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ATA N.019

REUNÁO pÚBLtCA DE CÂMARA REALTZADA NO SALÃO NOBRE DOS PAçOS DO CoNCELHO

DE VILA NOVA DE GAIA EM 19 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 Oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr. Dário Soares Freitas da Silva
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal
- O Senhor Vereador, Engo. Rui Manuel Alves 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 Senhora Diretora Municipal de Gestão e Finanças, Dra. Manuela Garrido.

HORA DA ABERTURA: 16 horas e 01 minutos

HORA DE ENCERRAMENTO: 17 horas e 37 minutos.
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PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉUO NO 1

O Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Cancela Moura, disse ter sido interpelado por alguns pais,

agora no inicio do ano letivo, sobre a questão das AEC's estarem a ser incluídas no meio do horário

letivo. Que alguns pais manifestaram a sua preocupação e estão a fazer diligências junto dos diretores

dos agrupamentos, no sentido de alterarem a situaçã0, Disse que a situação terá sido ultrapassada em

Vila d'Este e Valadares, mas se as AEC's, que eram das 15h30 às 17h30, forem lecionadas em momento

diferente, vão obrigar a que o horário letivo possa se prolongar até às 17h30 e algumas das rotinas dos

pais e das crianças, nomeadamente, aquelas que não tinham AEC's, possam ter atividades fora desse

horário normal, Que a justificação dada e que seriam orientaçoes do Câmara e que, pessoalmente, terá

dito que a questão cada vez mais será da responsabilidade de um diretor de agrupamento, devido à

transferência de competências. Disse entender a preocupação dos encarregados de educação, porque

será uma situação que exige alguma sensibilidade e uma soluçã0.

PONTO PRÉUO NO 2

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues, disse que existem dois

processos em curso, que decorrem das orientações não vinculativas do Ministério, a que o Município

aderiu naquilo que é lançar a discussão junto dos diretores e depois haver uma decisão de cada

agrupamento, porque essa decisão compete ao Conselho Geral. Disse que o primeiro assunto é a
semestralizaçã0, que já teve alguns exemplos no concelho, nomeadamente, na Escola Secundária

Almeida Garrett, no ano anterior, a qual tem uma consequência no calendário escolar, porque altera

algumas das rotinas, criando um pequeno período de pausa letiva em novembro, diminuindo as férias de

Natal e dividindo o ano letivo em 2 semestres e, dessa forma, dividindo também a avaliação. Que na

perspetiva da Câmara, disse ser o modelo a seguir e que se tentou discuti-lo, durante o ano letivo anterior,

com os diretores, numa perspetiva muito clara da sua implementaçã0. Que, neste momento, admite ser

um assunto mais tranquilo e julga ser uma implementação sem retorno, porque diz respeito a um

funcionamento mais inovador, em que as vantagens de aprendizagem são maiores do que as

desvantagens. Disse haver um segundo processo, que é o da flexibilização, em que existem duas

componentes que justificam este modelo e para o qual a Câmara sensibilizou os agrupamentos, tendo o

mesmo sido aceite por todos os conselhos gerais dos agrupamentos, com exceção dos agrupamentos

de Canelas e de Valadares, Disse que a flexibilização tem duas componentes: a componente prática da

organização da escola e que se prende com a colocação dos professores quer no início do ano letivo

quer a meio do mesmo. Disse que com a escassez de professores e com a escassez de candidatos às

AEC's, aquilo que faria sentido é que um professor AEC não ficasse cingido a um horário de 2 horas por

dia, porque no modelo antigo da organização do calendário do ano letivo, um professor não podia fazer

mais do que 2 horas, nomeadamente, das 15h30 às 17h30, em todo o concelho. Que a flexibilização

vem permitir uma melhor resposta aos alunos e permite garantir que um professor possa fazer 6 horas

por dia de AEC, permitindo, por um lado, mais tempo de serviço para efeitos de concurso e uma

remuneração superior. Disse admitir que possa ocorrer, em alguns casos, a sobreposição de atividades

já existentes, como a música e o desporto, mas, em termos de desporto, os escalões de formação iniciam

os treinos às 18:00h ou um pouco mais cedo. No que diz respeito a outras atividades e admitindo que

possa haver alguma sobreposiçã0, está-se a arrancar com o ano letivo já profusamente conhecido e

este assunto já foi colocado no final do ano letivo anterior, quer nas reuniões da Fedepagaia quer pelos

proprios diretores, pelo que, havia maneira de se Íazer esta gestão, porque, neste primeiro ano de

202212023,está-se a falar na flexibilização apenas para um dia por semana, ou seja, cada agrupamento,
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apenas, flexibiliza o horário, um dia por semana, Disse que seria um processo experimental, para que a

Câmara pudesse, lentamente, ir demonstrando o interesse neste modelo, o qual tem um primeiro

interesse pragmático para os professores, nomeadamente, para o seu rendimento e a sua estabilidade.

Relativamente ao lado conceptual, disse que no seu conceito de escola, o modelo de flexibilizaçã0, é um

modelo integrante e devia ocorrer todos os dias da semana e não apenas um dia por semana. Disse

haver duas situaçoes que se pudesse implementava no concelho, nomeadamente, a flexibilização e o

uniforme escolar que permitiria uma relação uniforme com a igualdade que tem de existir dentro da

escola.

O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, disse que terá colocado a questão, porque

terá sido interpelado por pais com crianças no ensino básico e no ensino secundário, Que o problema

existe e estará agendada uma reunião com o Diretor do Agrupamento, para tentar ultrapassar a questã0.

Que sendo orientaçoes do Ministério, que o Município aderiu e que não são vinculativas, sendo as AEC's

meramente aconselháveis, mas não de frequência obrigatória, a questão que lhe foicolocada pelos pais

tem a ver necessariamente com as questões de ordem prática e não conceptual. Disse que cada

comunidade escolar irá escolher se deve ou não aderir à questão e admite que terá havido uma decisão

prévia de cada um dos conselhos gerais, para aderir a cada uma das situações. Disse entender que

deverá ser remetido a cada um dos agrupamentos, a opção de adesão ou não a estas orientações.

Agradeceu ao Senhor Presidente as explicaçÕes dadas, as quais serão transmitidas aos encarregados

de educação que o abordaram.

PONTO PRÉUO NO 3

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, apresentou um Voto de Louvor

ao 1o Sargento, Tito Mendes, Comandante do Posto dos Carvalhos da GNR, pelos serviços prestados

no concelho de Vila Nova de Gaia. (doc.1), que a seguir se transcreve:
"LOUVOR

O 10 Sargento Tito Mendes exerceu a função de ComandanÍe do PosÍo dos Carvalhos da Guarda Nacional Republicana.

Rumou para um novo desafio profissional e de carreira, tendo deixado uma marca muito positiva na Guarda e na segurança

nas freguesias sob a sua juisdição.

O seu senÍrdo de serulço foi evidente em todo o tempo das suas funções, que compatibilizou com a extrema dedicação e

competência, prestigiando a GNR. Foi exemplar no serviço público prestado em tempos muito difíceis, como os anos da

pandemia COVID-I9.
Por esÍas razões e por ser justo, proponho a atribuição de um Louvor ao 1o Sargento Tito Mendes pelos seruiços presÍados

neste concelho de Vila Nova de Gaia.

Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 19 de setembro de 2022.

O Presidente,
(Eduardo Vitor Rodrigues)"

Deliberação:
Deliberado, por unanimidade, aprovar o Voto de Louvor ao 10 Sargento Tito Mendes, Comandante

do Posto dos Carvalhos da GNR, pelos serviços prestados no Concelho de Vila Nova de Gaia,

devendo o mesmo ser comunicado à GNR e ao próprio.

PRESIDÊNCWVE REAçÃO
. PEDIDO DE CE EM REGIME

8DOC12022171310

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

no original.

Despacho do Senhor P residente : " A Câmara. 09.09.2022'

classificação: Público
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Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a gestão e ocupação do espaço da Casa dos

Ferradores, através de um contrato de comodato, com condiçoes a definir, nos

termos informados,

ERIA A CELEBRAR GAL E O MUNICIPI

VILA NOVA DE DESTINADO

NATO INDUSTRIAL ADVISORY G ROUP

EDOC12022173455

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 2, apenas

no original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 13.09.2022'

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

PORTUGAL DEFENCE, S.A. e o Município de Vila Nova de Gaia, para apoio destinado

à realização do plenário anual do NATO INDUSTRIAL ADVISORY GROUP, nos termos

apresentados.

IS DE SE DA,a

DA OS DE

BU PORTA A

-8 '' - ADITAM

CONTRATOS
EDOC/2019170127
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: "A Câmara. 13.09.2022'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
A) Aprovar a modificação objetiva contratual nos termos preceituados no artigo 3110

e seguintes do GCP, bem como, a respetiva prorrogação do prazo dos contratos

identificados na etapa antecedente, por um período de 12 meses, com efeitos ao dia

20 de julho de 2022 e atento o facto de esta prorrogação não provocar qualquer

aumento da despesa já previamente autorizada;

B)Aprovar as três minutas de aditamento aos contratos n.os237120,238120 e239120.

ADE MANU

coMt E PROPOSTA DE PROCE CURSAIS

RECRUTAMENTO DI SUPE

EDOC12022/73895

Foi presente o documento referido em epígraÍe, que se anexa no final por fotocÓpia sob o no 4, apenas

no original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 14.09.2022'
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O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, apresentou a intervenção (doc.2), que a seguir

se transcreve:
"Proposta de Reorganização dos Serviços Municipais

Estranhamos a apresentação de uma nova proposta de reorganização dos seruiços municipais, pouco mais de sen meses

após o início de vigência da nova estrutura nuclear do municípío, que foípublicada em Diário da República, de 23 de fevereíro

passado e sem que esteja implementada na sua totalidade.

Por isso, na ausêncía de expticação bastante e na fatta de fundamentos mais consiste ntes, a presente proposta susctÍa-nos

rese/,Ì/as no domínio da organização e gesÍão dos servlços e nos resultados práÍlcos da pretendida reorganizaçã0.

Exempto disto mesmo ê o facto do Depaftamento de Atividades Económicas e Desenvolvimento Íer stdo incluído na nova

Direção Municipat da Adadanìa e, no preciso momento em que ê designado o titular deste cargo, o referido depaftamento

passar a ìntegrar, nesta proposta, a Direção Finanças e Património, reduzindo as competências e responsabilidade daquela.

No fundamental, para além da aumentar em dois o número de departamenÍos, são ainda criadas mais dois cargos de

direção superior de topo - a Direção Municipal de Administração Geral, por cisão da Direção Municipal de GesÍâo e Finanças

e a Direção Municipat de Ambiente e Rlscos, por cisão da Direção Municipal de Urbanismo e Ambiente - que acrescem âs

1 0 unidades orgânicas desta natureza, atualmente exrsÍenÍes, com tudo oque tal significa em termos de aumento de despesa,

sem retorno positivo visível ao nível da prestação de seruiços aos munícipes.

Ácresce que,tudoquantovemalegadonosconsiderandos da proposta, comoiustificação paraaapresentação damesma,

era já do conhecimento da Câmara aquando da etaboração do atual organograma, razão pela qual não nos restará outra

alternativa, enquanto oposição responsável, senão dar o benefício da dúvida, através da abstenção, como, de resÍ0, o Íemos

feito em matéria de organização dos seruiços, nomeações e recursos humanos, que são da responsabilidade política

exclusiva da maioia municipat, tanto mais que não alcançamos a necessidade e o fundamento para esta reestruturação.

IJma úttima nota, para manifestartambêm a nossa preocupação com o aumento de despesa correntes e permanentes que

resulta desta reorganização dos serviços, que poderá ascender as quase duas centenas de milhar de euros por ano,

precisamente num momento em que a principat preocupação deverìa ser a adoção de uma aiuda financeira para mitigar os

efettos da nova cr'se económica e socialgue se anuncia para o futuro próximo.

Vila Nova de Gaia, 19 de setembro de 2022.

O Grupo de Vereadores do PSD na Câmara Municipalde Vila Nova de Gaia"

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse ser uma mera coincidência

e não há nenhuma questão na nomeação do Engo Mário Duarte e a saída das atividades económicas.

No que diz respeito ao aumento da despesa, disse que se estão a lançar os concursos por etapas e se

se verificar que todas as pessoas que ocupam ou que venham a ocupar os lugares que estão agora a

concurso, são de fora, não serão lançados os concursos da Direção Municipal de Equipamentos e da

Direção Municipal de Ambiente, o que significa que não haverá aumento de despesa, Que o que houve

e o que há, é um organograma que tem vários objetivos, em que alguns são conceptuais, outros

relacionados com as nomeações a título precário, outros relacionados com não nomeações a título

transitorio, pelo que, quem souber ler politicamente os nomes, perceberá que há efeitos muito

importantes. Disse não haver aumento de um cêntimo de despesa, porque se os três lugares vierem a

ser ocupados por pessoas de fora, ou seja, novos salários, não lançará os outros dois concursos, Que

se isso não acontecer e se forem pessoas da casa a ocupar alguns desses lugares, permitirá lançar um

ou os dois concursos de direção municipal. Disse ter definido esta situação em duas etapas, para que o

Município não corra riscos de ter aumento de despesas, pelo que, serão duas direçÕes municipais que

constam e constarão no organograma, mas que não serão abertos. Disse que o Município em quase

todas as áreas, particularmente, nesta nova unidade que é criada, tem condiçoes de olhar para dentro e

admite que também ao nível do Urbanismo isso pode acontecer, mas, se não acontecer, disse deixar o

compromisso de que as outras duas não serão lançadas. Disse que nenhuma das pessoas que "caem"

nestes dois concursos, serão nomeadas. Que a Dra Manuela Garrido não é nomeada, porque não é da

"casa" e a Enga Luísa Aparício deixará de ser Diretora Municipal do Urbanismo, por opção política, não

sendo nomeada em comissão de serviço transitoria, durante o periodo de concurso. Reiterou que a

Câmara só lançará, nesta fase, estas três direções e não as cinco, porque se tiver o azil financeiro
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destas três direções serem ocupadas por pessoas externas, serão três novos salários, mas, se Íorem

ocupados, parcialmente, por pessoas externas e por pessoas da "casa", não haverá repercussãO.

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

informados, o seguinte:
- Aprovar a estrutura flexível e submeter a subsequente deliberação de aprovação da

Assembleia Municipal, a presente proposta de estrutura nuclear da organização dos

serviços municipais, nos termos e para os efeitos previstos no artigo 60 do Decreto-

Lei no 305/2009, de 23 de outubro;
. Aprovar e remeter a conhecimento da Assembleia Municipal, o teor da proposta de

estrutura flexível dos serviços municipais, ora identificada como anexo ll;
. Aprovar a abertura dos procedimentos concursais para as seguintes Direçoes

Municipais: Direção Municipal de Finanças e Património; Direção Municipal de

Administração Geral e Arquivo e Direção Municipal de Urbanismo, nos termos do

disposto no no 1, do artigo 330 da Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas (LTFP),

aprovada em anexo à Lei no 3512014, de 20 de junho e no artigo 110 da Lei n0 4912012,

de 29 de agosto na sua atual redação e remeter a proposta à Assembleia Municipal,
para nomeação do Júri que conduzirá as diversas fases de cada um dos concursos.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURíDICOS
RATIVA NO 238/1 APORN DE ASCEN

GOMES OLIVEIRA CONTRA O MUNIC PIO DE VILA NOVA DE GAIA

ED0C/2018/8674
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:"A Câmara. 12,09.2022'

Deliberação:
A Câmara tomou conhecimento.

DIREçÃO MUNICIPAL DE GESTÃO E FINANçAS
COM VISTA A ALI LOTE DE T EAMENTO

ALV N0 I 998. NO LUGAR DE MEGID RUA DOS MEDRONHEIROS. FREGUESIA DE

CANELAS
ÉDOC12022173423

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

no original,

O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, disse que terá percebido nas informaçoes

prestadas de que terá havido orientaçoes para a alienação de situações desta natureza. Perguntou se

existe alguma orientação em concreto ou qual a fundamentaçã0.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse serem terrenos que foram

estudados pelo Município para serem incorporados no Primeiro Direito, ou seja, para dar lugar a

habitação a renda acessÍvel. Que, por razões de escala, se revelou ser incomportável e aquilo que se

fezfoi, identificados e estudados os terrenos, os mesmos são lançados a hasta pública e não ficam no

Primeiro Direito, mas o interesse que a Câmara tem é que todo o redito proveniente da alienação destes

terrenos, reverta para o Primeiro Direito, podendo reforçar financeiramente o pacote de renda acessível.
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Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 14.09.2022'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, apreciar e autorizar o procedimento de hasta pública com

vista alienação de um terreno do loteamento com alvará n.0 15/1998, no Lugar de

Megide, Rua dos Medronheiros, freguesia de Canelas, bem como, a aprovar as

minutas anexas à etapa 1 (Edital e Programa de Procedimentos), do

EDOCI2022I7 3423, nos termos i nformados.

ALI N0

993 SITO NA RUA U DE

EDOCI2022/73063

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:"A Câmara. 14.09,2022'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, apreciar e autorizar o procedimento de hasta pública com

vista à alienação de lote n0 81í do loteamento com alvará no 004/1993, sito na rua das

Carvalhas, na União de Freguesias de Grijó e Sermonde, bem como, aprovar as

minutas anexas à etapa 1 (Edital e Programa de Procedimentos), do

ÊDOCI2022/73063, n os termos i nformados.

A CELEBRAR DE VILA

CONSELHO SU TURA PARA

ENCONTRO ANUAL DO CONSELHO SUPERIOR E MAGISTRATURAA EM VILA NOVA

DO
E

DE GAIA. NO MONTANTE TOTAL DE €5().()()(l.(l() (CINQUENTA MIL EUROS)

8DOC|2022173541
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 8, apenas

no original,
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 14.09.2022'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o

Município de Vila Nova de Gaia e o Conselho Superior de Magistratura, para apoio

financeiro à realização do XVI Encontro Anual do Conselho Superior de Magistratura

a realizar em Vila Nova de Gaia, no montante total de €50.000,00 (cinquenta mil euros),

nos termos apresentados.

CONCURSO LICO INTERNACIONAL O ALUGUER OPERACIONAL DE VIATURAS

LIGEIRAS
EDOCt2022/55994

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 9, apenas

no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 14.09,2022'
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Deliberação:

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

1. A intenção de integrar o agrupamento de entidades adjudicantes constituído pelo

Município de Vila Nova de Gaia, pela Aguas de Gaia, E.M., S.A. e pela Gaiurb -
Urbanismo e Habitação, E.M., para efeitos de procedimento pré-contratual que tem

como objeto o aluguer operacional de viaturas ligeiras, pelo período 2023'2028, com

o preço base total de 6.854.520,35 +lva a23o/o, repaÉido por cada uma das entidades

adjudicantes, nos seguintes termos:
. Município de V.N. Gaia ' 5182590,60 € + lva
. Águas de Gaia, E.M. S.A. 816 217,20 € + lva

. Gaiurb E.M. 855 712,55€ + lva

2 - A delegação, nos termos do n.0 5 do aÉigo 79.0 do CPA e

do n.o 3 do artigo 5.0 da Lei n.0 7212020, de 16 de novembro, no Sr. Presidente

da Câmara Municipal, enquanto membro do órgão competente para a decisão de

contratar, os poderes necessários para, em sede de conferência procedimental

assumir, de modo definitivo, a posição do órgão sobre a matéria de cada

deliberação a adotar, uma vez que, nos termos do artigo 39.0 do CPA, a decisão

de contratar, a decisão de escolha do procedimento, a aprovação das peças do

procedimento, a designação do júri e a decisão de adjudicação, bem como os

restantes atos cuja competência esteja atribuída ao órgão com competência para

a decisão de contratar, são tomadas conjuntamente pelos órgãos competentes de

todas as entidades que integram o agrupamento.

Em anexo, para efeitos de conhecimento à Câmara. remetem-se os documentos que

constam da etapal, referentes a minuta de Ata de conferência Procedimental,

informação do serviço requisitante, estudo efetuado nos termos do n.o 3 do artigo 360

CCP e respetivos anexos, bem como, documento do qual consta um quadro com a

respetiva repartição dos encargos para os anos 2023 a 2028 que, no que toca apenas

ao Município são os seguintes (verificar Anexo etapa 2):

cÀMARA MUNICIPAL Ata n' 19 - Reunião Ptíblica
De 19 de setembro de 2022

ANO 2023 2024 2025 2026 2027 2028 TOTAL

Rend
a

481 646,03€ 825 678,91€ 849 683,66€ 921 697,92€ 921697,92ç. 384 040,8ffi 4384445,24€ + IVA

Segu
ro

90 9Íì2,02€ 1 55 986,32€ 157 693,86€ 162 8í6,48€ 't62 816,48€ 67 840,20€ 798 145,36€ lsento IVA

3- Submeter a deliberação do Orgão Deliberativo a autorização necessária para

assunção dos encargos plurianuais conforme quadro descrito na etapa 2, em

cumprimento do art. 22o do DL 197/99, de 08,06, repristinado pela RES 86/2011, de

11.04.

A
Classificação: Público
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Ata n' 19 - Reunião Pública

De 19 de setembro de 2022

DtREçÃO MUNTCTPAL DE CONTRATAçÃO PÚBLICA
o DE PARA IM DE PROJ

BITO DO I 01 - lo Ao
BLICIT

FINAL E E VENDA

EDOCl2022l4851
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocÓpia sob o n0 10, apenas

no original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 14,09,2022'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, aprovar o conteúdo do Relatório

Final, designadamente:
1. Aceitar as candidaturas apresentadas à Parte A do Edital, nos seguintes exatos

termos:
. PROCESSO3387t22- Aquisição da fração autónoma "R" com entrada pelo número

24 C, do prédio sito na Rua Quinta da Mesquita, freguesia de Avintes, descrito na

Segunda Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 1689

e inscrito na matriz sob o artigo U3770, pelo valor de € 143.000,00 (€ 1.726,631m21;

. PROCESSO3446t22. Aquisição da fração autónoma "Q" com entrada pelo número

133 - Gorpo I do prédio sito na Travessa Sousa Nogueira, união das freguesias de

Gulpilhares e Valadares, descrito na Primeira Gonservatória do Registo Predial de

Vila Nova de Gaia sob o número 951 - Valadares e inscrito na matriz sob o artigo U10

da dita união de freguesias, pelo valor de € 215.000,00 (€ 1.936,94/m2);
. PROCESSO 3441t22 . Aquisição da fração autónoma "G" com entrada pelos

números 3455 e 34'17 - Bloco 3 do prédio sito na Rua Central, união das freguesias de

sandim, Olival, Lever e Crestuma, descrito na Segunda Conservatória do Registo

Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 1105 - Lever e inscrito na matriz sob o

artigo U7591 da mencionada união de freguesias, pelo valor de € 267.520,00 (€

1900,00/m2);
. PROCESSO 3422n2 - Aquisição da fração autónoma "K" com entrada pelo número

3415 do Bloco 4 do prédio sito na Rua Central, união das freguesias de Sandim, Olival,

Lever e Crestuma, descrito na Segunda Conservatória do Registo Predial de Vila Nova

de Gaia sob o número 1105 . Lever e inscrito na matriz sob o artigo U7591 da

mencionada união de freguesias, pelo valor de € 226.100,00 (€ 1900,00/m2);

- PROCESSO 3429t22. Aquisição das frações autónomas "AF " e "M", destinadas,

respetivamente a habitação e estacionamento - Corpo direito, com entradas pelos

números 3 e 224, do prédio sito na Rua Dr. Gaspar Costa Leite e Alameda Santa

Eulália, freguesia de Oliveira do Douro, descrito na Segunda Conservatória do

Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 1932 e inscrito na matriz sob o

aÉigo U4452, pelo valor total de € 186.200,00 (€ 1900'00/m2);
. PROCESSO3426t22- Aquisição da fração autónoma "F ", com entradas pelo número

283 do prédio sito na Rua Caetano de Melo, freguesia de Oliveira do Douro, descrito

na Segunda Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número

1582 e inscrito na matriz sob o artigo U3850, pelo valor de€,222.300,00 (€ 1900'00/m2);

@^
aaEeÍ'-q,r"'"
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PREITADA PARA

Ata n" 19 - Reunião Pública
De I9 de setembro de 2022

- PROCESSO 3423t22. Aquisição da fração autónoma 'E " ' Corpo I, com entradas

pelos números 323 e 32 do prédio sito na Rua do Fial e na Rua do Roseiral, união de

freguesia de Mafamude e Vilar do Paraíso, descrito na Segunda Conservatória do

Registo Predial de Víla Nova de Gaia sob o número 1697 - Mafamude e inscrito na

matriz sob o artigo U9807, pelo valor de € 191.311,00 (€ 1900,00/m2);

2. Aprovar as minutas das escrituras de compra e venda, que se encontram anexas à

etapa 43;

3. Submeter a deliberação da Assembleia Municipal a aprovação dos anteriores

pontos 1 e 2.

UNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAçOS PUBLrcos
tMl

EDOC12022/54668

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 11, apenas

no original.
Despacho do Senhor Presidente: "Autorizo e Aprovo. A Câmara.09.09.2022'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, submeter os encargos plurianuais (2022:

20 000,00€ + IVA e em2023:140 000,00€ + IVA)a autorização da Assembleia Municipal,

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

8612011, de 11,04., nos termos informados.

EDIDO DE ENTO DE T APREC

P FREG NO

€330.00 íTREZ E TRINTA EUROSì. SO CITADO POR DST/AZVI LIN FERREA ACE

EDOC12022/53937
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 12, apenas

no original,

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 13,09.2022'

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

1, Aprovar o Plano de Sinalização Temporária apresentado e consequente

interrupção de trânsito (5 dias a agendar);

2. Que se envie ofício de taxas (ofício em anexo à etapa 7);

3. lndeferir a isenção parcial de taxas (€ 280,00 - duzentos e oitenta euros);

4. Que se oficiem as entidades habituais, após a liquidação das taxas.

PEDIDO DE I PAGAMENTO APREC

ENTO DE IDA SACAD FREGUES

NO VALOR DE €1.710.00 íMlL SETECENTOS E DEZ EUROS). SOLI TADO POR

DST/AZVI LINHA FERREA ACE

EDOCI2022/61985

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 13, apenas

no original,
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 13.09.2022'

ffi@ClassiÍìcação: Público
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:

1. Aprovar o Plano de Sinalização Temporária apresentado e consequente

interrupção de trânsito (14 dias a agendar);

2. Que se envie ofício de taxas (oficio em anexo à etapa 6);

3. lndeferir a isenção parcial de taxas (€ 1 660,00 - mil seiscentos e sessenta euros);

4. Que se oficiem as entidades habituais, após a liquidação das taxas.

PEDIDO DE ENTO DA T DEL IAL DE

LA CIRC NOS DIAS

Ata n" 19 - Reunião Pública
De 19 de setembro de 2022

,,

SETEMBRO DE2022, NO VALOR DE €406 .()() íQUATROCEN TOS E SEIS EUROS). ITADO

PELO INAC - INSTITUTO NACIONAL DE ARTES DO CIRCO

ÊDOC12022//69271

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

no original.
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 13.09.2022'

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

emissão de licença especial de ruído, para a realização do evento "CUPULA CIRCUS

FESTIVAL", nos dias 15 a í8 de setembro de 2022, no valor de €356,00 (trezentos e

cinquenta e seis euros), solicitado pelo INAC - INSTITUTO NACIONAL DE ARTES DO

CIRCO, nos termos informados.

POSTURA MU CIPAL DE TúNSITO NA RUA CORVADELO - UNÊO DE FREGUESIAS DE

SERZEDO E PEROSINHO

EDOCl202A55264
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 15, apenas

no original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 14,09.2022'

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

informados.

POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NO ENTRONCAMENTO DA RUA DOUTOR BALTAZAR

RIBEIRO COM A RUA NOVA DO AGRO . FREGUESIA DE

EDOC/26693

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

no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 14.09.2022'

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

informados.

^aaceÍ -q,.J
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CÂMARA MUNICIPAL Ata n' 19 - Reunião Pública

De I9 de setembro de 2022

P ARA FORNECI IAE
NICIPAIS EM TE AO

ACORDO OUADRO ELE.2O2O DA ESPAP

EDOC|2022/66663
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 17, apenas

no original.

Despacho do Senhor Presidente:'A Câmara. 14.09.2022'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1 - Autorizar a abertura de um procedimento de consulta prévia, nos termos do artigo

259.0 do Código dos Contratos Públicos publicado pelo Decreto-Lei n.0 18/2008, de 29

de janeiro, com a revisão dada pelo Decreto-Lei n.0 11 1-812017 de 31 de agosto, e pela

Lei n.o 3012021,de 21 de maio, na atual redação (doravante CCP), ao abrigo do Acordo'

Quadro para o fornecimento de eletricidade em regime de mercado livre para Portugal

Continental (AQ-ELE.2020) da ESPAP, Lote 6 Agregado, para os pontos de entrega

em BTE - Baixa Tensão Especial e MT'Média Tensão;

2 - Aprovar os termos e condições constantes do caderno de encargos e respetivos

anexos e o convite à apresentação de propostas constante da etapa 1;

3 - Definir para o presente fornecimento o preço base global de 2.290.000,00€, valor

sem IVA incluído, nos do disposto no artigo 47.0 do CCP;

4 - Aprovar a constituição dos elementos do júri conforme sugerido, a saber:

Presidente: RuiRamos, Vogal Efetivo: Sónia Mourão;Vogal Efetivo:Joaquim Ribeiro;

Vogal Suplente: António Mota; Vogal Suplente: Catarina Moita (DlC a anexar

posteriormente);
5 - Aprovar o lançamento do procedimento na plataforma AcinGov na medida em que

o Município pode escolher livremente a plataforma a utilizar pois é uma entidade

voluntária no SNCP, podendo escolher a plataforma de contratação que utiliza

habitualmente;
6. Aprovar a designação do Gestor do contrato para cumprimento do disposto no n.0

1 do artigo 290.0 A do Código dos Contratos Públicos, na pessoa do Sr. Eng,oAntónio

Mota,
7 - Aprovar a despesa plurianual nas diferentes componentes de energia, conforme

repartição que consta do quadro anexo à etapa 10:

A
aaceÍ':
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De 19 de setembro de 2022 6
De acordo com o valoÍ total estimando

de contrato de € 2.923.039,86 com lVA, seguem'se as verbas a cabimentar e

respetivas rúbricas:

Valores com

tvA

Consumos de

energia:23%

Rúbrica Ano Objeto

Valor

2001 A 12

Consumos de

Energìa

2022

Energia elétrica para

instalações

municipais

645.961,46

2023
2.263.671,06

Valores com

tvA

TxAV:6%

ISCE: 23%

Sem plano

Classif, Económica:

02/06020305

Contribuição Audio

Visual (CAV) e

lmposto sobre

consumo de

eletricidade (ISCE)

2022

CAV
416,90

ISCE
2.485,30

2023

CAV 1.903,23

ISCE

8.601,9í

D|REçÃO MUNICIPAL DE URBANISMO E AMBIENTE
PEDIDO PAGAMENTO EVIDA PELA P DA LICE

P NO LDE€2 MIL

orToc AEUME AE T PROC,0

DEF TA MARINH DRO DA AF CITADO

POR CALCULUS COLOSSAL LDA

EDOC12022172447

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 18, apenas

no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 09.09,2022'

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

pedido de redução em 50% do pagamento da taxa devida pela prorrogação da licença

de ocupação do espaço público, no montante global de €2,841,64 (dois mil oitocentos

e quarenta e um euros e sessenta e quatro cêntimos), ou seja, o valor de €1 420,82

(mil quatrocentos e vinte euros e oitenta e dois cêntimos), Proc.o 26119 - PL, União de

^
aaüe( -
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Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, solicitado por CALCULUS

COLOSSAL LDA, nos termos informados.

E ISEN DO DE ALV DE OBRAS

VALOR NTOS E VINT E VINTE E

DE CONC DE DE UTI ANTE

€110 PROC,0 DE FREGU

E SEIXEZE LO. SOLICITADO POR BOM

ÊDOC12022Í73448

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 19, apenas

no original.
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 13.09.2022'

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

alvará de licença de obras, no valor de€1.322,29 (miltrezentos e vinte e dois euros e

vinte e nove cêntimos) e da taxa de concessão de autorização de utilização, no

montante global de €110,00 (cento e dez euros), Proc.o 7578n1- LEG, União de

Freguesias de Pedroso e Seixezelo, solicitado por BOM SAMARITANO, nos termos

informados.

E DO DE ALVARA DE OB

VALOR E NOVE E OITENT

E DA TAXA DE C MONTAN
€{nn nn íetrM tr I IANQì PROC,o 747tlt4 -U DE FPtrêiltrStÂS DE PEDROSO tr

Ata n" 19 - Reunião Pública
De 19 de setembro de 2022

í

E

SEIXEZELO. SOLICITADO POR BOM SAMARITANO

ÊDOCi2022/,73443
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:"A Câmara. 13.09.2022'

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

alvará de licença de obras, no valor de €1.292,86 (mil duzentos e noventa e dois euros

e oitenta e seis cêntimos) e da taxa de concessão de autorização de utilização, no

montante global de €100,00 (cem euros), Proc.o 7572121- LEG, União de Freguesias

de Pedroso e Seixezelo, solicitado por BOM SAMARITANO, nos termos informados.

PEDIDO DE RE DO PAGAMENTO DA T DE EMISSÃO DE ALVARA E LICENCA DE

1-LEG.U0

NO VALOR DE E DA TAXA

MONTANTE DE ENTOS M EUROS

TRINTA E UM DE

DA AFURADA soLtc ISABEL L. USA

EDOC|2022173436
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: "A Câmara. 13.09.2022'

ffi@Classificação: Público

Cêrtificado
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De I9 de selembro de 2022

Deliberação:
Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstenções do PPD/PSD, aprovar o
pedido de redução em 50% do pagamento da taxa de emissão de alvará de licença de

obra, no valor de €290,00 (duzentos e noventa euros), ou seja, o valor de €145,00

(cento e quarenta e cinco euros), fixando-se assim a Taxa de Emissão do Alvará de

Licença de Obras Final, no valor de €1 693,66 (mil seiscentos e noventa e três euros

e sessenta e seis cêntimos) e o pedido de redução em 50% do pagamento da Taxa

Municipal de Urbanização, no montante de €1,881,31 (mil oitocentos e oitenta e um

euros e trinta e um cêntimos), ou seja, o valor de € 940,66 (novecentos e quarenta

euros e sessenta e seis cêntimos), Proc.o 387121- LEG, União de Freguesias de Santa

Marinha e São Pedro da Afurada, solicitado por ANA ISABEL L. CARVALHO DE

SOUSA, nos termos informados.

DE CERTIDÃO DEI PROC,0

DE FREGUESIAS D E PE

SOLICITADO POR VITORINO DAS NEVES ROCHA

ãDOC12022173054
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no Íinal por fotocopia sob o n0 22, apenas

no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 12.09.2022'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Reconhecer, em virtude da conclusão das obras efetuadas, para fim habitacional,

a fração D do prédio sito na Rua Cabo Borges, n.0 84, união de freguesias de Santa

Marinha e São Pedro da Afurada, descrito na 1.a Conservatória do Registo Predial de

Vila Nova de Gaia sob o n,0 3501 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 4952,

da aludida freguesia, da vistoria urbanística realizada no âmbito da qual o imóvel

obteve o nível de conservação "excelente" e da apresentação do respetivo certificado

energético, que o mesmo foi objeto de intervenção de reabilitação, para efeitos de

isenção de lMl e lMT, nos termos e para os efeitos das alíneas a) a c) do n,0 2 do artigo

45.o e, ainda, de dedução à coleta em sede de IRS respetivamente do n.0 4, al a),e do

n.0 7, al, a), todos do Estatuto dos Benefícios Fiscais;

2. Aprovar a emissão de certidão, nos termos da minuta em anexo;

3. Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação do

edifício;
4. Enviar ao requerente a certidão urbanística peticionada'

RTIDÃO URBANíSTICA DE IMI 0

. CERT. ESIA DE OLIVEIRA DO DOURO soL ADO POR PAULO MARTINs
8DOCI2022173429

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:"A Câmara, 12.09.2022'

fr
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De I9 de setembto de 2022

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

l.Reconhecer, em virtude da conclusão das obras efetuadas no âmbito do processo

n.o 3666/19 e da apresentação do certificado energético n.0 SCE259111726, da fração

designada pela letra "M", sita na Rua Padre José Coelho Barbosa, n,0 406, da

Freguesia de Oliveira do Douro, descrito na 2a Conservatória do Registo Predial de

Vila Nova de Gaia, sob o n.o 3303/19981113 - M e inscrito na Matriz Predial Urbana sob

o n.o 6978, foi objeto de uma intervenção de reabilitação, para efeitos de isenção de

lMl e IMT nos termos nos termos das alíneas a)e c)do n.0 2 do artigo 45.0 do Estatuto

dos Benefícios Fiscais (EBF).

2.Aprovar a emissão de certidão, nos termos da minuta em anexo.

3.Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação do edifício

ou fração.
4.Enviar ao requerente a certidão urbanística peticionada.

E EFEITOS DE PROC.o 21

CERT- PEDRO DA CITADO

POR J GONCALO NEVES DA SILVA CERVEI RA

EDOC|2022/73059
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 24, apenas

no original.
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 12.09.2022'

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

l.Reconhecer, em virtude da conclusão das obras efetuadas, para fim habitacional, a

fração AC do prédio sito na no Lugar da Telheira Rasa e Vereda Um Manuel da Rocha

Páris (Médico), n.os 4,14,30,42enaVereda Dois Manuel da Rocha Páris (Médico),

n.os 73 e 77, União de Freguesias de Santa Marinha e S. Pedro da Afurada, descrito

na 1.a Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o n.o 5921 e inscrito

na matriz predial urbana sob o aÉigo 7388, 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, nos termos da minuta em anexo;

3.Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação do edifício;

4.Enviar ao requerente a certidão urbanística peticionada.

DEC IME DE E

POR PEDRO IVEIRA SILVA. PROCO 6464122- CERT - UN DE FREG DEG E

SERMONDE
8DOC12022172443

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 : " A Câmara. 09.09.2022'

4

U

^
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classificação: Público
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Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençÕes do PPD/PSD, aprovar a

emissão de ceÉidão, nos termos informados.

PEDIDO DE CERTI PARA EFE DE IMT PRO o

UESIAS DE E PEDRO ITADO

POR ARSIL - INVESTIMENTOS IMOBIL OS. LDA

8DOCI2022/,72393

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

no original,

Despacho do Se nhor Presidente : " A Câmara. 09. 09.2022'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Reconhecer, em virtude da conclusão das obras efetuadas no âmbito do processo

n.o 7453/19 e da apresentação dos certificados energéticos de SCE277486943 a

SCE277503024 (emitidos após a conclusão das obras), que o imóvel sito na Rua

Manuel da Rocha Páris, n.os 283,293,311 e323, da Freguesia de Santa Marinha,

descrito na 1a Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o n.0 1908

e inscrito na Matriz Predial Urbana sob o n.0 7406, foi objeto de uma intervenção de

reabilitação, para efeitos de isenção de IMT nos termos da alínea b)do n.0 2 do artigo

45.0 do Estatuto dos Beneficios Fiscais (EBF)'

2. Aprovar a emissão de certidão, nos termos da minuta em anexo.

3. Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação do

edifício.
4. Enviar ao requerente da certidão urbanística peticionada.

DOP PELA UTI DITORIO DO

Bto DEU TEAM BUI

NO

LICITADO

CENTRO
EDOC/2022173215

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

no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 13.09.2022'

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

utilização do auditório do Parque Biológico, para a realização de um workshop de

TEAM BUILDING, com os voluntários da associação, no dia 16.09.2022, no valor de

€344,40 (trezentos e quarenta e quatros euros e quarenta cêntimos), solicitado por

RE-FOOD GAIA CENTRO, nos termos informados.

E

A
aaceÍ -
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D|REçÃO MUN|CIPAL DE POLíTICAS SOCIAIS
CANDIDATU DE TRANSPORTE - AGRUPAMENTO DE DIOGO DE

MACEDO 2022,2023
EDOC12022171251

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 28, apenas

no original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 12.09.2022'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar as 46 candidaturas ao transporte escolar,

constantes das tabelas anexas à etapa I do EDOC12022171251, nos termos

informados.

ADESÃO A REDE FAST TRACK CITIES - APROVACÃO DA DE DE PARIS

8DOC12022165177

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 29 apenas

no original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 16.08.2022'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a adesão à REDE FAST TRACK GlTlES, bem

como, a Declaração de Paris, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DIARIO DA TESOURARIA,-que se anexa no Íinal por fotocopia sob o n0 30,

apenas no original.

Deliberação:
A Câmara tomou conhecimento,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues deu início à intervenção do

Público:

José Fernando Silva Alves . Referiu-se ao processo de contra ordenação n0 2-1166-2019, dizendo que

terá tentado falar inúmeras vezes com o Comandante da Polícia Municipal e que nunca o conseguiu.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse que o Sr. Municipe esteve

presente na reunião de Câmara de22.11.2021e que o assunto foi remetido para o Departamento de

Assuntos Jurídicos para análise e estes terão solicitado nova fundamentação à Polícia Municipal. Que

terá sugerido, na altura, que a abordagem fosse feita com o Comandante da Polícia Municipal, Dr. Telmo,

porque ele estaria, em articulação com o Departamento Jurídico,afazer a reapreciação do processo.

Disse se tratar de uma situação que não dignifica a Câmara nem a Polícia Municipal, pelo que, o processo

está a ser reapreciado, e, assim que tiver uma resposta, a mesma será transmitida ao Senhor Munícipe,

O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar, disse que independentemente

de qualquer apreciação objetiva do assunto, o processo encontra-se encerrado, porque foi liquidada a

coima.

^ @Clâssificação: Público
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O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse que isso não impede que

o Sr. Munícipe seja atendido pelo Comandante da Polícia Municipal, Dr, Telmo e que, pessoalmente, se

compromete a dar uma informação clara ao Senhor Munícipe, Sobre a situaçã0.

Nada mais havendo a tratar, quando eram 17 horas e 37 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 I do aÉ.0 34.0 do CPA, e no n.o 1 do art.o 570, do Anexo I da Lei n.o7512013,

de 12 de setembro, com as devidas alterações, bem como do n.01 do art.o11.0 do Regimento da

Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reunião de 2021.10.18'

E eu, , Diretora Municipal de Gestão e Finanças e Secretária

da presente reun ião, a subscrevi.

0 Presidente da Câmara,

Wtr/wl"^Í
(Eduardo Vítor Rodrigues)

A
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