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REUNñO PÚBLICA DE CÂMARA REALIZADA

EM 12 DE ouTUBRo DE 2020 No sALÄo NoBRE Dos pAços Do coNcELHo DE vtLA

NOVA DE GAIA

PRESENTES:

'o senhor Presidente da câmara, Prof. Dr. Eduardo vítor Rodrigues
- A senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira da silva Gidade oliveira
- 0 Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Gancela Moura
' o senhor vereador, Dr, José Guilherme saraiva de oliveira Aguiar
- 0 Senhor Vereador, Dr. Manuel António Correia Monteiro
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal
- 0 Senhor Vereador, Arq. José Valentim pinto Miranda
- 0 Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
- A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes

PRESIDIU À NrUru¡EO:

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

SECRETARIOU A REUNñO:

'A Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças, Manuela Garrido

HORA DA ABERTURA: 15 horas e l0 minutos.

HORA DE ENCERRAMENTO: l7 horas.

AUSÊNcns JUSTIFIcADAS Nos TERMos DA ALíNEA c) Do ART'. 39 DA LEt N,o Tst201g
DE12 DE SETEMBRO, CoM AS DEVTDAS ALTERAçöES:'

- O Senhor Vereador, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
- 0 Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro
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VILA NOVA DE

CÂI'4ARA MUNIcIPAL Ata no 18 - Reunião PtiblÍcø
De 12 de outubro de 2020

FINI N0l ño
EM 21 SETEMBRO 2020
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa nofinal porfotocópia sob o no 1,
apenas no original.

PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVO NO 1

O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar apresentou um voto de
louvor à canoísta Joana Vasconcelos pela conquista da medalha de Ouro em K1, 500 metros e da
medalha de Bronze em K1, 200 metros, na Taça do Mundo realizda na Hungria.
Na sequência, o Senhor Vereador Dr. José Joaquim Cancela Moura apresentou o Voto de
Louvor, que a seguir se transcreve (Doc.1):
" PROPOSTA
erntøutçÅo DE MEDALHA oe uÉnro
A canoísta Joana Vasconce/os conqursfou a medalha de ouro em K1 500 metros e a medalha de bronze K1 200

lgfu! na Taça do Mundo de velocidade, realizada no passado més de setembro, na Hungria.
Hâ dois anos, esfa atleta, iuntamente com Teresa Portela, jér havia conquistado, em Belgrãdo, na Séruia, o títuto de
campeãs europeias em canoagem K2 500 metros.
A mesma dupla, obteve meses depoig a medalha de bronze no K2 500 metns, na Taça do Mundo realizada em
Montemor- o Velho, em setembro de 2018.
Joana Vasconce/og nasceu em Lever, Vita Nova de Gaia e fez toda a sua iniciação e formação desportiva no Clube
Náutico de Crestuma. Cedo se distinguiu o éxÍo nos res uttados e com presenças regulares iase/eçåo nacional e em
competiçöes internacionais, incluindo a participação nos Jogos Olímpicos, deõperÍandoo lnferesse do Sporf lrsboa e
Benfica, para onde se transferiu logo no seu primeiro anos de sénior.
Entre as conqursfas mais relevanteg desfacam-se os fífulos de Campeã do 

^lundo 
de Juniores, em 200g, ftnalista

{09 Jogos Olímpicos de Londres, em 2012, em K2 e K4 500 metros, Vice-Campeã do Mundo em K1 200 metros, de
Sub-23, em 2013 e a medalha de bronze, no Europeu de Vetocidade, em Kl 200 metros, também em Sub-23.
Quando a Confederação do Desporlo de Poñugal, aquando da sua nomeação paradespodrsfa do ano, na modatidade
de canoagem, definiu-a em três palavras: Gana, Disciptina e Determinaçáo. 

'

opercursoímpardeJoanadeVasconcelos,naelitedodesportonacional,deverà,porr.sso, mereceroreconhecimento
do Município, que levou o PSD a propor, na reunião de 18 de jutho de 2018, tàmbém a atribuição da medalha de
mérito do Município.
Nesfes fermos;
o Grupo de Vereadores do PSD, propõe um Voto de Louvor à atteta gaiense Joana Vasconce/og pe/as mars recentes
conquisfas i nte rn aci on ais
Mais propõem que, como forma de reconhecimento cotetivo de uma carreira desportiva conslsfenfe de 15 anos, e
reiteryndo a proposta anteriormente apresentada, the seja atribuída a medatha æ meriø municipat.
Vila Nova de Gaia, 12 de outubro de 2020.
o Grupo de vereadores do PSD na câmara Municipat de vita Nova de Gaia'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a atribuição de Medalha de Mérito
Municipalà canoísta Joana Vasconcelos pelos resultados obtidos na Taça do
Mundo realizada na Hungr¡a e dar conhecimento da mesma à atleta.

PRESIDÊNCWVE
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 06, 1 0,2020,
O SenhorVereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura disse que os Vereadores do PSD votarão
a favor e que, algumas instituiçöes, os têm informado de que este procedimento instituído, está a
criar algumas dificuldades de outra natureza, isto é, as pessoas para prestarem este conjunto de

VILA NOVA DE
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Ëoono"
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NODE

cÄMARA MUNtctpAL Ata no 18 - Reuníão Ptiblíca
De 12 de outubro de 2020

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata no 1T da reun¡ão
pública de Gâmara, realizada em 21 de setembro de 2020.

VILA
MIL E

EDOC/2020t49295

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.24,09.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ao abrigo do no 3, do artigo 350, do anexo | à Lei no
7512013, de 12 de setembro, ratificar a_ aceitaçäo dos bens móveis doados pela
COFEMEL - SOCIEDADE DE VESTUÁRIO, S.4,, a favor do município de Vila
Nova de Gaia, no montante de €4 400,00 (quatro mil e quatrocentos euros), nos
termos propostos.

uóver UTOS
S.A. E VILA

NTA E

EDOC/2020/45567
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 24.09.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ao abrigo do no 3, do artigo 3So, do anexo I à Lei no
7512013,de 12 de setembro, ratificar a aceitaçäo dosbens móveis doados pela
LACTOGAL PRODUTOS ALIMENTARES, S.A,, a favor do município de Vila
Nova de Gaia, no montante de €8 863,72 (oito mil oitocentos e seséenta e três
euros e setenta e dois cêntimos), nos termos propostos.
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CÀMARA MUNIcIPAL Atø n' 18 - Reunião Ptiblica
De 12 de outubro de 2020

informaçöes, têm dificuldade de corresponder àquilo que lhes é exigido, Perguntou se seria
possível, durante o período de suspensäo, estudar alguma forma de rever o procedimento e torná-
lo mais simples, do ponto de vista das instituiçöes,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues disse concordar e que a
Câmara está a pedir o básico, que são os planos e os relatórios e tem a consciência que há
instituiçöes que funcionam ainda de uma forma muito artesanal.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, suspender o RBAM - Registo de Beneficiários de
Apoios Municipais, até 31 de dezembro de 2020, de forma a garantir o acesso
das instituições aos apoios anuais do município, mantendo ainda assim o
processo de atualizaçäo prévio ou posterior a cada apoio e garantindo que
nenhum apoio seja integralmente consumado sem a completa identificaçäo
das instituiçöes e dos seus órgäos sociais, nos termos propostos.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovação da Assembleia
Municipal.

oDo SUP
0

SEGU
EDOC/2020t60121
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.07,10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor e 1 voto branco, e precedido de votaçäo
secreta, aprovar a designaçäo de Telmo Filipe Quelhas Moreira, para
provimento do cargo de direçäo superior de lo grau - Diretor Municipal de
Polícia Municipal e segurança pública, nos termos informados.

ARA
D

EDOC/2020t60124
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe; "A Câmara,07.10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor e 1 voto branco, e precedido de votaçäo
secreta, aprovar a designaçäo de Maria de Fátima Pinto da Costa, pãra
provimento do cargo de direção superior de lo grau - Diretor Municipal de
Gestäo de Pessoal e Carreiras, nos termos informádos.

É el.a
VILA NOVA DE

MU

N
{
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DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURíDICOS
IDO D DE RE

OS DE -ST
EDOC/2020t47729

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: 

-À 
Câmara.24,09.2020,

Deliberaçäo:
Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD, nos
termos da lnformação 2020.66/DCAJRM, o seguinte:
1' lndeferir parcialmente o pedido, concretamente no que respeita à

reposição do equilíbrio financeiro, prevista nos artigos 2820 e 3140 do CCP
e ao aumento decorrente da portaria de extensäo;

2' Solicitar ao co-contratante que, em face dos documentos da proposta,
demonstre que aquele aumento teve impacto nos preços adjudicados;

3. Notificar o co.contratante da decisäo.

DIREçÃO MUNICIPAL DE GESTÄO DE PESSOAL E CARREIRAS
P MD OS DE

OEORD
MU MO

EDOC/2020/51370

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no B,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,29.09.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 1 abstençäo do ppD/pSD,
aprovar a abertura de procedimento concursal comum de nove postos de
trabalho da carreira de técnico superior (três postos de trabalho para a carreira
técnica superior, área de arquitetura, três postos de trabalho na carreira de
técnico superior, área de urbanismo e ordenamento do território e três postos
de trabalho na carreira técnico superior área de engenharia civil) da tiireçao
Municipal de Urbanismo, assim como, os métodos de seleção, os requisitos
obrigatórios e a designaçäo do júri, nos termos informados.
Mais foideliberado submeter o presente assunto a deliberaçäo da Assembleia
Municipal.

&
Certlflcado
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ED0C/2020/10359
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g,

apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara,24.09,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados o seguinte:
1' Aprovar a Ata de Júri referente a esclarecimentos e erros e omissöes, nos

termos dos nos 5 e 6 do artigo 500 do CCp;
2' Aprovar a peça retificada referente aos Termos de Referência;
3' Autorizar a prorrogaçäo do prazo para apresentação dos trabalhos, nos

termos do n0 1, do artigo 640 do CCP, por näo se tratar de retificaçöes ou
alteraçöes fundamentais às peças e por período equivalente ao atraso
verificado.

DIREçÄO MUN|C|PAL DE ADMtNtSTRAçAO E FINANçAS
ONCU E GAIA

DEJ

UT DA AO EPE O MUN
GAIA E GAIA

EDOC/2o18/9273

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.24.09.2020,
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura apresentou a seguinte intervençäo
(Doc,2)
"ADENDA AO CONTRATO DE PERMIJTA DE UM AUTOCARRO POR OBRAS EìTRE O MUNICíPIO E O

COLÉ,GIO DEGAIA

l? .r!t diferença mu'tto substancial entre o contrato originalque foipresenteà reunião de Câmara de 20 de maio de
2019 e o agora designado aditamento.
No contrato original, o que está realmente escrito na minuta, ê que o Município daria um autocarro ao Colégio de Gaia,
no valor de 12'000 euros e que esfa instituição realizaria obras naquele valor, no acesso ao sei parque de
estacionamento, quando provavelmente se pretendia contratualizar o contrârio.
Ora, se esfas obras se realzassem na via púbtica, tratar-se-ia de uma permuta, mas o Cotégio de Gaia estaria a
subsfftuir-se à Câmara na sua realizaçã0. Se, pelo contrário, as obras se realizassem em profriedade do Colégio, o
Município atribuiria uma compafticipação em espécie, beneficiando sem fundamento uma insiituição privada.
No prefenso aditamento, na verdade, parece que se esfará a retificar um erro grosseiro do contrato originat. Agora jâ
é o Colégio de Gaia a doar.o autocarro ao Município e, em troca, este compaíticipará com 12.000 eurós, parã obras
no estabelecimento de ensino, embora, agora, não se identifiquem as mesmas.
Mas, 

.salvo melhor opinião, iá não estaremos perante uma permuta, mas de uma compra e venda com encargos, o
Ale 

-é 
ym9 coisa completamente diferente. A Câmara compra um at)tocarro, por um determinado preçl, ao iotégio

de Gaia. Não hët qualquer doação nem permuta.
Tratando-se, agora, de uma compra e venda, esfranha-se gue esfa deliberação seja agendada para reunião de
câmara. Haveria tão somente de cumprir as normas da contratação pública.
Esta matéria iustifica o nosso vota contra, uma vez que parece querer assacar-se a respons abitidade de todo o
executivo numa decisão que poderia ter tramitado e ter sido aprwado por quem tem competência para autorizar

fr
Certlflcâdo
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despesa e para aprovar a aqu¡sição de bens, como um autocarro de que o Município efetivamente careça, no valor
em cauga.

Vila Nova de Gaia, 12 de outubro de 2020.
O Grupo de Vereadores do PSD na Câmara Municipal de Vita Nova de Gaia',
O Presidente drsse gue o que foideliberado em Câmara e que consta na ata, foi uma permuta decorrente de uma
doação de um autocarro que o Colégio de Gaia entregou à Câmara Municipate em contrapañida e depois de feita a
avaliação por parte de um perilo externo, o Município assumra fazer uma obra, no Cotégio de Gaia. Decorrido cerca
de Ltm ano, o Município ainda não conseguiu fazer a obra e o que se esfá aqui a refeiir é que de facto transformar
e-ste protocolo de pagamento em géneros, para pagamento em espécie e é de facto consubstanciado numa doaçã0,
Que não precrs ava de cumprir contratação p(tblica nenhuma, porque os 12.000 euros de avaliação do autocarro, ficam
aquém do regime do ajuste direto, mas como a Câmara defende a transparência, apresentou a questão a reunião de
C_â.mara. Que a obra que vai ser realizada no Cotêgio de gaia, é aqueta que o PSD quando esfeye em funçöes na
Câm99, se comprometeu a fazer, depors de destruir parte das fraseras do Colégio de'Gaia, por efeito da construção
do lC23 e que não cumpriu.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que o que foi
deliberado em Câmara e que consta na ata, foi uma permuta decorrente de uma doaçäo de um
autocarro, que o Colégio de Gaia entregou à Câmara Municipale que, em contrapartida e depois
de feita a avaliaçäo por parte de um perito externo, o Município assumia fazer uma obra, no CoÈgio
de Gaia, Decorrido cerca de um ano, o Município ainda näo conseguiu lazer a obra e o que se
está aqui a referir é hansformar este protocolo de pagamento em géneros, em protocolo de
pagamento em espécie e é de facto consubstanciado numa doaçä0, Que näo precisava de cumprir
contrataçåo pública nenhuma, porque os 12.000 euros de avaliaçäo do autocarro, ficam aquém
do regime do ajuste direto, mas como a Câmara defende a transparência, apresentou a questäo
a reuniäo de Câmara. Que a obra que vai ser realizada no Colégio de Gaia, é aquela que o pSD
quando esteve em funções na Câmara, se comprometeu a faier, depois de destruir parte das
tras_eiras do colégio de Gaia, por efeito da construçäo do lC23 e que näo cumpriu,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 1 voto contra do PPD/PSD,
aprovar a adenda ao contrato de permuta 20212019 entre o Município de Vila
Nova de Gaia e o Seminário Menor do Sagrado Coraçäo de Jesus de Gaia, nos
termos apresentados.

Saiu da reuniäo a Senhora Vereadora, Dra. Maria Elisa Vieira da Silva Gidade Oliveira.

IA DOMíNI
E

EDOC/2020t57272
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 11,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara, 24.09.2020,
O Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Cancela Moura apresentou a seguinte intervençäo
(Doc.3):
"TRANSFERÉN?|A DE coMPETENctAs eARA o MuNtcíptoruos DoMiNlos DÁ sAúDE E DA EDUCAçAI
Em vez de uma proposta, é presente uma informação sobre a oportunidade da Câmara Municipat se pronunciar sobre
a aceitação ou não aceitação de competêncras nos domínios da saúde e da educação

Classlf¡cação: lnterno
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4
Como o prazo de transferência de competênclas, nesfas áreas secforiais, foi prorrogado até ao primeiro trimestre de
2022, a Câmara Municipalserá chamada a pronunciar-se, até ao fina!do ano em curso, nos termos legais, caso não
pretenda aceitá-las para o ano de 2021,
Ora, taldlsposlçrã0, implicará a apresentação de uma proposta de não aceitação da transferência de competências,
nos fermos e para os efeifos do aftigo 40, no 2, alínea a), da Lei no 50/2018,de 16 de agosto, de,vidamente
fundamentada, nomeadamente a falta do projeto de mapa contendo os monfanfes ou a tistagem dos lmóver.s afefos
e a transferir para o Município,
Lamentavelmenfe, o processo de descentralização arrasta-se penosar??e nte e apesar de urna sucessão infindâvet da
publicação de diplomas secforlars, concluída com a publicação do diptoma relativo à ação social, em 12 de agosto
passado, promete eternizar-se de forma desa¡ticulada por, pelo menos, mais um ano e meio,
Em abrilde 2018 e após dors anos de indefinição e rmpasse no processo de descentralização, o PSD, em nome do
inferesse nacional, subscreveu uma declaração conjunta com o Governo, que versava sobie os princípios, fermos e
condições para a transferência de competências para as autarquias locais,
O Governo fez o pleno e falhou em tudo.
Falhou o prazo para legislar os diplomas secfon,als, ou se!a, dols anos depols do prazo que esfabe/eceu e rmpôs a sl
próprio,

Falhou o gradualismo, também proposto pe/o PSD, porque a possibitidade de aceitar ou rejeitar competências, em
2019 e 2020, deixou de ter efe'tto (ttil.

F_alhou a definição dos envelopes financeiros para o exercício das noyas competências,
Falhou na dotação do Fundo de Financiamento da Descentralizaçã0, que não foi inscrita no Orçamento de Esfado de
2019 e está insuflcientemente dotada para 2020.
o Governo permanece, portanto, em reiterado incumprimento das suas obrigações,
Tomando em consideração a informação que nos é presenfe , não fará quátquer sentido aceitar a transferência de
competências nas áreas da educação e da saúde, que pressupõe m um impacto significativo ao níveldo financiamento
e dos recursos httmanos, no orçamento municipate são incompatíveis com a adequabilidade dos serulços a presfar.
Por esfas razöes, e com as reseruas manifestadas, acompanharemos a 

'Câmara 
Municipal 

'e 
votaremos

favoravelmente uma proposta de não aceitação daquelas compeiências para 2021 que nos seja presente, caso esfa
assenfe, como em propostas anteriores, nos pressuposfoslã enunciados,
Vila Nova de Gaia, 12 de outubro de 2020.
O Grupo de Vereadores do PSD na Câmara Municipal de Vita Nova de Gaia,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que da primeira
vez, aquilo que foi presente à Câmara, foi a tomada de uma posiçäo politica, em que,
pessoalmente, afirmou que a posiçäo que estava a ser tomada, era uma posiçäo de näo aceitaçäo
que se estava a votar tecnicamente para aquele ano, mas que, politicamente, a Câmara não
aceitaria até que fosse obrigada, Que, neste momento, a obrigação foi adiada para 1 de janeiro
de v022, pelo que, terá entendido näo haver necessidadó 

-de 
fazer uma nova próposta,

devidamente fundamentada, Que, apenas, foi votada a proposta de näo aceitaçäo, a partir daquilo
que foi a informação técnica da Dra Manuela Garrido, porque, politicamente, peôsoalmente, já ieria
assumido que nunca aceitaria a Educaçäo e Saúde, enquanto pudesse optar,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, näo aceitar a transferência de competências para
as autarquias locais no domínio da Educaçäo e da Saúde, nos termos da
I nf o rm açäo I NT.C MVN c t2020 I 19193 de 21 .09,2020.
Mais foideliberado submeter o presente assunto a deliberaçäo da Assembleia
Municipal.
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REDU ENTO DE

VALOR NTA E
VARZI RO DE

2020. solrcrr PELO CLUBE D DO CANDAL
EDOC/2020/57838

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06.10.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo do pagamento de
taxas de utilização de viaturas municipais, no valor total de C87,72 (oitenta e
sete euros e setenta e dois cêntimos) para deslocaçäo à Póvoa do Varzim, no
dia27 de setembro de 2020, solicitado pelo Clube Desportivo do Candal, nos
termos informados.

EDI DET DE
AL DE

AL SETEM

EDOC/2020/55032

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,06.10,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo do pagamento de
taxas de utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €460,30
(quatrocentos e sessenta euros e trinta cêntimos) para deslocaçäo a Lisboa,
no dia 26 de setembro de2020, solicitado pelo Futebol Clube de Gaia, nos
termos informados.

GRAT IME SUPE

POST coN
NOVA

NUTA RA DE
ED0C/2019t78745
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:' A Câmara, 06. 1 0.2020,
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a minuta da escritura de distrate da
escr¡tura de cedência em reg¡me de direito de superfície, nos termos
informados.

INDICADORES FINAN CEIROS - OUTU 2020
EDOC/2020/60453
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 15,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.07,10.2020,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

NDIMEN INTA
TAV o

€13.000. fiREZE MIL EU E DO LOTE DO MESMO EMPREENDIMENTO A MANUEL

DEF

DE ANTE D MIL E
Epoc/2020/37669
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:'A Câmara, 07.10,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adjudicação definitiva do lote 49 do
Empreendimento Habitacional Quinta da Marroca a José António Pereira
Tavares Fernandes, pelo montante de €13.000 e do lote 55 do mesmo
empreendimento a Manuel Joaquim de Oliveira Santos, pelo montante de
€13.000, nos termos informados.

EDOC/2020/60395
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 17,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 07. 1 0,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a resoluçäo de expropriar relativa às
parcelas necessárias à requalificaçäo do Areinho de Avintes . 2a fase, freguesia
de Avintes, no valor de €153.331,40 (cento e cinquenta e três mil, trezentos e
trinta e um euros e quarenta cêntimos), nos termos informados.
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ED0C/2020t49714
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 18,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "Aprovo. À câmara para ratificaçao. 07,10.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente datado
de 07.10.2020, que aprovou o pedido de prorrogaçäo de prazo para
apresentação da cauçäo, nos termos informados.

DI MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E PUBLICOS
DE UINT

75. .F 34. 66.D
06. 1 87.F

P

ELI NDA DE IO

29 DE OUTUBRO DE 2021
EDOC/2020t52529

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 1g,
apenas no original.
Despacho do senhor Presidente: "Autorizo. À câmara, para ratificaçã0.22.0g.2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 7 votos a favor do PS e 1 abstençäo do ppD/pSD,
ratificar o despacho do Senhor Presidente datado de 22.09.2020, que aprovou
a autorizaçäo especial de circulaçäo para os seguintes veículos pesados: 00.
EC-51, 75-TA-89, 75-TA-89, 77-FL.g0, 77.69.RJ, 1+.VZ.Z4, gg.CF.ég, 66.01.49,
77-72-RJ,06-14-SH, 12-TC-95, 62.C1.41,66.D1.50, 77.76.RJ, 90.62.TF, 97.FC.57;
34-ZL-58, 26-98-pT, 43-VR.42, 1 4.30.00, I 5.VQ.26, 23.FD.69 E 1 5.VQ.24, para
permissäo de circulação no interior da zona delimitada entre a 41, rotunda de
Santo Ovídio, Avenida da República, Avenida Vasco da Gama 1e.Ñ. ZZZ¡ e nv,
D. Joäo Il (VLg), válido atê29 de outubro de2021,nos termos informados.

POSTURA MUNICIPAL DE rR¡ns¡ro Ht sÁ Raerno - ESIA DE LO
EDOC/2020t56740

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.22,09.2020,

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

IF

DE1
RI E

T

EDOC/2020t17162
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.24.09.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Revogara respetiva deliberaçäo de 10.08, uma vez que o Júri refez a sua

ata, após detetar erros no mapa de quantidades que havia sido aprovado;
2. Aprovar o conteúdo da nova ata do Júri e anexos, nos termos dos itens I a

3 da "conclusäo",

DA ucoN
DA

E ILAR'-
EDOC/2020/51063

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:,,À Câmara. 06.10,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar o cabimento da despesa associada ao
contrato adicional, nos termos informados.

EMP o-
(BLOCOS 1A r1)
EDOC/2020/816

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 06. 1 0,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
I 'Aprovar, nos termos previstos nos n.os 4 e 5 do artigo 1480 do CCp, as
propostas contidas no relatório final, nomeadamente:
a) lndeferir as pronúncias apresentadas em sede de audiência prévia ao
Relatório Preliminar pelos concorrentes VIEROMINHO ll, Construção e
Reabilitaçäo, LDa. e Américo Teixeira . Const. Civil e Obras Públicas, Lda.,

D

^,
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nos termos expostos no Ponto ll- ANÁLlsE DAs PRóNUNGIAS . do relatório
final;
b) Excluir, pelos fundamentos descritos no ponto 3.2 do relatório
preliminar, as propostas reportadas (Lote I e 2) pelos concorrentes:
AMERICO TEIXEIRA . CONST. CIVIL E OBRAS PÚALICRS, TOA;
REBAU . CONSTRUçAO, RECUPERAçAO E MANUTENçÃO DE
EDrFíctos s.A, e vtERoMtNHo l, coNSiRUçAo E REABILITAçÄo,
LDA.

c) ordenar as propostas admitidas, de acordo com a classificação
atribuída por aplicaçäo do critério de adjudicaçäo para os dois lotes, nos
termos referidos no ponto 4.2do relatório preliminar;
2 'Adjudicar o procedimento de contratação para a empreitada..REABILITAçÄO 

ENERGÉTICA DO EMPREENDIMENTO D. ARMINDO
LoPEs coELHo - (Blocos I A r1)" às propostas apresentadas pelos
concorrentes:
Lote 1: sOTECNlsoL, sA, pelo valor de 3g6.716,46€, acrescido de lvA à taxa
legal em vigor;

Lote 2: DAPE, LDA., pelo valor de 442/11.ï,6r €, acrescido de lvA à taxa legal
em vigor.
2 - Nos termos do artigo 550-A do ccp, näo rerevar o impedimento no que
toca ao concorrente vlERoMlNHo lt, coNSTRUçAo E REABIL|TAçAO, LDA.,
pelos fundamentos referidos no ponto 1 do Relatório Final;
3' Aprovar, nos termos do artigo g8o do ccp, as minutas dos
contratos, incluindo a substituiçäo do gestor do contrato inicialmente
nomeado (diretor de fiscalização de obra), pela chefe de Divisäo de Gestäo
de Empreitadas e Fiscalização, Eng.a lsabel Carvalho;
4 - Autorizar a notificaçäo aos adjudicatários para apresentação dos
documentos de habilitaçäo e prestação da cauçäo nos termos previstos no
Programa de Concurso.

EN CA DE U DA

E .2020
ED0C/2019t75278
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 07. 1 0.2020,

E

LOT
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4
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o segu¡nte:
1' Em sede de habilitaçäo, ace¡tar o certificado de registã criminal do gerente

da entidade adjudicatária do Lote 1 (J.c.N,F. . coNSTRUçÄo, LDA), u-ma vez
que, os crimes enumerados no referido certificado, näo säo passíveis de
afetar a honorabilidade profissionar, não relevando em sede de
impedimentos, no domínio do CCp;

2- Retificar o Ponto 2 da deliberaçäo de 07.09.2020, sendo que onde consta
Lote 2 deve ler.se Lote l.

E DE NI
€130 E EU ADO DA

EDOC/2020/6657

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara, 24.09.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa
de vistoria administrativa, no valor de €130,00 (cento e trinta euros), solicitado
por Aurora da conceiçäo Dias Figueiredo, nos termos informados,

N AD
VALOR DE €130.00 fc E TRI NTA EUROSì. soLlctTADO POR MARIAE
FERNANDES PEREIRA
EDOC/2020t14931

MUNICIPAL PARA A INCLUSRO SOCNI
DO

DEI DO MINIST
POR

SILVA
EDOC/2020/40458
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 27,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:,, À Câmara. 06, 1 0.2020,

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.24.09,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa
de vistoria administrativa, no valor de €130,00 (cento e trinta e-uros¡, solicitado
por Rosa Maria Fernandes pereira, nos termos informados.

TRI
oDE

fr
aaÉet'-
\otro"
Certiflcado
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa
de vistoria administrativa, no valor de €130,00 (cento e trinta euros), solicitado
por Cláudia Elisabete F. Silva, nos termos informados

AO MARIA NS
DOS OS

TURA DE APOIO AO ARRENDAM ENTO. SOLIC ITADO POR SARA E SILVA
VILELA LOBO
EDOC/2020t57231

{

M

EDOC/2020t57227
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 29,09.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Maria José Martins dos Santos Marques, nos termos informados,

c4NptpATURA pE ApOt po poR ELtsA MANUEL ptNTO
DA CUNHA COELHO VEIGA
EDOC/2020t57228
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 29,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.2g.09,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Elisa Manuel Pinto da Cunha Coelho Veiga, nos termos
informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 29.09.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Sara Rute Silva Vilela Lobo, nos termos informados.

gANplp¡IVRA pE APoto Ao ARREND
SANTOS
EDOC/2020t57232
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 31,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:'À Câmara. 28.09,2020,

^aaÉeÍ'-
Ëof""
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EDOC/2020t57236

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 28.09.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candldatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Maria Elisabete Caldeira Pinto, nos termos informados.

M
cÄMARA MUNtctpAL Ata n" 18 - Reuníão Públíca

De 12 de outubto de 2020

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Sara Daniela dos Santos Gonçalves, nos termos informados.

cåryptpATURA pE ApOt cffApo poR RUt MtcUEL DA
GRAçA OLIVEIRA E SILVA
EDOC/2020t57233
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe: "À Câmara.2g.09.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Rui Miguelda Graça Oliveira e Silva, nos termos informados.

c4!9l.p4TURA pE ApO noo pon venóucn DA stLVA
BARROS

EDOC/2020t57234
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.2g,09,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por verónica da silva Barros, nos termos informados.

LICIT EL
RA PINTO

CANDI DE AO ARRENDAM ENTO. SOLICIT ADO POR JORGE GABRIEL
RIBEIRO DE JESUS
EDOC/2020t57238

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3b,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 28.09.2020,

fr
¿aceÍ.-q,r.'"
Certlficãdo
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cand¡datura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Jorge Gabriel Ribeiro de Jesus, nos termos informados.

c4lD,t=pATURA pE Apoto Ao ARRENDAMENTO. SOL|CTTAD
PEREIRA NUNES
ED0C/2020t57240
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.28,09.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Arlindo Hélder Pereira Nunes, nos termos informados.

CAN DE CITADO

EDOC/2020t57241

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,28.09.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Ana Alexandrina Araújo dos Reis Moreira, nos termos
informados.

CANDI DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADO POR AURORA
GOMES MOREIRA
EDOC/2020/59005

6 hl.t

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06,10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Maria Aurora Gomes Moreira, nos termos informados,

gA!?!?ATURA pE_ Apoto Ao ARRENDAMENTO, SOLtCtTApO poR cRtsTtANA
ALEXAN DRA RODRIGUES TEIXEIRA
EDOC/2020/59002
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 39,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara, 06. 1 0.2020,

9

^aaceÍ--
Ëoo"""
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cand¡datura de apo¡o ao arrendamento,
solicitado por Cr¡st¡ana Alexandra Rodrigues Teixeira, nos termos informados.

CAN DIDATURA DE AO ARRE NDA o. soltc ITADO POR RUTE DANIELA
GOMES PAIVA
ED0C/2020/58996
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: "A Câmara. 06.10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Rute Daniela Gomes paiva, nos termos informados.

N IT DA
DOS SILVA
EDOC/2020/58984

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 06. 1 0.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Fernanda Maria dos Santos Silva, nos termos informados.

CAND TURA DE APO AO ARREN ENTO. SOLICIT POR MARIA CLÁUDN
MARQUES NOVAIS
EDOC/2020/58979

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06.10,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Maria Cláudia Marques Novais, nos termos informados.

g4!=DIPATURA DE APoIO AO ARRENDAMENTO, SOLtCtrApo poR RtcARpo FtLtpE
GOMES BATISTA
EDOC/2020/60497

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 : " À Câmara. 07. 1 0.2020,

ffi#
Certlf¡cado

Classlficação: lnterno
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Ricardo Filipe Gomes Batista, nos termos informados.

gêl,tptp4JuRA pE ApOt oo pon unnln RuÉln
MENDES DA COSTA
EDOC/2020/60506
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 07, 1 0,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Maria Amélia Mendes da Costa, nos termos informados.

CAMARA MUNICIPAL Ata no I8 - Reunião Ptiblìcø
De 12 de outubro de 2020

CAN TURA DE AO DAMENTO. CITADO POR L ILIANA DOS
SANT SILVA
EDOC/2020/60509
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.07.10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Liliana Raqueldos Santos Silva, nos termos informados.

C4NP|_D4IURA DE APOIo A0 ARRENDAMENTO. SOLtCtTApO pOR RAQUEL SOFTA
COUTO GOMES
EDOC/2020/60494

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 46,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.07,10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Raquel sofia couto Gomes, nos termos informados.

94lgtpATURA 
pE ApO lclrnoo poR ¡úvlo coRREtA DA

COSTA
EDOC/2020/60501

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 47,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe; ,'A 

Câmara.07.10.2020,

ffi#Classlf¡caçäo: lnterno
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Flávio correia da costa, nos termos informados.

94l{p=t:p,AIqRA 
pE 4loto A NTO. SOLtCtTApO pOR MARcARtpA

MANUELA OLIVEIRA MAIA
EDOC/2020/60495

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4g,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 07. 1 0.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Margarida Manuela Oliveira Maia, nos termos informados.

DE o Âur AL +
US D NA

soLtctr POR ANGELINA MARIA PEREIRA DA SILVA
EDOC/2020t54625
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4g,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.24.09.2020,
Deliberaçäo:

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

cÀMARA MUNtclp¡tL Ata no 18 - Reunìão Ptlblìcø
De 12 de outubro de 2020

DE N tcl
ONA

IRA
EDOC/2020t60122
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 50,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 07,10,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do
Programa Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na Carência Económica e
Emergência Social, solicitado por Filipa Raquel Moreira Rodrigues, nos termos
informados.
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CÂN4ARA MUNIcIPAL Atq no I8 - Reuníão Ptiblìca
De 12 de oaÍubto de 2020

RIA C NTRE LA
D EA CASA TEN A

E DEZ

EDOC/2020/60096

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 51,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 06.10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a minuta da adenda ao Acordo de parceria
celebrado entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Santa Casa da Misericórdia
de Gaia tendo em vista a prorrogação do prazo de execução do programa até
31 de dezembro de 2020, nos termos apresentados.

DA
EDOC/2020/37958

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06.10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa
de utilizaçäo de piscina municipal, no valor de €1.105,00 (mÍ cento e cinco
euros), solicitado por Diana lsabel Moreira da Costa Ferraz, nos termos
informados.

ggllc=u¡qo púBllco tNT E _ SERVTçOS pE HtctENE
E LIMPEZA
EDOC/2020/49560
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 01.10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Autorizar a abertura do procedimento por concurso pUbllco com publicidade

internacional, pelo valor de € 2,868,019,g5€ + lvA, bem como seu
cabimento;

2. Aprovar as peças integrantes do procedimento;
3, Aprovar a designação do Júri e do Gestor do contrato;
4. Autorizar que seja delegada na Diretora do Departamento de Gontratação, a

competência para, em fase de execuçäo do contrato, aprovar a aquisiçäo de

#.#
\otr'"W

Certlflcado

DOP E

Classlflcação: lnterno

Pâgina2l de29



6 kltVILA NOVA DE

CÂMARA MUNICIPAL
v\

Atø n' I8 - Reunião Ptiblicø
De 12 de outubro de 2020

{
novos artigos e respetivos preços unitários näo constantes do mapa de
quant¡dades, disponibilizado em concurso e lista de preços adjudicatária,
desde que cumpridos os requisitos previstos em cE (números 5 e 6 da sua
cláusula 8a);

5. Autorizar a dispensa do limite aos encargos, nos termos do no 4 do artigo 6g0
da LOE/20;

6. submeter a deliberação do órgäo Deliberativo para que este órgäo autorize
a assunçäo de encargos plurianuais (2021-2023), em cumprimento do art.
22o do DL 197/99, de 08,06, repristinado pela Res no 86/2011, de 11.04.

JUíZES DO TR¡BU NAL FAMíLh E DE VILA NOVA DE GAIA 2020.
2021

EDOC/2020t40573

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 54,
apenas no original,
Despacho do Senhor P residente : " A Câmara. 06, 1 0.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar a lista dos Juízes Sociais, nos termos
informados.

D|REçÄO MUNtCtPAL E EDUCAçAO E SAÚDED
CAND IDATURAS DE SPORTE - AGRUPAME NTO DIOGO MACED0 2020.
2021

EDOC/2020t49932
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 55,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.22,09.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de candidaturas ao transporte
escolar e pagamento dos passes escolares, dos alunos do Agrupamento f5iogo
Macedo, nos termos informados.

co A
EO DE VI

EDOC/2020/60094
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 56,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "Aprovo, com efeitos a 1 de outubro de 2020. À DMAF,
posteriormente à Câmara. 06. 1 0,2020'

TENs
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De 12 de outubro de 2020

Deliberaçäo

Deliberado por unanimidade, aprovar, com efeitos a 1 de outubro de 2020, o
segu¡nte:
I - Aprovar a med¡da " Passe universitário", que consiste no pagamento das

assi naturas mensais Andante Metropolitano "passe sub23@superior,tp,,, de
todos os estudantes residentes no concerho de vila Nova de Gaia, que
frequentam estabelecimentos do ensino superior, público e privado, da Áiea
Metropolitana do Porto;

2 - Aprovar a minuta do protocolo com os Tlp - Transportes lntermodais do
Porto, A.C.E.,

3 - submeter à Assembleia Municipal a autorização para a repartiçäo de
encargos para os anos económicos 2020 e 2021, do valor total da medida
de 1.547,460,00, [386,856,00€ para2020,e 1.160.604,00€ para 20211.4 - conforme refere a cláusula 21o da Minuta do protocolo, cabe à Direçäo
Municipal de Educaçäo e saúde efetuar o Acompanhamento, controlô e
Monitorização da execução do protocolo, pero que, fica a cargo da DMES
a decisäo da designaçäo da gestão do protocolo,

D¡REçÄO MUN|CTPAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
NTO UNICIP

TAE
NTA

3676120 . PI. UN ESIAS DE AMUDE E VILAR DO PARAISO. SOLI CITADO

ED0C/2020/56457
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 57,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,22.09.2020,
O ponto foi retirado da Ordem de Trabalhos.

PEDID CE DE P
SOLIC O POR MARIA NEVES DES. 4462120 - CERT -U

{

EDOC/2020t57435
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 58,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 24,09.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 7 votos a favor do PS e 1 abstenção do ppD/pSD,
aprovar a emissäo de certidäo, nos termos informados.

ffi#Class¡licação: lnterno
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CÀMARA MUNICIPAL

PEDIDO D

M
Ata n' 18 - Reuníão Ptlblicø

De 12 de outubto de 2020

@
E CERTIDAO DE ITUICÃO DE E DE COM

SOL tc O POR MANUEL VES DE ALMEIDA. PROCO 4774n0 -
CERT. FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2020/59332

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no bg,
apenas no orig¡nal.

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 01,10.2020,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 7 votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/pSD,
aprovar a em¡ssäo de certidäo, nos termos informados.

PEDIDO REDUCÃO DO PAGAMENTO DA TAXA NICIPAL DE U .NO

TAXA

UNIPESSOAL. LDA
EDOC/2020t57587

LCE

. PL.

A E SETE

E CIN

NTA

NHA E

EDA

soL ESP AL-

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 60,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 24,09,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 7 votos a favor do PS e 1 abstenção do ppD/pSD,
aprovar o pedido de reduçäo em 50% do pagamento da taxa municipal de
urbanizaçäo, no valor de €19.147,30 (dezanove mil cento e quarenta e sete
euros e trinta cêntimos), o pedido de redução em 50% do pagamento da taxa
de licença de construçäo, no valor de €3.449,95 (três mil-quatrocentos e
quarenta e nove euros e noventa e cinco cêntimos), o pedido de reduçäo em
50% do pagamento da taxa de obras de demoliçäo, no valor de €Z00,OO
(duzentos euros) e indeferir o pedido de redução de pagamento da taxa de
emissäo do alvará de licença de obras, Proc.o 1906/19 - PL, Uniäo de Freguesias
de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, solicitado por Espaço Horiiontal-
Sociedade Unipessoal, Lda, nos termos informados.
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4
PEDIDO DE REDUCAO PAGAM ENTO TAXA DE LICENCA DE CONSTRUcAo. N0

DO ALV

E€1 TREZ

OVENT TAXA M
€1.311 TRINTA

0 3001 DE SANT
AFU

COSTA
EDOC/2020/57590
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 61,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 24,09.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 7 votos a favor do PS e 1 abstenção do PPD/pSD,
aprovar o pedido de reduçäo em 50% do pagamento de €1.368,00 (mil trezentos
e sessenta e oito euros), respeitante ao valor da licença de construçäo na parte
determinada pelo prazo de execuçäo da obra (excluindo.se o valor da taxa pela
emissäo do alvará, no valor de €290,00 (duzentos e noventa euros)) e de
€1'311,31 (mil trezentos e onze euros e trinta e um cêntimos) a título da taxa
municipalde urbanizaçäo, calculadas no montante globalde€2.679,31 (dois mil
seiscentos e setenta e nove euros e trinta e um cêntimos) Proc.o 3001/19 - pL,
Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, solicitado por
Ricardo Jorge Guedes da Silva Nunes da Costa, nos termos informados.

PEDI DEL

PAL DE

EDA
PROC.0

o

EDOC/2020/50334

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.2g.09,2020,

ffi#
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De 12 de outubro de 2020

Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 7 votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD,
aprovar o ped¡do de reduçäo em 50% do pagamento da taxa de licença de
construçäo, no valor de €3.013,42 (três mil e treze euros e quarenta e dois
cêntimos), o pedido de reduçäo em 50% do pagamento da taxa municipal de
urbanização, no valor de €8.969,49 (oito mil novecentos e sessenta e nove
euros e quarenta e nove cêntimos), o pedido de reduçäo em 50% do pagamento
da taxa de obras de demoliçäo, no valor de €100,00 (cem euros) e indeferir o
pedido de pagamento da taxa de emissão de alvará de licença de obras, Proc,o
1984/18 - PL, Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, solicitado
por QUERCASA - construçäo, compra e venda de propriedades, Lda, nos
termos informados.

ISEN

DE €337

MARIN SOL

EDOC/2020/57350
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 63,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 28.09.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas
devidas pela pronogação da ocupação de espaço público, no montante global
de €337,50 (trezentos e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), Proc.o AqZAn
- PL, Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, solicitado
por Fernando Moreira da Silva & Filhos, Lda, nos termos informados.

OD U DE

6

0

173 DE E

FE c. P.
EDOC/2020t57617
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 24.09,2020,

MTP
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AFU

EDOC/2020t57254

ilAta no 18 - Reunìão Ptlblìcø
De 12 de outubro de 2020

DE IMI

PED

EDeliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o segu¡nte:
' Reconhecer, em virtude da conclusäo das obras efeluadas no âmbito do

processo n0 1731/18 e da apresentaçäo do certificado energético no
SCE227965637, que o imóvel sito na Rua do Choupelo, no 749, Piso 3, da Uniäo
das Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, descrito na 1a
conservatória do Registo predial de vila Nova de Gaia, sob o no
5371120110609 e inscrito na Matriz Predial Urbana sob o no72g7,foi objeto de
uma intervenção de reabilitaçäo, para efeitos de isenção de lMl e lMÎ, nos
termos das alíneas a) e c) do no 2, do artigo 450 do Estatuto dos Benefícios
Fiscais (EBF);

. Aprovar a emissão de certidäo;
' Comunicar o reconhecimento ao Serviço de Finanças da área da situaçäo do

edifício ou fraçäo;
. Enviar à requerente, a certidäo urbanística peticionada.

MTC -
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 65,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presldenfe; "A Câmara.24.09.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
- Reconhecer, em virtude da conclusäo das obras efetuadas nos termos do

processo de comunicaçäo prévia registado com o no 2559117, com licença de
autorizaçäo de utilizaçäo com o no 293t20, emitida en 23t0Tt2020, para o fim
habitacional, respeitantes às 65 fraçöes de A a BT daí resultantes e da vistoria
urbanística realizada no âmbito da qual o imóvel obteve o nível de
conservaçäo "excelente" e da apresentaçäo dos certificados energético
respeitantes a cada uma das 65 fraçöes daí resultantes, identificadas de A a
BT, emitidos em2410612020 e apresentados junto do processo, que o edifício
sito na Rua do Ghoupelo, sob o no 5371t20110609 e inscrito na matriz no g348,
1a Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, localizado na
freguesia de Santa Marinha e S. Pedro da Afurada, Concelho de Vila Nova de
Gaia, foi objeto de uma intervençäo de reabilitaçäo, para efeitos dos nos 1,2,
do arto 450 e, ainda, de deduçäo à coleta em sede de IRS respetivamente do no
4, alínea a) e do n0 7, alínea a), do Estatuto dos Benefícios Fiscais, na redaçäo
atualmente em vigor;

. Aprovar a emissäo de certidäo;
' Enviar ao requerente, a certidäo urbanística peticionada.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 66,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: ,,À Câmara. 01.10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 50% do pagamento
da taxa municipal de urbanizaçäo, no valor de €28.848,62 (vinte'e óito mil,
oitocentos e quarenta e oito euros e sessenta e dois cêntimos), o pedido de
redução em 50% do pagamento da taxa de licença de construçäo, no valor de
€5.581,21 (cinco mil, quinhentos e oitenta e um euros e vinte e úm cêntimos), o
pedido de reduçäo em 50% do pagamento da taxa de emissão de alvará de
licença de obras, no valor de €290.00 (duzentos e noventa euros), o pedido de
reduçäo em 50% do pagamento da taxa de concessäo de autorização de
utilizaçäo, no valor de €1.689,83 (mil seiscentos e oitenta e nove euros e oitenta
e três cêntimos), o pedido de reduçäo em 50% do pagamento da taxa de
apreciaçäo de atribuiçäo de número de polícia, no valoi Oe CZO.OO (vinte euros)
e o pedido de reduçäo em 50% do pagamento da taxa de atribuiçäo de número
de polícia, no valor de €40.00 (quarenta euros), Proc.o 74ït1g-LEG, Uniäo de
Freguesias de Serzedo e Perosinho, solicitado pela Fábrica de papel Fontes,
Lda, nos termos informados.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO D¡ÁRlo DA TESOURARIA, que se anexa no final por fotocópia sob o
no 67, apenas no original,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

ffi#
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CÄt'4ARA MUNtctpAl Ata n'18 - Reunião Ptlblica

De 12 de outubro de 2020

Nada mais havendo a tratar, quando eram 17 horas, o Senhor Presidente da Câmara declarou

encerrada a reuniäo, da qualse elaborou a presente ata aprovada, por unanimidade, nos termos

do disposto no n01 do art.o 34.0 do CPA, e no n.o I do art.o 570, do Anexo I da Lei n.o 75/2013, de

12de Setembro, com as devidas alteraçöes, bem como do n.o 1 do art.o 11.0 do Regimento da

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reuniäo de 201g.01.21.

E eu, , Diretora Municipal de Administração e Finanças e

ada a subscrevi.

0 Presidente da Câmara,

\

(Eduardo Vítor Rodrigues)
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