMPOSTA NADO A coB
M2 E COM

BLOCO

ALAMEDA DO CEDRO. NoS 2. 6. 10. 14. 18.22 . 26. 30. 34.38.42.46. 50. s8. 62. 66.70.

82 11 1 1 14681
E MAFAMUDE E VI A E

MULHER RIBEIRO DA SIL

8DOC12022149235

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 26,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara.29.08.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados:
1. Autorizar a cedência, gratuita, da fração autónoma designada pela letra "D",

composta por espaço amplo destinado a garagem, com a área coberta de

20,98 m2 e com entrada pelo número 138, a qual faz parte do prédio

constituído em propriedade horizontal, denominado Bloco "T", sito na

Alameda do Cedro, números 2, 6, 10, 14, 18, 22, 26,30, 34, 38, 42,46, 50, 54,

58, 62, 66, 70, 74,78,82, 86, 90, 94, 98, 102, 106, 110,',114, 118, 122, 126, 130,

134,138,142,146 e 150, na União de Freguesias de Mafamude e Vilar do

Paraíso, descrito na Segunda Conservatória do Registo Predial deste

concelho sob o número 6297 - Mafamude e inscrito na matriz predial

respetiva sob o artigo 11057, com o valor atribuído de C3.147,00, delimitada

na planta de localização emitida pela Empresa Municipal "GAIURB,

Urbanismo e Habitação, E.M." a cor azul, e com o número 138, a Adérito

Manuel Afonso, NIF 113 117 094 e mulher, Maria da Assunção Ribeiro da

Silva Afonso, NIF 117 459224;
2. Aprovar a respetiva minuta da escritura,

^
ã,aceí--

\otr""
Cêrtificado

classificação: Público



6 UIA
VILA NOVA DE

CÀN4ARA MUNICIPAL

1
í

IA GRATU NOMA

Ata n' 18 - Reuniíio Públictt
De I2 de setembro de 2022

LETRA lt

P AMPLO coM
DE 20 PELO NO PARTE DO

CONSTITU DOEMP ROPRIEDADE AL. DENOMINADO BLOCO ,.D''. SITO NA

1 20 52

NA FREGUESIA DE MAFAM UDE E VILAR DO P . A CELESTINO DO NASCIMENTO

DELGADO

8DOC|2022142368

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 27,

apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara. 24.08.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados:
1. Autorizar a cedência, gratuita, da fração autónoma designada pela letra

"D", composta por espaço amplo destinado a garagem, com a área coberta

de 20,35 m2 e com entrada pelo número 60, a qual faz parte do prédio

constituído em propriedade horizontal, denominado Bloco "D", sito na

Alameda do Cedro, números 4, 8, 12,'16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48, 52,

56, 60, 54, 68 e72,na União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso,

descrito na Segunda Conservatória do Registo Predial deste concelho sob

o número 6295 - Mafamude e inscrito na matriz predial respetiva sob o
aÉigo 11026, com o valor atribuído de € 3.052,50, delimitada na planta de

localização emitida pela Empresa Municipal "GAIURB, Urbanismo e

Habitação, E.M." a cor azul, e com o número 60, a Celestino do Nascimento

Delgado, NIF 140 777 652;
2. Aprovar a respetiva minuta da escritura.

DES

ANDAR Dto EM REGIM

DINIS D E RUA

OUINTA DOS CUBOS 93. FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO . A MANUEL LEVI DA

I

SILVA PEREIRA E M ULHER ANA MARIA VALENTE LUZIA SILVA PEREIRA

EDOCI2022/39266
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 28,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara. 19.08,2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, alienar a fração "2", composta por habitação,

designada como 2.0 andar B, a qualfaz parte do prédio constituído em regime

de propriedade horizontal sito na Rua José Dinis dos Santos, 45 e 99 e Rua

Quinta dos Cubos, 93, freguesia de Oliveira do Douro, descrito na Segunda

Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 4418 e

inscrito na matriz sob o artigo 6927, a Manuel Levi da Silva Pereira e mulher,

Ana MARIA Valente Luzia da Silva Pereira, uma vez que se encontra liquidado

a totalidade do preço do indicado imóvel, ou seja, € 6,546,00 (seis mil

ffi#classificação: Públìco
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quinhentos e quarenta e seis euros) o qual foi pago em 300 prestações

mensais no valor deC21,ï2(vinte e um euros e oitenta e dois cêntimos)cada,

nos termos informados,

6

DE COMO
DIO U

HUMAN

M2 stTo
POR

COMANDANTE SANTOS SILVA. FREGU DE ARCOZELO. PELO P DE 25 ANOS
COM A

A CONTAR DA TA DE ASSINATURA DO CONTRATO

EDOCn0n /95588
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocÓpia sob o n0 29,

apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Camara. 03.09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:

I . Aceitar ceder, em regime de direito de comodato, à Associação Humanitária

dos Bombeiros Voluntários da Aguda, o prédio urbano composto por terreno

destinado a construção, com aârea de 1.580,00 m2, sito na Rua Comandante

Santos Silva, freguesia de Arcozelo, descrito na Primeira Conservatória do

Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 6035 e inscrito na matriz
predial sob o artigo U624T,devidamente identificado na planta anexa à presente

etapa, para prossecução das suas atribuições, nomeadamente efetuar

instruções de paradas e manobras e que lhes permita ensaiar o material

destinado à concretização das suas atribuições, pelo prazo de 25 anos, a contar

da data da assinatura do respetivo contrato, prazo este renovável,

automaticamente, por iguais períodos, se não for denunciado por qualquer das

partes.
ll - Aprovar a minuta do contrato de comodato.

c PARA INTEG PÚBLICO

PARCELA DE DE POR PARC

IF

E PEROSINHO - A DELI

DE 19 DE JULHO
8DOC12021149424

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 30,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 31,08.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:

1. Dar sem efeito a deliberação de Câmara datada de 19 de julho de 2021

(referente ao ponto 12daata número 16).

2. No âmbito da Execução do Projeto de Requalificação da Rua do Caminho

do Senhor, na União de Freguesias de Serzedo e Perosinho, aceitar a cedência,

para integração no domínio público municipal, da parcela de terreno com a área

de 23,00 m2, designada por parcela 13, do indicado projeto, sita na referida Rua

DE

^
aaBeí":
ü't t"

cedificado

HO DO

classiÍicação: Público
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do Caminho do Senhor, a desanexar do prédio urbano situado em Lugar de

Figueira de Mato, descrito na Primeira Conservatória do Registo Predial de Vila

Nova de Gaia sob o número 1405.Serzedo e inscrito na matriz sob o artigo U.

6058, com o valor atribuído de€,427,80, delimitada na planta de cedências do

Projeto em causa anexa à etapa 1, do presente EDOC, a tracejado de cor verde.

3. Que o Município se comprometa a:

a) Garantir o acesso, por parte dos proprietários, à propriedade em causa;

b) Repor o muro com a mesma pedra aíexistente;
c) Executar o passeio de acordo com o previsto no projeto da via;

d) A área alvo de cedência (23,00 m2) deverá ser contabilizada num

aproveitamento futuro do terreno sobrante, propriedade do cedente'

4. Aprovar a minuta de escritura de cedência.

CEDENCIA. EM REGIM E DE COMODATO. A ASSOC|ACÃO RO POPULAR DE

TRABALHADORES DA ALAMEDA DO CEDRO. PELO PRAZO DE 30 ANOS. A CONTAR DA

DATA DA TO DE ARCELA DE

COM A DE ALAMEDA DO CE

4

AMUDE E VILAR
EDOC/2o19173332

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 31,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 19.08.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
| . aceitar ceder, em regime de comodato, à Associação Centro Popular de

Trabalhadores da Alameda do Cedro, pelo prazo de 30 (trinta) anos, a contar da

data da assinatura do respetivo contrato de comodato, prazo este renovável,

automaticamente, por igual períodos, se não for denunciado por qualquer das

partes, a parcela de terreno com a área de 152,00 m2, sita na Alameda do Cedro,

união de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, descrita na Segunda

Gonservatória do Registo Predial sob paúe do número 6162 - Mafamude e

inscrita na matriz sob parte do o artigo 10680, melhor identificada na planta de

localização que se encontra anexa á etapa 26, do presente EDOC, a cor

vermelha, a fim de nele ser implantada a sede da indicada Associação;
ll - aprovar a respetiva minuta do contrato.

ffi@
certiÍicado

classìfìcação: Público
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DAPAGAIA

,Í

,, aa ,,

DE DIREITO DE

N PISO MEN

EM

9E AS PARTE

AL SITO
1162F. íí80 E 1220E.

DIO U
GENERAL TORRES NOS 1162 11 82^. 11628. 1162C. 1 162D.',1162E.

DE VILA NDEP

RUA CONS N0s 87

UN DE MARI RO DA

AFU P AN A CONTAR 1 DEOUTUB

RENOVADO DE1

EDOCn02',t/g6470
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 32,

apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara, 05.09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:

| - Aceitar ceder, em regime de direito de comodato, à "FEDAPAGAIA '
Federação de Assocía ção de Pais do Concelho de Vila Nova de Gaia" as frações
'GGu, "GL" e "GF' nopiso menos 1, com os números, respetivamente, 5, I e 4,

as guaís fazem parte do prédio urbano constituído em propriedade horizontal

sito na Rua General Torres, números 1162, 1162a, 11628,1162C, 1162D, 11628,

1162F, 1162F, 1180 e 1220 e Rua Conselheiro Veloso da Cruz, números 835, 853,

855, 859, 861, 865, 869, 875, 881, 887,893 e 855, União de Freguesias de Sanfa

Marinha e São Pedro da Afurada, descrito na Primeira Conservatória do Registo

Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 383 - Santa Marinha e inscrito na

matriz sob o artigo U23, para instalação da sua sede e prossecução das suas

atribuiçoes, pelo prazo de 1 (um) ano, a contar da data de 01 de outuhro de

2022, podendo ser renovado, por períodos iguais de 1 (um) ano, caso o
Município continue a ser arrendatário das referidas frações, caducando na data

em que ocorrer o término do contrato de arrendamento celebrado entre o

Município e os proprietários dos imoveis referidos, qualquer que seja o seu

fundamento ou quando a Federação deixar de exercer a sua atividade.

ll - Aprovar a minuta do contrato de comodato.

RATUITA DA F POSSUI T COM A

TOT ENTRADA PELA 15í -
IM L SITO 127 1 RUA

E AVENIDA 11 136 E

DE SANT PEDRO DA AF

8DOCI2021183425
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 33,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara. 02,09.2022''

O SenhorVereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, disse que os Vereadores do PPD/PSD

votam favoravelmente e perguntou se o espaço vai servir a mesma finalidade.

1

DE
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classificação: Público
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O Senhor Presídente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vitor Rodrigues, disse que a Câmara

não vai vender. Que a mudança dos últimos tempos no centro historico, exigem uma reflexão

entre ter "cantinhos" ou um equipamento mais apelativo. Disse que o centro historico, apesar

de tudo, tem uma marca e o assunto em questão não está fechado na estratégia do Município.

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:

1. No seguimento do estipulado na alínea Vlll) do Edital de alienação do

direito de raiz ou da nua propriedade do imóvel sito na Rua da Carvalhosa, 127,

151,171,183 e 185, Rua Serpa Pinto, 6,44, 60 e 76 e Avenida Ramos Pinto, 80,

118, 136 e 148, união de freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada,

descrito sob o número 3036 - Santa Marinha e inscrito na matriz sob o artigo

U7069, denominado por "Antigas lnstalaçôes da Real Companhia

Velha", aceitar a cedência, gratuita, da fração'K"que faz parte do referido
prédio, a qual possui três pisos (piso 2, 3 e 4), tem a área total de 675,20 m2, e

entrada pela Rua da Carvalhosa, 151 - entrada Ae 171, com o valor patrimonial

e atribuído de € 500.384,30.

2. Aprovar a respetiva minuta da escritura.

Êtt PARA IN BLICO MUNICI

A DE 80 DE

DESAN
ALARGAMENTO E

MIGU UN DIM OLIV

CRE A DELIBE DE

2022
8DOC|2022117479
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 da Câmara: "A Câmara. 05.09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:

1. Dar sem efeito a deliberação de Câmara datada de 21 de março de2022
(referente ao ponto 7 daata número 06).

2. No âmbito da Execução do Projeto necessário ao alargamento e melhoria

das condições Viárias e Pedonais da Travessa de São Miguel, na União de

freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, aceitar a cedência, para

integração no domínio público municipal, da parcela de terreno com a área de

80,00 m2, sita na referida Travessa de São Miguel, a desanexar do prédio

rústico situado no Lugar de São Miguel, descrito na Segunda Conservatória

do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 1812-Olival e inscrito
na matriz sob o artigo R-5748, com o valor atribuído de €1.190,40, delimitada

na planta de cedências do Projeto em causa anexa à etapa 16.4, do presente

EDOC, de cor amarela (passeio)e cinzenta (arruamento).

3. Que o Município se comprometa a:

DE

tToNO

DA

o

^
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a) Realizar as obras de alargamento da Rua Nova de São Miguel, em Olival,

no prazo de 1 (um)ano a contar da data da realização da escritura pública de

cedência ao domínio público, a suas expensas e através de recursos

financeiros próprios, não imputando ao cedente quaisquer custos, diretos ou

indiretos, de comparticipação na empreitada de beneficiação prevista;

b) Proceder à demolição de todo o edificado existente nos respetivos

terrenos e à remoção dos respetivos resíduos;
c) Proceder à demolição de muro existente e construção de novo muro;

d) Contabilizar a área cedida para efeitos de cedências obrigatórias ao

domínio público, no âmbito de uma futura operação urbanística, a realizar
pelo cedente ou pelo proprietário do prédio supra identificado à data, de

acordo com as atuais definições do Regulamento do Plano Diretor Municipal

de Vila nova de Gaia,

4. Aprovar a minuta de escritura de cedência.

Ã

ESCRITURA PRÉDIO MI R CASA DE

PISOS, CAPELA ANEXA. OUINTAL E TERRE NO. COM A COBERTA 677.00 M2 E

DESCOBERTA DE 38. .50 M2. SITO NO LARGO DA LAVANDEI RA. N0138. FREGUESIA

DE OLIVEIRA DO DOURO

EDOC/2019/48586
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 35,

apenas no original.

Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara: "A Câmara. 07.09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos da alínea i) do n.0 1 do art.o 25.o do

Regime Jurídico das Autarquias Locais, submeter o assunto à Assembleia

tvtuiicipal para que, dando cumprimento às deliberações do referido Órgão,

datadas de 12 de setembro de 2019 e 30 de janeiro de 2020, e do disposto
na alínea b) do número 1 da Cláusula Primeira do Contrato Promessa de

Compra e Venda outorgado em 5 de março de 2020 no Cartório Notarial de

José Augusto Lima Pinto, seja:
1. Autorizado proceder á realização da escritura de compra e venda do
prédio misto composto por casa de três pisos, capela anexa, quintale terreno,

com a área coberta de 677,00 m2 e descoberta de 38.905,50 m2, sito no Largo

da Lavandeira, n.0 138, freguesia de Oliveira do Douro, descrito na Segunda

Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 3299 e

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 893 e na matriz predial rústica

sob o artigo 893, pagando, naquela data, o valor em falta do preço, ou seja,

Euros 50.000,00 (cinquenta mil euros), cumprindo, assim, o estipulado na

alínea c)do número 1 da Cláusula Primeira do Contrato Promessa;

2. Aprovar a minuta da escritura de compra e venda.

ffi@classificação: Público
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í
IS D TRABALHO EM

FNPNtrEIMENTO UO NôS trSTÂEItrI ntr trNslNô nn ilN o ntrtrn IMENTOS M

VILA N DE GAIA

EDOCI2022/46694

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocÓpia sob o n0 36,

apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"Aprovo. A Câtmara.29.08.2022.'

O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, face à informação apresentada,

perguntou se é apenas para os assistentes operacionais ou para outras situações,

nomeadamente, o serviço de vigilância de alunos que careçam dessa necessidade.

O Senhor Presidente da Câmara Prof. Dr. Eduardo Vitor Rodrigues, disse ser

principalmente assistentes operacionais, podendo-se recorrer a assistentes técnicos, nos casos

em que os mesmos possam dar apoio às crianças com necessidades educativas especiais.

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, submeter os encargos plurianuais

(2022:135.300,00€ e2023:116.850,00 - valores com IVA incluído)a autorização

da Assembleia Municipal, em cumprimento do arl,22o do DL 197/99, 08,06,

repristinado pela Resolução da AR 86/2011, de 11.04, nos termos informados.

coNcuRsq pE coNcEÇÃo PARA 0 GAIA MUSEU-AMBIENTE - DOCUMENTOS DE

HABILITACAO
EDOCt2022l5010
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocÓpia sob o n0 37,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara. 02.09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:

1o- Aceitar os documentos e justificações apresentadas pelos concorrentes

identificados nas alíneas a) a d) do ponto (l) da informação anexa à etapa

anterior e, em consequência, por terem a fase de habilitação regularizada,

serem emitidas as Requisições Externas de Despesa, para pagamento dos

prémios de participação;
2o.Caducar o direito ao prémio de participação em definitivo aos concorrentes

identificados nas alíneas a)a e) do ponto (ll) da informação constante da etapa

antecedente na medida em que estes, mesmo após o período de audiência
prévia, continuaram sem apresentar qualquer os documentos de habilitação

em falta ou justificação para o atraso verificado.

DIR MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAL E CARREIRAS
AMENTO

CURSAL AGRUPAME
DE UM POST

DE ASSISTENT
AGRUPAMENTO DE ESCOLAS GAIA NASCENTE

EDOCI2022/67166

ffi-#classiÍìcãção: Público
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 38,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara.29,08.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, autorizar o recurso à reserva de recrutamento

constituída na sequência de procedimento concursal tramitado por

Agrupamento de Escolas do Concelho, para ocupação de 1 posto de trabalho,

na carreira e categoria de assistente operacional, a termo indeterminado, no

Agrupamento de Escolas Gaia Nascente, na sequência de aposentação de

trabalhadora, nos termos informados.

ENTO NTES OP TEMPO

coMo o REc M ASSISTENT

TEMPO IN

DE RECRUT ESE
DEP URSAIS

PELOS AG AMENTOS DE ESCOLAS DO CONCELH o
ÊDOC|2022/68145

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 39,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 05.09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, autorizar o recrutamento de três assistentes

operacionais, por tempo indeterminado, indicados nos pontos 3a) e 3b) do

email anexo à etapa I do presente EDOC, bem como, o recrutamento de um

assistente técnico, por tempo indeterminado, para iniciar funções após a
publicação da aposentação, em Diário da República, da trabalhadora Rosa

Carvalho Caldas, recorrendo-se, para as duas situações, às reservas de

recrutamento internas que se encontrem ativas, constituídas na sequência de

procedimentos concursais promovidos pelos Agrupamentos de Escolas do

Concelho, nos termos e condições previstos na etapa 1 do presente EDOC.

RECU RECRUTAMENTO ECA
ENTE OPERAC DE UM

POSTO DE TRABAL NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS SOPHIA DE MELLO BREYNER

EDOCI2022/68554

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 da Câmara: "A Câmara. 05.09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, autorizar o recurso a reserva de recrutamento

interna constituída na sequência de procedimento concursal tramitado por

Agrupamento de Escolas do Concelho, para ocupação de um posto de

trabalho, na carreira e categoria de assistente operacional, por tempo

indeterminado, na sequência de falecimento de trabalhadora afeta ao

Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner, nos termos informados.

fr
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RECURSO A DE RECRUTAMENTO INTERNA. CON DA NA SEOUÊNCA

EDIMENTO CONCU R AGRUP DO

DE UM HO NA

RIA DE ASS POR TE NO

LAS ESCULTOR DES

ÊDOC12022/69304

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 41,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 05.09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, autorizar o recurso a reserva de recrutamento

interna constituída na sequência de procedimento concursal tramitado por

Agrupamento de Escolas do Concelho, para ocupação de um posto de

trabalho, na carreira e categoria de assistente operacional, por tempo

indeterminado, na sequência da aposentação de trabalhadora afeta ao

Agrupamento de Escolas Escultor António Fernandes de Sá, nos termos

informados,

RECURSO À RESERVA pE RECRUTAMENTO PARA A CARREIRA E CATEqORn DE

ASSTSTENTE OPERAC|ONAL. pOR TEMPO tNPETERII!|NApO. PARA OCUPAçAO DE UM

POSTO DE TRABALHO NA ESCOLA SECUNDARIA INES DE CASTRO

8DOC12022170032

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 42,

apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara.05.09.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, autorizar o recurso a reserva de recrutamento

interna constituída na sequência de procedimento concursal tramitado por

Agrupamento de Escolas do Concelho, para ocupação de um posto de

trabalho, na carreira e categoria de assistente operacional, por tempo

indeterminado, na sequência da aposentação de trabalhadora afeta à Escola

Secundária lnês de Castro, nos termos informados.

RECURSO A RESE DE RECRUTAMENTO PARA A CARREI E CATEGORIA DE

ASSISTENTE OPE POR TEMPO INDETERMINADO. OCUPACAO DE UM

POSTO DE TRABALHO NO AGRU PAMENTO DE ESCOLAS GAIA NASCENTE

EDOCl2022l7'1',164

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara. 06.09,2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, autorizar o recurso às bolsas de recrutamento

constituídas no âmbito dos procedimentos concursais desenvolvidos pelos

Agrupamento de Escolas, para ocupação de um posto de trabalho, na carreira

e categoria de assistente operacional, por tempo indeterminado, na sequência

ffi#Classifìcação: Público
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da aposentação de trabalhadora Gravelina da Costa Teles dos Santos, no

ordem 8511, afeta ao Agrupamento de Escola Gaia Nascente, nos termos

informados.

RECURSO AS ERVAS DE RECRUTAMENTO ST|TUíDAS PELOS

4

PAMENTO PARA

INDETERMINADO E

POSTOS DE NA

NA
E ASSISTENTE T POR TEM

2 POSTOS

DE ASSIST POR T

INDETERMINADO

8DOC12022171534

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 44,

apenas no original,

Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara: "A Câmara, 07.09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, autorizar o recurso às bolsas de recrutamento

constituídas pelos Agrupamentos, para ocupação de postos de trabalho por

tempo indeterminado, no sentido de assegurar as necessidades identificadas
pelo Departamento de Educação, nomeadamente, a ocupação de 9 (nove)

postos de trabalho na carreira/categoria de assistente técnico (animador), por

tempo indeterminado e ocupação de 2 (dois) postos de trabalho na

carreira/categoria de assistente operacional, por tempo indeterminado, nos

termos informados.

DE RAECA
ASSISTE DE UM

POSTO DE TRABALH O. NO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DR. COSTA MATOS

EDOC12022171638

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45,

apenas no original,

Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara: "A Câmara. 02.09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, autorizar o recurso à reserva de recrutamento

interna constituida na sequência de procedimentos concursais tramitados
pelos Agrupamentos de Escolas do Goncelho, para ocupação de um posto de

trabalho, na carreira e categoria de assistente técnico, por tempo

indeterminado, para cumprimento de rácio, nos termos informados.

PROPOSTA DE DESI - CARGO DE DIRECÃO SUPERIOR DE 10 GRAU. PARA O

CARGO DE DIRECAO MUNICIPAL PARAA CIDADANIA

EDOC12022170229

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 46,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara. 05.09.2022.'

^aaceí -
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Deliberação:

Deliberado por maioria, por I votos a favor e 2 votos em branco, precedido de

votação secreta, designar Mário Armando Martins Duarte, para provimento do

cargo de direção superior de 10 grau - Diretor Municipal de Cidadania

O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Aguiar ausentou'se da reunião.

DtREçÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAçOS PUBLICOS
ITADA DE CON DA AVENI ENTRE A

DA CABIN RUA

DO LOUREIRO E ENTO SECUN _20

EDOCI2022/65571
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 47,

apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"Aprovo. A Câmara.30.08.2022''

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da

Câmara de 30.08.2022 que indeferiu o 20 pedido de revisão extraordinária de

preços, nos termos informados.

2021 P II- OBRAS D DE PAVI

DE RODAGEM - PEDIDO DE

PREÇOS
EDOC12022/6s507
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 48,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"Aprovo. A Câmara.30'08'2022''
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

HEROIS DO U TRE A RUA EE
SOBRE A

NO

E NO CEDIM

RO

EXTRAO

ÊDOCI2022/65518

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 49,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"Aprovo. A Câmara.30.08,2022''

DE

RE

DE

^
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Deliberação:
Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da

Câmara de 30.08.2022que indeferiu o 20 pedido de revisão extraordinária de

preços, nos termos informados,

2021.AQMPB.2.03 -_RUA INDUSTRTAL DA M|NA. RUA pO PINHAL, RUA DO MUNICíP!-o.

RUA ENG. ABEL TIÚZN E PNNCCTN ON ESCON - CNNELAS .2' PEDIDO DE R

EDOCt202A65527
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 50,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"Aprovo. A Câmara.30,08,2022''

Deliberação:
A Câmara tomou conhecimento.

EMPREITADA DE MANUTE NCÃO DOS PAVIMENTOS DOS ARRUAMENTOS EM

PEDIDO DE

BETUMINOSO E IVEIRA DO IMENTO

DIRETO NO BIT PARA DE

LOTE

EXTRAORDI

EDOC12022/65534

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 51,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "Aprovo. A Câmara.30.08.2022.'

Deliberação:
A Câmara tomou conhecimento.

.4.01 CONS

MANUTEN

PREÇOS
EDOC12022/65548

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 52,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "Aprovo. A Câmara.30.08.2022.'

Deliberação:
A Câmara tomou conhecimento,

EMPRE - RUA TENENTE IDELO - ME

IDADE PED DE DE

PREçOS
EDOCt2022/65560

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 53,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"Aprovo. A Câmara.30,08.2022''

^
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Deliberação:
A Câmara tomou conhecimento

EMPREIT RREDOR VASCO DA

DE

EDOC12022/65566

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 54,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"Aprovo. A Câtmara. 30.08.2022''

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da

Câmara de 30.08.2022que indeferiu o 20 pedido de revisão extraordinária de

preços, nos termos informados,

EMPREIT DO EDIFI RO E BAL
DO SEN

PRESTpENTE DE 27.07.2022 E 19.08.2022

EDOCI2022/10379
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 55,

apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 31,08.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da

Câmara de 27.07.2022, que aprovou as propostas contidas na ata do júri, a
saber:
. Aceitar o erro identificado pelo interessado, nos termos descritos;
. Prorrogar o prazo para apresentação de propostas, nos termos do no 3, do

aÉigo 640 do CCP, pelo tempo decorrido desde o início desse prazo

(apresentação de propostas) até à notificação da retificação a realizar.

Mais foi deliberado ratificar o despacho do Senhor Presidente de 19.08.2022,

que aprovou a alteração do júri inicialmente designado, acrescentando-se dois

membros suplentes, nos termos informados.

EMPREITADA PAVILHÃO TIUII ICIPAL DE VILAR DO PARAISO

EDOC12022151749

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 56,

apenas no original.

Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara: "À Câmara. 07.09.2022.'

O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, disse que os Vereadores do PPD/PSD,

mantêm a posição inicial de abstenção, nos mesmos termos e fundamentos da decisão inicial de

adjudicaçã0.

6
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Deliberação:
Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstenções do PPD/PSD,

nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar a decisão de contratar e autorizar a despesa (art.360 do CGP);

2. Aprovar a escolha do tipo de procedimento - concurso público sem

publicitação no JOUE do artigo 190 do CCP;

3. Aprovar as peças do procedimento (artigo 400 do CCP);

4. Aprovar o júri (artigo 67o do CCP);

5. Designar o gestor do contrato - António Ramos (artigo 2900 - A do CCP);

6. Submeter os encargos plurianuais (2023: I 166 588,88€ e 2024:

1833211,12€ c/lVA incluído) a autorização da Assembleia Municipal, em

cumprimento do art. 22o do DL 197/99, 08.06, repristinado pela Resolução

da AR 8612011, de 11 de abril.

N AVENIDA RE A RUA

DAS INE RUA

REIRO E DE UN -P
CONTRATO ICIONAL NO 2

ÊDOC12022/54588
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocÓpia sob o n0 57,

apenas no original,

Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara: "A Câmara. 07.09'2022''

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:

'1. A celebração do segundo contrato adicional da presente empreitada,

referente aos trabalhos complementares no montante global de

116101,50€ + IVA e o respetivo cabimento, bem como, da supressão de

trabalhos, que resulta em trabalhos a menos, no valor de 78 799,50€ + IVA

e a consequente descabimentação e estorno dessa verba;

2. Os preços novos apresentados e a respetiva minuta do contrato.

DE REFORMU VIARIA E ESTRADA

RAIN HAS B HO DO NAS

DE ARC - REFORMU

EDOC/2020117212

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocÓpia sob o no 58,

apenas no original.

Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara: "A Câmara. 07.09'2022''

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:

1. Aprovar a reprogramação de encargos;

2. Submeter os encargos plurianuais (2022:276331,,,l'l€;2023:1 968 947,99€

e2024:761 615,39C c/lVA incluído) a autorização da Assembleia Municipal,

em cumprimento do art. 22o do DL 197/99, 08.06, repristinado pela

Resolução da AR 86/2011, de 11 de abril.

os
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6
DE AUTO

INTES

ITADA ENTRE A DE SANTO

DE CI OS

07.vN.01

1 24.
41-

IDA
41.U AR-24- PARA

DE

1 DE DEZEMBRO

EDOCI2022/68415

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocÓpia sob o n0 59,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara.02.09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do PS e 2 abstenções do PPD/PSD,

aprovar o pedido de emissão de autorização especial de circulação para os

veículos pesados com as seguintes matrículas: 02-UZ-56,07.VN-01, AJ'64'NA,

A|-48-LN, 61-76-TL, 91-84-RN, 03-88-RZ, NA-4o-NA, 59-SD-98, AD'96'MS, AH'

72-AA,41-A0-67, 81-XB-30, 83-BE-99, 80-56-QH, 66-CR-25, 12-2B'60,45'U'41,
24-79-RB, 66-CR-24, 80-ZO-94, 41-UO-25, AR-24-TH E AS'ls'BP' para

permissão de circulação no interior da zona delimitada entre a A1, rotunda de

Santo Ovídio, Avenida da República, Avenida Vasco da Gama (E.N,222) e Av.

D, João ll (VLg), de 29 de agosto de 2022 até 31 de dezembro de 2024, nos

termos informados.

DO DE EM E

ULAS: .1 13-61

18.UD.74. 20-70-PR. NR.26. 46.1s.QF. 80.XV-93. 83-DB-70, 83.1G-89. 92-58-PB, 44-38-

RCU

N EAVENIDA

COM AS SE

TF 89-31 7 00.2H

PERM DE INTERIO ELIMITADA

ENTRE A A1

E AV. V IDO A D82023

1DOC12022132642

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocÓpia sob o no 60,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 16.08.2022.'

Deliberação:
Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD,

aprovar o pedido de emissão de autorização especial de circulação para os

veículos pesados com as seguintes matrículas: 04-CQ-09,06.UJ-10, 13'61'Ql,

18-UD-74, 20-70-PR, 35-NR-26, 46-1s-QF, 80-XV-93, 83-DB-70, 83-LG-89,92-58'

PB, 44-38-QG, 80-63-TF, 89-31-RD, 59-XR-36, 77-UA-74,00-ZH'98, 99'CC'74' 00'

DA.38, 93-99.TA E AL.72-GB, para permissão de circulação no interior da zona

delimitada entre a A1, rotunda de Santo Ovídio, Avenida da República, Avenida

Vasco da Gama (E.N.222)e Av. D. João ll (VLg), válido até 14 de maio de2023,

nos termos informados.

^
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(

POSTURA MUNICIPAL DE ÏRÂNSITO NA ALAMEDA DE SANTA EULALIA - FREGUESIA

DE OLIVEIRA DO DOURO

EDOCI2022/63154

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no Íinal por fotocópia sob o n0 61,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 17.08.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos

termos informados.

POSTURA MUNICI ENTRONCAMENTO ENTO

PINTO -
ARCOZELO
ÊDOC|2022/60586

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 62,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara.03,09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos

termos informados.

POSTURA MUNICIPAL DE TúNS|TO RUA BERNARDINO OL RA PINTO

COM A RUA D

FREGUESIA DE ARCOZELO

EDOC12022161731

Foi presente o documento reÍerido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 63,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 05.09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos

termos informados.

TRÂNSITO NA RUA DOMINGUES -
DE FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VI DOP
ÊDOC|2022/39635

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 64,

apenas no original.

Despacho do SenhorVice-Presidente da Câmara: "A Câmara. 07.09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos

termos informados.

classifìcação: Público
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CONTRATO DE ECIMENTO DE ENERGIA CELEBRADO ENTRE O MUNICíPIO DE

VILA NOVA DE GAIA E A ENDESA ENERGIA. S.A. - SUCURSAL EM PORTUGAL .
zlglzozz

EDOCI2022/53313

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 65,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara.06.09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, ratificar a decisão de rescisão do contrato e

autorizar o estorno e descabimento (REC 24812022Ì.do montante equivalente

ao previsto para o novo procedimento, a saber: 2022: 645961,4ffi; 2023:

2112995,23€ (totalidade da verba prevista na CD 9466, atento o término do

contrato), nos termos informados,

DrREçAO MUNICIPAL DE URBANISMO E AM B IENTE
PROPOSTA DE ALTE DATABELA DE PRECOS DO P BIOLOGICO DE GAIA

EDOC12022/68587
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 66,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara.02.09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar as alteraçoes de atividade e preçário do

Parque Biológico de Gaia, nos termos informados.

AUTON tot3
IA DIREITO DE P

UESIAS D

MARINHA E PROC.0 N DE

DE SANTA MARIN AFU RUI

LU S MARTINS GUERREIRO

EDOC12022/68235

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 67,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara.29.08.2022.'

Deliberação:
Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD,

renunciar o direito de preferência, da fração autónoma "F", do prédio sito na

Rua Cândido dos Reis, n0 349, da União de Freguesias de Santa Marinha e São

Pedro da Afurada, Proc.o 5922122 - CERT, União de Freguesias de Santa

Marinha e São Pedro da Afurada, solicitado por Rui Luís MaÉins Guerreiro, nos

termos informados.

ffi@Classìficação: Público
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N DOP PUBLICIDAD
ENTOS E ENTA

o 27t19 - uN DE MAFAMUDE

COIMB

EDOCI2022/66759

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 68,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara. 19.08.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da

taxa de publicidade, no montante de €4.804,80 (quatro mil oitocentos e quatro

euros e oitenta cêntimos), Proc.o 27119, Avenida da República, União de

Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, solicitado pela Associação

H umanitária Bombei ros Voluntários Coimbrões, nos termos i nformados.

DE IS DOP AXA DE PUBLI

ENTOS E OITENTA

PROC.0 26t19 IDELO soL
BOMBEIROS

EDOC[2022/66753

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 69,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 19.08.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da

taxa de publicidade, no montante de €4,804,80 (quatro mil oitocentos e quatro

euros e oitenta cêntimos), Proc.o 26119, Avenida Professor Orlando Ribeiro,

Canidelo, solicitado pela Associação Humanitária Bombeiros Voluntários

Coimbrões, nos termos informados.

DO PAGAM NTE FIXA DA T
DAT

DE URBAN DE €445.07
E SETE C DE COMPEN

INHENTOS E SET ROS E

SETE DE FREGU

DE E VILAR DO P ENO

2022

1DOC12022166734

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 70,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 19.08.2022.'

4
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{
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD,

aprovar a retificação da deliberação de 2010612022 e posterior notificação do

requerente nos termos da minuta de ofício em anexo à informação n0 9436/22,6

de 04.08.2022, com o valor da componente fixada Taxa de Emissão de Alvará,

devidamente retificado, ou seja, os €324,40 (trezentos e vinte e quatro euros e

quarenta cêntimos), nos termos informados.

RED DO DE OCUP

BL|CO. N0 MONTANTE GLOBAL DE 00 íDOIS MIL OIT E

EUROSì. PROC.O 9 - FREGU ESIA DE VILAR DE ANDORINH O. SOLICITADO POR

MANUEL FERNANDO GUEIREDO CARDOSO

ÊDOC12022166729

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 71,

apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara, 19.08.2022.'

Deliberação:
Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD,

aprovar o pedido de redução em 50% do pagamento da taxa de ocupação de

espaço público, no montante global de €2.880,00 (dois mil oitocentos e oitenta

euros), fixando.se a final no montante global de €1.440,00 (mil quatrocentos e

quarenta euros), Proc.o 6666/19, freguesia de Vilar de Andorinho, solicitado por

Manuel Fernando Figueiredo Cardoso, nos termos informados.

DO DE OCU

BLICO. NO MONT GLOBAL DE €9.372,00 (NOVE MIL NTOS E SETENTA E

DOIS EUROSì. PROC.O 2674/22 - CP ., FREGUESIA DA MADALENA. SOLICITADO POR

AP.91 - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS. LDA

EDOCI2022/667í5
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 72,

apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 19.08.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de redução em 50% do

pagamento da taxa de ocupação de espaço público, no montante global de

€9.372,00 (nove mil trezentos e setenta e dois euros), ou seja, o valor de

€4 686,00 (quatro mil seiscentos e oitenta e seis euros), Proc.o 2674122 - CP,

freguesia da Madalena, solicitado por AP.91 - Empreendimentos lmobiliários,

Lda, nos termos informados.

PEDIDO DE CERT DE REGIME

ALVES - PROCO DE FRE

SANDIM. OLIVAL. LEVER E CRESTUMA
8DOC12022166707

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 73,

apenas no original.
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Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara. 19.08.2022,'

Deliberação:
Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD,

aprovar a emissão de ceÉidão, onde conste parecer favorável à constituição

de regime de compropriedade, nos termos informados.

DA TAXA

URBAN MIL TREZE

E EUROS E VINTE

LICEN DE €19,1 CENTO E

E OITO -PL.U IAS DE

E CRESTU R AUFERMA -
INTERNACIONAL. S,A.

8DOC|2022166724

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no Íinal por fotocÓpia sob o n0 74,

apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara. 19.08,2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de redução em 50% do

pagamento da taxa municipal de urbanização, no valor de €93.376,20 (noventa

e três miltrezentos e setenta e seis euros e vinte cêntimos), ou seja, o valor de

€46 688,10 (quarenta e seis mil seiscentos e oitenta e oito euros e dez

cêntimos) e indeferir o pedido de isenção/redução do pagamento da taxa de

emissão do alvará de licença de obras, Proc'o 570512'l - PL, União de

Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, solicitado por AUFERMA -
coMÉRClo INTERNACIoNAL, S.A., nos termos informados.

DE DÃO U TOS DE PROC.0

6058122 - CERT - U DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E PEDRO DA

DE

DETAXA DE EM

SOLICITADO IPE MAGI

EDOC|2022/66704

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocÓpia sob o n0 75,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara. 19.08.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:

'1. Reconhecer, em virtude da conclusão das obras efetuadas, para fim
habitacional, a fração "S" do prédio sito na Rua Manuel Rocha Páris, n.os

283,293,311 e 323, da União de Freguesias de Santa Marinha e S. Pedro

da Afurada, descrito na 1.a Conservatória do Registo Predialsob o n.01908

e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 7406, da aludida união de

freguesias, foi objeto de intervenção de reabilitação, para efeitos de

isenção de lMT, nos termos e para os efeitos da alínea c)do n.0 2 do artigo

45.0 do Estatuto dos Benefícios Fiscais;

2- Aprovar a emissão de certidão;

^
aaEeí -
Ëooo""
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í
3- Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação

do edifício;
4- Enviar ao requerente a certidão urbanística peticionada, após aprovação

pela Câmara Municipal.

PEDIDO DE PARA EFE DE IMT P

-UN DE MARINHA E DA

AFU O AND DIAS HA

ÊDOC1202466694

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 76,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara. 19.08.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1- Reconhecer, em virtude da conclusão das obras efetuadas, para fim

habitacional, a fração "M" do prédio sito na Rua Manuel Rocha Páris, n.os

283,293,311 e323, da União de Freguesias de Santa Marinha e S. Pedro

da Afurada, descrito na 1.a Conservatória do Registo Predialsob o n.01908

e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 7406, da aludida união de

freguesias, foi objeto de intervenção de reabilitação, para efeitos de

isenção de lMT, nos termos e para os efeitos da alínea c)do n.o 2 do artigo

45.0 do Estatuto dos Benefícios Fiscais;
2- Aprovar a emissão de ceÉidão;
3- Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação

do edifício;
4- Enviar ao requerente a certidão urbanística peticionada após aprovação

pela Câmara Municipal

RBANíSTICA P DEI 0

19122-CERT-U DE SANTA PEDRO DA

AFURADA. SOLICITADO POR SARA MARIA MARTINS ALVES BORGES

EDOCt2022/66688

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 77,

apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara. 19.08.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1- Reconhecer, pela Câmara Municipal, em virtude da conclusão das obras

efetuadas, para fim habitacional, a fração "E" do prédio sito na Rua Manuel

Rocha Páris, n.os 283,293,311 e323, da União de Freguesias de Santa

Marinha e S. Pedro da Afurada, descrito na 1.a Conservatória do Registo

Predialsob o n.o 1908 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 7406,

da aludida união de freguesias, foi objeto de intervenção de reabilitação,

para efeitos de isenção de lMT, nos termos e para os efeitos da alínea c)

do n.0 2 do aÉigo 45.0 do Estatuto dos Benefícios Fiscais;
2- Aprovar a emissão de certidão;

o

fr
aaceí -
Ë,t""t

Ceftìficado

classificação: Público

PÂoinz 71 Ac t1



É blAVILA NOVA DE

CÀMARA MUNICIPAL

591

t
IAta n" 18 - Reunião Pública

De I2 de setembro de 2022

3. Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação

do edifício;
4- Enviar ao requerente a certidão urbanística peticionada após aprovação

pela Câmara Municipal.

DE CERTIDÃO U EFEITOS DE ISEN PROC.0

FREGUESIAS D HAE
AFURADA, SOLICITADO POR DANIELA ES FINTEIRO

EDOC|2022/66679

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 78,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 19.08,2022,'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:

'a. Reconhecer, pela Câmara Municipal, em virtude da conclusão das

obras efetuadas, para fim habitacional, a fração W do prédio sito na

Rua Manuel Rocha Páris, n.os 283, 293, 31'l e 323, da União de

Freguesias de Santa Marinha e S. Pedro da Afurada, descrito na 1.4

Conservatória do Registo Predial sob o n.o 1908 e inscrito na matriz

predial urbana sob o artigo 7406, da aludida união de freguesias, foi

objeto de intervenção de reabilitação, para efeitos de isenção de lMT,

nos termos e para os efeitos da alínea c) do n.o 2 do artigo 45.o do

Estatuto dos Benefícios Fiscais;
2. Aprovar a emissão de ceÉidão;
3. Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da

situação do edifício;
4. Enviar ao requerente a certidão urbanística peticionada após

aprovação pela Câmara MuniciPal.

URBANíSTICA E DE

4329122 - FREGUESIA DA soLtc ITADO POR ALBERTO

CARNEIRO DA CUNHA

ÊDOCI2022/66674

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 79,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 19,08.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:

'1. Reconhecer, pela Câmara Municipal, em virtude da conclusão das

obras efetuadas nos termos do projeto de licenciamento aprovado e

da vistoria urbanística realizada no âmbito das quais o imóvel obteve

o nível de Conservação "Excelente" após a intervenção e da

apresentação do certificado energético n.o SGE 255284329, que o
edifício sito na Rua Nova dos Guiões n.0 95, da freguesia de Madalena,

inscrito na matriz n.0 5260 e descrito na 1a Conservatória do Registo

Predial de Vih Nova de Gaia, sob o n.0 3967/20130909, foi objeto de

^aaceí -
üoot""
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uma intervenção de reabilitação, para efeitos da isenção de lMl ao

abrigo dos n.os 1,2 do aÉ.0 45.0 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, na

redação atualmente em vigor.
Aprovar a emissão de certidão;
Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da

situação do edifício, no prazo máximo de 20 dias a contar da data da

determinação do estado de conservação resultante das obras, ou da

emissão da respetiva certificação energética, se esta for posterior, nos

termos do n.o 4 do aÉigo 45,0;

Enviar ao requerente da certidão urbanística peticionada;

Comunicar ao requerente de que o seu pedido de isenção de IMT foi

indeferido, com fundamento na falta de preenchimento dos

pressupostos legais exigidos e dispostos na alínea b) do no n.0 2,

artigo 45.0 do Estatuto dos Benefícios Fiscais.

{

2

3

4.

5.

DO TAXA DE PUB VALOR DE

€ PROC.o 78/03 - DE E

VILAR DO P

EDOC|2022/71059
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocÓpia sob o n0 80,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara.05.09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da

taxa de publicidade, no valor de €15.00 (quinze euros), Proc.o 78/03, União de

Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos informados.

DE CENTRAL PROC.o1 Âo DE

SG

EDOC12022/66362
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 81,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 19.08.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar o interesse público municipal da operação urbanística referente à

construção da Gentral Solar Fotovoltaica de Grijó, e remeter a presente

proposta a deliberação da Assembleia Municipal nos termos propostos,

2. Notificar o requerente nos termos do parecer antecedente, juntando os

pareceres emitidos pelas entidades.

DE

Classificação: Público
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D|REçÃO MUNICIPAL DE POLíilCRS SOCIAIS
CANDIDATURAS DE APOIO AO ARRENDAMENTO

ÉDOCI2022/63185

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 82,

apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 16.08.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar as candidaturas de apoio ao

arrendamento, nos termos da listagem apresentada'

CANDIDATURAS GAIA CUIDADOR - REFORCO DE VERBA

ÊDOCI2022/48808

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 83,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara. 05.09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o reforço de verba, nos termos

informados.

PEDIDO DE ISENCÃO DO PAGAMENTO DA TAXA PELA UTI DAS PISCINAS

rctPAts NOV osE
LIA DA SILVA

EDOCt2022ls7654
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 84,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara.29.08.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da

taxa pela utilização das piscinas municipais, no valor de €345,00 (trezentos e

quarenta e cinco euros), solicitado por Júlia da Silva Teixeira, nos termos

informados.

PEDIDO DE ISEN DO PAGAM ENTO DA TAXA PELA UTI DAS PISCINAS

MUNICIPAIS. O VALOR TOTAL DE €2.540 .OO íDOIS MIL OUINHENTOS E OUARENTA

TIVAS A DOIS ELE FAMI POR

E DE

ÊDOCI2022/57009

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 85,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 02.09.2022.'

^
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Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da

taxa pela utilização das piscinas municipais, no valor de €2.540,00 (dois mil

quinhentos e quarenta euros), relativas a dois elementos do agregado familiar,

solicitado por Estela Cristina Araújo da Costa de Sousa, nos termos

informados.

PEDIDO DE DO PAGAMENTO DA PELA UTILIZACÃO DAS PISCINAS

NO VALOR DE MIL

SOLICIT LIVEIRA

EDOC|2022150279
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 86,

apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara.02.09.2022.'

Deliberação:
Detiberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da

taxa pela utilização das piscinas municipais, no valor de €2,205,00 (dois mil

duzentos e cinco euros), solicitado por Luís Miguel Oliveira Martins, nos

termos informados.

DrREçAO MUNICIPAL PARA A CIDADANIA
PED IDO DE ISENCÃO DO PAGAMENTO DA TAXA PELA UTILZAçÃO DO PAVILHÃO OT

DAS
. MIRANDA D

NO DIA 10 DE 82022 NO

AE EU DOIS

EDOCt2022/67368

Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 87,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 31.08.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da

taxa pela utilização do pavilhão de Prof. Miranda de Carvalho, pelo Grupo

Desportivo dos Cem Paus, para apresentação das equipas aos sócios, no dia

10 de setembro de2022, no valor de €93,72 (noventa e três euros e setenta e

dois cêntimos), nos termos informados.

DO PAGAME PELA UTIL INA

MUNICIPAL DE RECRUTAS

SAPADORES DE A. 27 DE SETEMBRO. NO oR DE €450,00

(QUATROCENTOS E CINQUENTA EUROS}

EDOC12022156471

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 88,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara.24.08.2022.'

BODE
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da

taxa pela utilização da Piscina Municipal de Vila d'Este, aos recrutas do

Batalhão de Bombeiros Sapadores de Gaia, até 27 de setembro, no valor de

€450,00 (quatrocentos e cinquenta euros), nos termos informados'

O DE ISEN DA TAXA DA PI

MUNICIPAL DE VILA D ,ESTE. AOS JOVENS MIGRANTES, DOS 3 AOS 14 ANOS. OUE O

soc E

LUBE J FRUTO TURA AO
VER NO INCLUI

TEì. NO R DE €8()O.()(ì íOITOCENTOS EU ROSì

1DOC12022138449

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 89,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara.03.09,2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da

taxa pela utilização da Piscina Municipal de Vila d'Este, aos jovens migrantes,

dos 3 aos 14 anos, que o Clube Jovem Almeida Garrett, fruto de uma

candidatura ao Fundo Portugal Inovação Social, está a desenvolver no Projeto

Gaia lnclui(.te), no valor de €800,00 (oitocentos euros), nos termos informados.

DE ISEN DA TAXA P DA PISC

MUNICIPAL DE AOS ALUNOS DA ESCOLA J.I. DE DURANTE O ANO

LETIVO DE2O21.22. NO VALOR DE 00 íDUZENTOS E CINOUENTA EU ROSì

EDOCt2022132962
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 90,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Camara.29.08.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da

taxa pela utilização da Piscina Municipal de Lever, aos alunos da Escola J.l. de

Painçais, durante o ano letivo de 2021-22, no valor de €250,00 (duzentos e

cinquenta euros), nos termos informados.

DE ISEN DO TAXA PELA DA PISCI

MUNICI ATLETAS IVO DA

DE PAIS E DEFICI DURANTE

AN NO MONT MIL

NTA E SETE EU AEDOISC FI

D DE

EDOCI2022/57956

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocÓpia sob o n0 91,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 05,09.2022.'
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certificado

Classifìcação: Público



VILA NOVA DE

J
ú

úblA
CÂÌ.4ARA MUNICIPAL Ata n" I8 - Reunião Pública

De I2 de setembro de 2022

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, retificar a deliberação de Câmara de22.08.2022,

alterando o beneficiário Clube Desportivo da Associação Portuguesa de Pais

e Amigos do Cidadão Deficiente Mental pela APPACDM - Vila Nova de Gaia

(Associação Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental), nos

termos informados.

DESPORTIVO A MUNICíPIO

DEGAIAEOCLU MAIA PARA EIRO

A RAFAEL CIPRIAN

DE GOJO.RYU. NO MONTANTE TOTAL DE €73().O() (SETECENTOS E TRINTA EUROS)

EDOCI2022/65107

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 92,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara. 05.09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de patrocínio desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Clube de Karaté da Maia,

para apoio financeiro à participação do atleta Rafael Cipriano Garrido, no

Campeonato Mundial de GOJO-RYU, no montante total de €730,00 (setecentos

e trinta euros), nos termos apresentados.

PATROCíNIO DESPO ENÏRE O MU

NOVA D MEDIA FINANC

AO 31O GRANDE to JN-clcLlsMo . NO MONTANTE TOTAL E €40.000.00

(QUARENTA MtL EURoS) + tVA

EDOCI2022l6',t942

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 93,

apenas no original.

Despacho do Se nhor V ice-Presidente da Câmara: " A Câmara. 07.09,2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de patrocínio,desportivo a

celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a GLOBAL NOTICIAS, MEDIA

GROUP, S.A., para apoio financeiro ao 310 Grande Prémio JN - Ciclismo, no

montante total de €40.000,00 (quarenta mil euros) + lVA, nos termos

apresentados.

PATROCíNIO DESPO ENTRE O MUN

NOVA DE DE ANDE PARA

DO EU DE AN LINO

- SUB 20. NO MONTANTE TOTAL DE €75.()()().()() (SETENTA E CINCO MIL EUROS)

ÊDOCI2022/38515
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 94,

apenas no original.

Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara: "A Camara, 07.09.2022.'
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classìfìcação: Público



VILA NOVA DE

É blA
CÁMARA MUNICIPAL Ata n' 18 - Reunião Pública

De I2 de seíembro de 2022

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de patrocínio desportivo a

celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Federação de Andebol de

Portugal, para apoio financeiro à realização do Campeonato Europeu de

Andebol Masculino - Sub 20, no montante totalde €75.000,00 (setenta e cinco

mil euros), nos termos apresentados.

PROGRAMA DE DESPORTIVO A

MUNIC EOCLU GARRETT

FINANCEIRO PARTICIP

ANDEBOL FEMININO, NO VALOR DE €1(),OO().(}() DEZ MIL EUROS)

EDOCI2022131429

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 95,

apenas no original.

Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara: "A Câmara. 07,09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato programa de

desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia

e o Clube Jovem Almeida Garrett, para apoio financeiro à paÉicipação no

Campeonato Nacional da 1a Divisão de Andebol Feminino, no valor de

€10.000,00 (dez mileuros), nos termos apresentados.

PROG VIMENTO D ENTRE O

DOS

APOIO
EI EM PATINS FEM E 0.000 00

EDOCI2022/31565
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 96,

apenas no original.

Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara: "A Câmara, 07.09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato programa de

desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia

e o Clube de Hóquei dos Carvalhos, para apoio financeiro à participação no

Gampeonato Nacional da 1a Divisão de Hóquei em Patins Feminino, no valor

de €í0.000,00 (dez mil euros), nos termos apresentados.

RATO PROG ENTO DESPORT ENTRE O

DE GAIA E A
VISTA . URBI INANCEIRO

NO VALOR DE E CINCO MIL

NOVENTA EU

8DOC12022162117

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 97,

apenas no original.

Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara: "A Camara, 07.09.2022.'
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VILA NOVA DE

É blA 1.
CÀMA.RA MUNICIPAL Ata n' I8 - Reunião Priblica

De I 2 de seÍembro de 2022

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato programa de

desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia

e a Cooperativa de Serviços Quinta da Bela Vista - URBICOOPE, para apoio

financeiro às obras de substituição de relvado sintético, no valor de €35.990,00

(trinta e cinco mil novecentos e noventa euros), nos termos apresentados.

DE DESENVOLVI A ELEBRAR

NI IVA DE

FINANCEI NO CAM

NACIONAL DA 1A D ATINS FEMINI

(DEZ MIL EUROS)

8DOCI2022//31554
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 98,

apenas no original,
Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara: "A Câmara, 07.09.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato programa de

desenvolvimento desportivo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia

e a Associação Gultural e Desportiva de Gulpilhares, para apoio financeiro à

participação no Campeonato Nacional da 1a Divisão de Hóquei em Patins

Feminino, no valor de €10.000,00 (dez mil euros), nos termos apresentados.

O DE INSC GAIA FE +

DAS CRIAN IO MAROUES COUTINH o E RICARDO MANUEL J US PE|XOTO.

6

CULPIO DE VILA NOV

VILA NOVA DE GAIA NUM P

PRO

EDOC|2022/67000

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 99,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara.29.08.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de

inscrição no Programa Gaia Férias +, das crianças Cláudio Marques Coutinho

e Ricardo Manuel Jesus Peixoto, residentes em Vila Nova de Gaia e que se

encontram num processo de promoção e proteção da GPCJ, no montante de

€280,00 (duzentos e oitenta euros), nos termos informados.

GAIURB - URBANISMO E HABITAçÃO, EM

1O DIREITO - OFERTA PÚBLICA DE ASUISICÃO OE HABITACÃO

EDOCt2022/66870
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0

100, apenas no original.

Despàcho do Senior Presidente da Câmara: "Aprovo, nos fermos proposÍos. A Câmara, para

ratificação. 1 8.08. 2022.'

ffi'#
certìficado

ClassiÍìcação: Público



6 b'l^VILA NOVA DE

CÂMARA MUNICIPAL

$
Aía n' I8 - Reunião Ptiblica

De I2 de setembro de 2022 6
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da

Câmara que aprovou a prorrogação do prazo de candidaturas até ao dia 15 de

setembro de2022, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal.

DESPEJO DE ANTON JOAOUIM DAS NEVESALVES, ARREN DATARIO DAHABITACÃO

SITA NA RUA 25 DE ABRIL. NO 95.20 ESQ.. DA FREGUESIA DE AVINTES

8DOCI2022170124
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0

101 , apenas no original.

Despacho do Senior Presidente da Câmara:"A Câmara. 19,08.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o despejo de António Joaquim das

Neves Alves, morador no Empreendimento Social Dr. Mário Cal Brandão, sito
na rua 25 de abril, entrada n0 95, bloco 5 -20 esq., da freguesia de Avintes, nos

termos informados,

TOMADA DE POSSE ADMINISTRATIVA DA HABITACÃO S ITA NA RUA D, GLORIA DE

CASTRO, E NTRADA 29.A7O FRENTE

8DOC12022170134

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

102, apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 31,08.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a tomada de posse administrativa da

habitação sita na rua D. Glória de Castro, entrada 29 - A,70 Dto - frente,

freguesia de Vilar de Andorinho, nos termos informados.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DIARIO DA TESOURARIA, que se anexa no final por fotocopia sob o

no 103, apenas no original.

Deliberação:
A Câmara tomou conhecimento.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, a pedido dos

Senhores Vereadores da Aliança Democrática alterou a reunião prevista para o dia 03 de

outubro para o Dia 10 de outubro,

No final da reunião de executivo, o Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor

Rodrigues e todos os Senhores Vereadores homenagearam os campeões nacionais sub'

23 e as campeãs nacionais sub-15 em hóquei em patins, do ACD de Gulpilhares,

entregando a cada um dos atletas e aos respetivos treinadores as faixas de campeões.

ffi-#
Cêdificado

Classificâção: Público



6 UIA
VILA NOVA DE

CÀMARA MUNICIPAL

Nada mais havendo a tratar, quando eram 17 horas e 15 minutos, o Senhor Presidente da

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

unanimidade, nos termos do disposto no no 1 do art.o 34.0 do CPA, e no n.01 do aÉ.0 57o.

do Anexo I da Lei n,o 75/2013, de 12 de setembro, com as devidas alterações, 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 reunião de 2021.10.18.

E eu, \k*t 
"6i 

w. â*u,Sbr. , Diretora Departamento de Administração

Geral e Secretária da presente reunião, a subscrevi.

O Presidente da Gâmara,

Áta n' I8 - Reunião Pública
De 12 de setem.bto de 2022

(Eduardo Vítor Rodrigues)

ffi-@classificação: Público


