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VILA NOVA DE

CAMARA MUNIcIPAL N

AUSÊNGAS JUSTtFtcADAs Nos TERMos DA ALíNEA c) Do ART.. 39 DA LEt N.o Tst2ols
ÐE12 DE SETEMBRo, coM AS DEVTDAS ALTERAçÖes:

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

ATA N.019

REUNIAO PÚBLICA DE CÂMARA REALIZADA

EM 19 DE OUTUBRO DE 2020 N0 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 cidade oriveira
- O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
- O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr, Manuel António Correia Monteiro
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim Pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto
- A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes

PRESIDIU À REUNNO:

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

SECRETARIOU A REUNñO:

'A Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças, Manuera Garrido

HORA DA ABERTURA: 16 horas.

HORA DE ENCERRAMENTO: 1Z horas e 45 minutos.
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CÂMARA MUNIcIPAL Atø no 19- Reunião Ptlblica
De 19 de outubro de 2020

PRESIDÊNCIA/VE REAçÄO
POST NOr DIMENTO

SINGULARES (IRS)- 2021
EDOC/2020t62493

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se transcreve e que se anexa no final por fotocópia sob o no 1,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 14.10.2020'
"PROPOSIA

ASSUÏrO; PARTICTPAçA? vARIAvELNo /Mposro soBRE o RENDIMENTo DÁs pEssoÁs s/NGULARFs úRs)
Considerando que:
N¡s fermos do drsposfo na alínea ccc) do no 1 do añigo 33o do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei no T5/2013,
de 12 de setembro, na sua redaçãto atual, compete à Câmara Municipa! apresentar proposfas ä ¡siemb/era Municipàt sobre matërias da
coynetQncla desf4 desþnadamente, em matéria de exercício dos poderes tributârios conferidos ao Município, (cfr.'at. c) do no 1 do añigo
25o da RJAL).

O no 1 do añigo 260 da Lei no 73/2013, de 3 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias locais e das Entidades lntermunicipais), na
sua redação atual, determina gue, os municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no lmposto sobre o
Rendimento das Pessoas Slngu/ares (/RS/ dos suleifos passivos com domicílio ftscal na respetiva circunscrição territoriat, relativa aos
rendimentos do ano imediatamente anterior;
O no 2 do artigo 260 desfe mesmo diploma determina que a pañicipaçäo no /RS depende de detiberação soþre a percentagem de /RS
pretendida pelo Município, a qual deve ser comunicada à Direção-Geratdos /mposfog até 31 de dezembro do ano anterior iquete a que
respeitam os rendimentos,
Asslm:
Proponho que a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia detibere aprovar e submefer å Ás sembteia Municipal, de acordo com a allnea ccc)
do no 1 do aftigo 33o e alíne.a c) do no 1 do aúigo 25o, ambos do RJAL, para aprovação por esfe Orgão deliberativo, a ftxação de uma
participação de 4% no /RS dos sulerfos passivos com domicítio fiscal em Vila Noua de'Gaia, assumindo uma redução de 1%'às famílias,
nos fermos do dlsposfo nos nos 1 e 2 do añigo 260 do Regime Financeiro das Autarquias Locais, aprovada peta tei no T3/2013, de 3 de
Sefembro, na sua redação atual,
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 14 de outubro de 2020.
O Presidente da Câmara,
(Ed u ard o V ito r Rod rigues) "

O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura apresentou o documento que a segu¡r se transcrevel
(Doc, 1)
"PROPOSIA
pARTt Cr p AçAO V ARt AV EL NO /RS p ARA 2021

O no 1, do artigo 260, da Lei no 73/2013, de 3 de setembro, que aprovou o Regime Financeiro das Autarquias Locais, na sua redaçãto atual,
determina que, os municípios têm dire'tto, em cada ano, a uma pafticipação variávet até 5% no tmpostosobre o Rendimentodas pessoas
Stngu/ares (/RS), dos suielfos passivos com domicítio ftscal na respetiva circunsuição terr'ttorial, relativa aos rendimentos do ano
imed i atame nte ante rio r.

A devolução de uma pañe destes 5%, é muitos casos uma práttica que tem vindo a consolidar-se ao longo dos últimos anos, que repoñada
à liquidação do imposto em 2018 ascendem a cerca de 40% dos Municípiospodugueses, existindo inclusivamentecasos onde a devotução
é integral.

Existem, de facto, municípios de grande dimensão onde a devoluçâo é já uma prática corrente, adotada com a finalidade de reforçar o
rendimento disponível das famílias, como é o caso de Sintra (40/o), Braga (4,25T0), Coimbra (4,50/o), Gondomar (4,50T0), póvoa do Vanim
(4%) ou Viseu (4To), entre outros,

Lisboa, o maior Município do país, devolve aos seus munícipes 2,5%, ou seja, 50% do valor arrecadado e Atbufeira até devolve o valor
integralmente.

Afenfos às afuals circunstâncias, esta devotução ainda faz mais sentido, uma vez que as famítiag mar.s do que nunca, precisam de apoio
financeiro,
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Reglsfamog po¡i, com agrado que a proposta da Câmara, finalmente avance nesse senfr'do, passando de umapos¡çâo de negação neste
pr¡ncíp¡1, onde não reconhec¡a nenhuma razão para devolver o que quer que fosse, para considerar uma propostaque o PSD tem vindo a
apresentar, coerentemente, anos após ano, desde o início deste mandato autárquico.
Mas a devolução de 1%, nas circunstâncias da atua! crise sanitétria, económica e social, parece-nos de todo insuficiente, dado a perda
generalizada de rendimentos, fruto da implementação do tay-off e até a subida significativa do nívet de desemprego.
Nesse senfido, entendemos que, esfas condlções adversag atiadas à evotução positiva da situação financeira da Câmara Municipa!, se
justifica por pañe do Município um desagravamento, com maior dimensão.
Nesfes fermos, propomos que a Câmara Municipal de Vita Nova de Gaia, detibere aprovar e submeter àAssemb/eia Municipal, de acordo
com a alínea ccc), do no 1, do artigo 330 e alínea c), do no 1, do añigo 25o, ambos da Lei no 73/2013, de 3 de setembro, na sua redação
atual, a fixação de uma pafticipação de 2,5% no /RS dos sule/os passivos com domicílio fiscal em Vita Nova de Gaia, nos fermos do
disposfo no no 1 e no 2, do artigo 260, também do mesmo Regime Financeiro das Autarquias Locais.
Vila Nova de Gaia, 19 de outubro de 2020.

O Grupo de Vereadores do PS4 na Câmara Municipat de Vita Nova de Gaia"

Deliberaçäo:
Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 1 voto contra do PPD/PSD, aprovar e submeter
à Assembleia Municipal, de acordo com a alínea ccc), do no 1, do artigo 330 e alínea c), do no 1,
do artigo 250, ambos do RJAL, para aprovaçäo por este órgäo deliberativo, a fixaçäo para o ano
de 2021, de uma participaçäo de 4% no IRS dos sujeitos passivos com dom¡cílio fiscal em Vila
Nova de Gaia, assumindo uma reduçäo de 1% às famílias, nos termos do disposto nos nos 1 e 2
do artigo 260 do Regime Financeiro das Autarquias Locais, aprovada pela Lei no 73/2013, de 3
de setembro, na sua redaçäo atual.

PlgPosTA- tMPoSTO
EDOC/2020t62494
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se transcreve e que se anexa no final por fotocópia sob o no 2,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidenfe: "A Câmara. 14.10,2020,
"PROPOSIA

ASSUNTO; MPOSTO MUNICIPAL DE IMÓVEIS
Considerando que:
--f/9¡ 

fgrmos do drsposfo na alínea ccc) do no 1 do añ!øo 33o do Regime Jurídico das Autarquias Locars (RJAL), aprovado pela Lei no
75/2013' de 12 de setembro, compete à Câmara Municipat apresentai proposfas à Assembteià Municipal soøre ,áter¡as da cämpetência
desf4 desþnadamente, fixar anualmente o valor da þxa do imposto municipal sobre imöveis (Cfr, at. d¡ Ao no 1 do artigo 25" aa n,lnt¡;
- o no 14 do artigo 1120 do Código do lmposto Municipal sobre lmóveis ¡itMt¡, aprovado peio DL 2ai/2001, de 12 dã Novembro, na sua
redação atual, determina que a taxa a aplicar, bem como as suas majorações e/óu minoràções, devem dar entrada na Direção-óeral dos
/mposfos até 31 de dezembro;
- Nos fermos do no 5 do añ!ø0.1120 daquete Código, compete ao Município, mediante proposta da Câmara e deliberação da Assembteia
Mltnicipal, a fixação anual da taxa do tmposto Municipat sobre lmóveis a'ap¡¡çu, t^ cada ano, dentro dos iimites previitos na atínea c) do
no 1 da mesma disposição legal;
- Nos fermos da alínea c) do no 1 do citado artigo 112o a taxa apticáve! aos prédios urbanos é a seguinte (Redação da Lei no T - A/2016, de
30 de março):

- Prédios Urbanos: 0,3% a 0,45%
- Os nos B e I do mesmo artigo 1120 permitem q.ue, mediante deliberação da Assembleia Municipa!, se majore a taxa de tmposto
relatiuamente a prédios urbanos degradados, considerando-se como farsbs que, face ao seu esfaáo de conieruação, não cumpram,
satisfatoriamente, a sua função ou façam perigar a segurançade pessoas e bens e prédios rúsflcos com âreas florestais que se encontrem
em srÍuaçôes de abandono, entendido nos fermos no no 10-do mesmo artigo (Redação da Lei no 21/2006 de 23 de Junho).
Desde o início deste ciclo autárquico, apenas nos anos de 2014 e 2015 neo foi poósíve/ haver reduçã0, Nesfe mandato autárquico, o IMI
foi reduzido todos os anos.
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Asslm;
Proponho que a Câmara Municipalde Vila Nova de Gaia detibere aprovar e submeter àAssemþ/ela Municipal, de acordo com a a!ínea ccc)
do no 1 do aftigo 33o e do n' 1 do añigo 25o, ambos do RJAJ, para aprovação por esfe órgão detiberativo, a fixação da Taxa de Imposto
Municipal sobre lmóveis, para vigorar no ano 2021:

1. Ao abrigo do no 5 do artigo 1120 do DL 287/2003, de 12 de Novembro (Código do lmposto Municipat sobre Imóveis - CtMt), fixar
ataxa de 0,38% para prédios urbanos contemplados na alínea c) do no 1 do artigo 112o do CtMt, Este valor aplica-se a fodas as
famílias;

2. Nos fermos e para efeitos do drsposfo no no B do arligo 1120 do ClMl, fixar a majoração de 30% sobre a taxa apticávet a prédios
urbanos degradados, conslderando-se como fars fodos os rmóvels relativamente aos quaþ nos fermos da tegistação
administrativa em vigor, tenham sido ordenadas pela Câmara, obras de conservação ou beneficiaçã0, por fazerem perigàr a
segurança de pessoas e bens.

3. Nos fermos e para efeitos do dr.sposfo no no g do añigo 112e do CIMI, fixar a majoração de 50% soöre a taxa apticëuet aos prédlos
rúsficos com áreas f/oresfals que se encontrem em situação de abandono, entendido nos fermos no no 10 do mesmo artigo.

Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 14 de outubro de 2020.
O Presidente da Câmara,
(Eduardo Vitor Rod rigues)'

O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Gancela Moura apresentou o documento que a segu¡r se transcreve
(Doc.2):
'PROPOSIA

TAXA DE IMI - IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS PARA 2021

A proposta gue nos é presente, aponta para uma redação dataxa de tMt para prêdlos urbanos de 0,40% para 0,38%, uma redução de 5%,
0 que no contexto atual, marcado pela pandemia e face às dificuldades imprevisíveis que as famílias e as empres as têm peta frente no
pröximo ano nos parece insuficiente.

Significaisfo que, na prática, um proprietétrio de um prédio urbano avaliado em 100,000 enros, no ano de 2021, em vez de 400 euros de
lMl, passarâ a pagar 380 euros, ou seja, menos 20 euros por ano, o equivalente a uma poupança mensal de 1,67 euros.
Por outro lado, não traduz a resposfa adequada que a Câmara Municipat pode e deve dar, perante esta situação de emergência social,
sobretudo considerando os resu/fados líquidos dos últimos dois exercícros.

Se o ano passado nos congratulamos com o facto da Câmara Municipat a redução coincidir com a taxa que o PSD já havia proposto para
2018 e para 2019, é nossa convicção de que a proposta para 2021 poderia sermals ambiciosa.
E não obstante a propalada a redução sucessiva desde 2016, Gaia continua a ser um dos Municípios do Grande Porto a praticar uma das
mais elevadas taxas de lMl, se atentarmos que só a Trofa, com 0,44%, praticou uma taxa mais elevada em 2020, não acompanhando
outros exemplos, que têm apostado numa redução significativa desfe rmposfo, com claro benefício, em termos de poupança ftscal e
con sequente aumento de rendimento disponível.

Sendo a taxa de IMI em 2020 de 0,30%, no Porfo, 0,37%, em Gondomar,0,409%, emValongo,0,JTS%, na Maia e 0,JT5%, em Matosinhos,
0,30%, na PÓvoa de Vanim e 0,34% em Vila do Conde, torna-se difícit perceber as razões da taxa de lMt em Gaia permanecer tão alta,
penalizando de forma iniusta todos os gaienses e criando condiçöes penalizadoras para quem pretende investir no mercado imobitiârio do
concelho.

Tendo em consideração a atual situação de exceção, faria ainda senfldo adotar o que jér temos proposfo em anos anteriores sobre a
flexibilidade da taxa de lMl, no senfido de poder acomodar algumas bonificações, que seguramente poderiam a diferença para muitas
famílias. Esfamos a pensar naqueles que possuem apenas e só um único imóvet como sua propriedade o qua! se destina a habitação
pröpria e permanente ou nos proprietétrios com deficiência ou com deficientes a seu cargo, com grau de incapacidade igualou superior a
60%.

Esfamos ainda a pensar nas famílias galenses, através da implementação do IMt Familiar, atribuído às famílias que tenham, pelo menos,
um filho dependente a setl cargo, e que já mereceu o apoio e aplicação prática na maioria dos municípiospodugueses,
Nesse senfldo propomos:

1- Que a Câmara Municipal de Gaia delibere, reduzir a taxa de tMt para 2021 , alterando a base da taxa atua! de 0,40% para 0, g5%,

aplicétvel a prédios urbanos contemplados na alínea c), do no 1, do artigo 1120, do CtM!.

q

#_#\,JW
Cert¡flcedo

Classlfìcação: Público

PáÊinâ 4 de 28



É \lrVILA NOVA DE

ffi#

v
cÄf4ARA MUNTcIPAL Ata no 19- Reuníão Ptiblica

De 19 de outubro de 2020

2- Nos fermos e para efeitos do drsposfo no no 8, do citado artigo 1120 do CtMt, fixar a majoração de 30% soþre a taxa apticável a
predios urbanos (prédios e terrenos) degradados ou abandonados, cons¡derando-se como farc fodos os lmóyeis relativamente
aos qua,b nos fermos da legislação administrativa em vigor, tenham sido ordenadas peta Câmara, obras de conseruação ou
beneficiaçã0, por fazerem perigar a segurança de pessoas e bens.

3- Nos fermos e para efeitos do drsposfo no no g do aftigo 112o do CtMl, fixar uma majoração superlor aos atuais 30% sobre a taxa
aplicável aos prédlos rúsflcos com áreas f/oresfars que se encontrem em situação de abandono, entendido nos fermos no no 10
do mesmo artigo,

Vila Nova de Gaia, 19 de outubro de 2020.

O Grupo de Vereadores do PSD, na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,'

Deliberaçäo:
Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 1 voto contra do PPD/PSD, aprovar e submeter
à Assembleia Municipal, de acordo com a alínea ccc), do n0 1, do artigo 330 e do no 1, do artigo
25o, ambos do RJAL, para aprovação por este órgäo deliberativo, a fixação da Taxa de lmposto
Municipal sobre lmóveis, para v¡gorar no ano 2021:
1. Ao abrigo do n0 5, do artigo 1120 doDL28712003, de 12 de Novembro (Gódigo do lmposto

Municipal sobre lmóveis - ClMl), fixar a taxa de 0,38% para prédios urbanos contemplados
na alínea c)do n0 1, do artigo 1120 do ClMl. Este valor aplica.se a todas as famílias;

2. Nos termos e para efeitos do disposto no n0 8, do artigo 1120 do ClMl, fixar a majoraçäo de
30% sobre a taxa aplicável a prédios urbanos degradados, cons¡derando.se comota¡etodos
os imóveis relativamente aos qua¡s, nos termos da legislaçäo administrativa em v¡gor,
tenham sido ordenadas pela Câmara, obras de conservaçäo ou beneficiaçäo, por fazerem
per¡gar a segurança de pessoas e bens;

3. Nos termos e para efeitos do disposto no no g, do artlgo 112a do GlMl, fixar a majoração de
50% sobre a taxa aplicável aos prédios rústicos com áreas florestais que se encontrem em
situação de abandono, entendido nos termos do n0l0 do mesmo artigo.

PROPOSTA - DERRAMA PARA 2021
EDOC/202016249,,1

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se transcreve e que se anexa no final por fotocópia sob o no 3,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 14,10.2020,
'PROPOSIA
ASSUNTO; DERRAMA
Considerando que:

Nos fermos do drsposfo na alínea ccc) do no 1 do artigo 33o do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei no T5/2013,
d9 12 de setembro, compete.à Câmara Municipa! apresentar proposfas à ,Assemb/eia Municipat sòøre mtater¡as da'competência desta,
designadamente, autorizar o lançamento de derramas (cfr. al. d) do no 1 do arÍigo 250 da RJAL);
O no 1 do artigo lBo da Lei no 73/2013 de 3 de setembro (Regime Financeiro dai Autarquiasloóars e das Entidades lntermunicipais) na sua
r9!aç10 atual, determina gue os Municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, até ao limite máximo de 1,5% ioøre o tucro
tributável suieito e não isento de imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas (tRC), que corresponda à proporç'ão dlfnd¡mentto
gerado na sua ëtrea geográfica;
O contexto atual, marcado pela pandemia COVID, criou dificutdades rnesperadas e desafios às atividades económicas, que importa sejam
atendidas pelos poderes públlcos e pelas po/ífrcas fiscaþ no timite de um equitíbrio saudâvelentre o púbtico e o privadot, sem núnca colocar
em causa a capacidade de resposfa das políticas municipais de saúde, educação e ação social, entre outras;
De acordo com o mesmo añigo:
"22- A assembleia municipalpode, sob proposta da câmara municipal, nostermos dos nos 2 e 3 do artigo 160, deliberar a criação de isençöes
ou de taxas reduzidas de derrama.
23- As tsengôes ou faxas rgduzidag de derrama prevrsfas no número anterior atendem, nos fermos do regulamento previsto no no 2 do
referido añigo 160 aos seguinfes criterios:

6

Classlflcaçãor Públlco

Páe¡na 5 de 28



É_rlr
VILA NOVA DE

ffi#

M
CAMARA MUNIcIPAL Ata no 19- Reunião Ptiblicø

De 19 de outubro de 2020

6t
a) Volume de negócios das empresas beneficiárias;
b) Sefor de atividade em que as empresas beneficiárias operem no município;
c) Criação de emprego no município.

24- Até à aprovação do regulamento referido no n(tmero anterior, a assembleia municipat pode, sob proposta da câmara municipa!, deliberar
lançar uma taxa reduzida de derrama para os su7'erfos passivos com um volume de negócios no ano anterior que não ultrapasse (euro)
150000,'
Esta prerrogativa legal, para além de ser um instrumento de potítica financeira, deve ser também um instrumento de potítica económica e
social, de apoio às pequenas e mêdias e/??presas, enquanto entidades dinamizadoras da economia local.
Asslm;

Proponho que a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia delibere aprovar e submefer â ,4s sembteia Municipal, de acordo com a alínea ccc)
do no 1 do añigo 33o e alínea d) do no 1 do artigo 25o, ambos do RJAJ, para aprovação por esfe órgão deiiberativo, a fixação das faxas de
Derrama, sobre o lucro tributável suieito e não isento de imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas (RC), no exerclcio de 2021 , nas
segurnfes condlçôes;

1' De acordo com o no 1 e 10 do artigo lïo da Lei 73/2013, de 3 de sefembro (Regime Financeiro das Autarquias locars e das
Entidades lntermunicipais), com as alterações introduzidas peta Lei no B2-D/2014, de 31 de dezembro, seja fixada a taxa de
denama, nos segulnfes valores:
- 1 ,25% para empresas com um volume de negócios superior a €150.000 (edução de 0,25% face a 201g);
- 1,0% para empresas com um volume de negócios até €150,000 (redução de 0,25% face a 2019);
- lsençã0, durante 1 ano, para ernpresas que se fixem no concelho em 2019 e desde que u'tem e mantenham duranfe esse
período, cinco ou mais posfos de trabalho.

2' Que o produto da sua cobrança seia afeto, no ano de 2021, ao financiamento dos lnyesfimenfog que constarão do Ptano Plurianuat
de lnvestimentos e orçamenfo para esse ano,

Paços do concelho de Vila Nova de Gaia, 14 de outubro de 2020
O Presidente da Câmara,
(Ed u ardo V itor Rod rig ue s)'

O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Gancela Moura apresentou o documento que a segu¡r se transcreve
(Doc.3):
,PROPOSTA

DERRAMA PARA 2021

lncidindo a taxa de Derrama sobre o lucro tributávetsuieito e não isento de tmposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (tRC),

iulgamos ser importante utilizar este instrumento, como forma de fidetizar e incentivar o tecido empresarial a fixar-se no concelho de Gaia,
0 exemplo dos conce/hos com elevado potenciat empresarial é elucidativo da aposta numa política de incentivos empresariais através de
vëtrios instrumentos, entre outros a própria tributação de Derrama, ostentando um tecido empresarialforfe e coeso, capaz de gerar emprego,
receita e estabilidade económica,

Acresce que, face ao contexto excecional de crise económica e socia!, também é consensual a necessidade de redução da fiscatidade
aplicávelâs nossas empresas, no sentido de /hes proporcionar maior competitividade, para poderem enfrentar nas melhores condiçöes,
face aos desaflos e à imprevisibilidade dos mercados para o próximo ano,
Sendo o concelho de Gaia, um concelho onde mais de g7% do tecido empresarialé constituído por micros, pequenas e médiasempresas
e onde o desemprego ameaça atingir valores significativos, acima da média nacional, é fundamentat a interuenção da Câmara Municipat no
que seia possível para criar incentivos e benefícios fiscars para minimizar o impacto socia/ desfa crse.
Por outro lado, também as ernpresas de grande dimensão do nosso concelho poderão ganhar escala com a redução da tributação da
Derrama, permitindoJhes a obtenção de recursos financeiros adicionais, a paftir do tucro tributávet.
Nesfe momento, mais que a promoção de parques industriais ou polos empresariais, como a Câmara Municipal propunha nas Grandes
Opçôes do Plano para 2020, impõe-se medidas de apoio e estímulo à economia, para evitar o risco de colapso financeiro de muitas
enpresas e a perda de milhares de empregos.

No contexto atual, e tendo em conta o apelo que o executivo faz para que'as dificutdades inesperadas e os desaflos à atividade
econÓmica.'.seiam atendidas pelos poderes públicos e pelas potíticas frscars', julgamos manifestamente pouco a redução de 0,25%
proposta pela Câmara, para aquele obietivo, tendo em conta que as regras de tributação de Derrama se mantém inatterada hét praticamente
uma década.

Classlf¡caçãor Públlco
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Acresce que a presente proposta consubstancia até um sinal contraditorio, face à proposta aprovada na reunião de Câmara de 6 de abrit
passado, sobre as med¡das de combate à pandemia neste domínio, nomeadamente, a "isenção totat da Denama para todas as peguenas
e médias empresas para 2020',

Reglsfamog de todo o modo, com agrado, um avanço da Câmara, de encontro âs proposfas gue o PSD tem apresentado ao tongo do
mandato, no sentido da isenção integralpara as ernpresas que sefixem no concelho e que criem um número mínimode posfos de trabalho,
durante um determinado período,

Asslm e em alternativa à proposta que é presente pela Câmara, propomos que:

1. De acordo com o no 1 e no 10 do artigo 1Bo, da Lei no 73/2013, de 3 de setembro, que aprovou o Regime Financeiro das Autarquias
Locaþ se,¡'a fixada a taxa de derrama nos fermos segulnfes;

a) 1 ,20% para as ernpresas com volume de negócios superior a 150 mil euros;
b) /sençâo da tributação para as empresas com volume de negócios até 150 mit euros;
c) /sengâo da tributação durante 3 anos para as ernpresas que se fixem no Concelho em 2021e desde que criem e mantenham

durante esse período, pelo menos um posto de trabalho, caso se,¡a microempresa, ou 5 ou mals posfos de trabalho, caso
seja uma PME;

d) Isenção da tributação durante 3 anog para as empresas que transfiram durante o ano de 2021 a sua sede socia/ e a sua
direção efetiva para o concelho de Gaia e aí permaneçam por um período nunca inferior a cinco anos.

2. Que o produto da sua cobrança se7'a afeto, no ano 2021, ao financiamenfo dos investimentos, que constarão do ptano pturianual

de lnvestimentos e Orçamenfo para esse ano.

Vila Nova de Gaia, 19 de outubro de 2020.

O Grupo de Vereadores do PSD, na Câmara Municipat de Vita Nova de Gaia,

Deliberaçäo:
Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do PS e 1 voto contra do PPD/PSD, aprovar e submeter
à Assembleia Municipal, de acordo com a alínea ccc), do no l, do art¡go 330 e alínea d), do no l,
do artigo 250, ambos do RJAL, para aprovaçäo por este órgão delibeiativo, a fixaçäo das taxas
de Derrama' sobre o lucro tributável sujeito e näo isento de imposto sobre o rendlmento de
pessoas coletivas (lRC), no exercíc¡o de2021, nas segu¡ntes condiçöes:
1. De acordo com o n01 e 10 do artigo 180 da Le173t2013, de 3 de setembro (Regime Financeiro

da Autarquias Locais e das Entidades lntermunicipais), com as alteraçöes introduzidas pela
Lei n0 82'D12014, de 31 de dezembro, seja fixada a taxa de derrama ños seguintes valores:
'1,25o/o para empresas com um volume de negócios super¡or a €150.000 (reãuçäo de 0,25%
face a 2020l¡;

' 1,0% para empresas com um volume de negócios até €150.000 (redução de 0,2i% face a
20201;

' lsenção, durante 1 ano, para empresas que se f¡xem no concelho em 2020 e desde que
cr¡em e mantenham durante esse período, c¡nco ou ma¡s postos de trabalho,

2' Que o produto da sua cobrança seja afeto no ano de 2021, ao financiamento dos
investimentos, que constarão do Plano Plurianualde Investimentos e orçamento para esse
ano.

PROPOST - TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE -2021
EDOC/2020t62496

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se transcreve e que se anexa no final por fotocópia sob o no 4,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidenfe; "À Câmara. 14.10.2020,
"PROPOSTA

ASSUNTO; TAXAMUNICIPAL DE D/RE/IOS DE PASSAGEM
Considerando que:

ffi#Classlficaçâo: Público
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Nos fermos do dlsposfo na alínea o) do aftigo 14o da Lei no 73/2013, de 03/09 (Regime Financeiros das Autarquiaslocars e das Enfidades
Intermunicipais), na sua redação atual, os Municípios podem cobrar taxasprevlsfas na lei a seu favor.
Nos fermos do artigo 1060 da Lei no 5/2014, de 10 de fevereiro, os diredos e encargos relativos à implantação,passage/n e atravessamento
de stsfemas, equipamentos e demais recursos de empresas que fornecem redes e selvlços de comunicações e/eirónicas acessíyels ao
público, em localfiio, dos domínios público e privado municipal podem dar origem ao esiabelecimento de-uma taxa municipat de direltos
de passagem, doravante abreviada TMDP;
Nos fermos da alínea a) do no 3 do artigo 1060 da Lei no 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua redação atual, a TMDP é determinada com base
na aplicação de um percentual sobre o totalda faturação mensal emitida pelas empresas que oferecemredes e serviços de comunicações
eletronicas acessíveis ao p(tblico, em localfrxo, para todos os c/renfes finais do correspondente município;
Nos fermos da alínea b) do no 3 do artigo 1060 do referido diptoma legal, o percentual da TMDP é aprovado anualmente por cada Município
até ao fim do mês de Dezembro do ano anterior a que se desfína a sua vigência, sendo que aquele percentual não pode u/frapassar os
0,25%;
Nos fe¡mos da alínea b) do no 1 do añigo 25o do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado peta Lei no 75/2013, de 12 de
setembro,compete âÁssemþþl'a Municipal,sobproposfa daCâmara,aprovarastaxasmunicipaiseflxarorespetivovator.
Nos fermos da alínea ccc) do no 1 do artigo 33o do RJAL, compete à Câmara Municipat apresenfar å Assem bteia Municipa/ proposfas sobre
matérias da competência desta:
Proponho

Que a Câmara Municipalde Vila Nova de Gaia delibere aprovar e submeter à Assemb/eia Municipal, de acordo com a alínea ccc) do no 1

lo artigo 33o e alínea b) do no 1 do artigo 25o, ambos do RJAL, para aprovação por esfe órgão deiibetrativo, a fixação da Taxa Municipat de
Direitos de Passage/n (TMDP), prevista no aftigo 1060 da Lei no 5/2004, de tO de fevereiio, na sua redação atia!, 0,25% para vigorar no
ano de 2020.
Paços do concelho de Vila Nova de Gaia, 14 de outubro de 2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar e submeter à Assembleia Municipal, de acordo com a alínea
ccc), do n0 1, do artigo 330 e alínea b), do no 1, do artigo 250, ambos do RJAL, para aprovaçäo
por este órgão deliberativo, a fixaçäo da Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMtip),
prev¡sta no art¡go 1060 da Lei n0 512004, de 10 de fevereiro, na sua redaçäo atual, em O,2ioto paia
v¡gorar no ano 2021.

PARCE EO OVA DE
M VIST E

N

ED0C/2020/61367
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no o¡ginal.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 10.10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre MOBI.E, S.A. e o
Município de Vila Nova de Gaia, tendo em v¡sta a instalaçäo e exploraçäo de um Hub de
carregamento de veículos elétricos no terr¡tório do mun¡cíp¡o, nos termos apresentados.

DE DEB s GEST DE
ENE AVOR PIO DE E N €21.00
EUROS)

EDOC/2020/59902
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidenfe; "À Câmara. 13,10.2020,

E

ffi#
Certif¡câdo
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar a proposta de aceitaçäo de bens móveis doados pela EDP
- Gestão da Produção de Energia, S.4,, a favor do Município de Vila Nova de Gaia, no
montante de €21.00 (vinte e um euros) , nos termos apresentados.

DE DO DI DE O LOTE NO

RESARIAL MARIN
EDOC/2020t22921

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: "A Câmara. 13.10.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos da lnformaçäo2020.86/DCAJRM de 12,10,2020, o
seguinte:
1' Após confirmaçäo do cumprimento da obrigação das prestaçöes mensais pela

Superficiária, revogar a deliberaçäo de Câma ra de 27t01t2020, que procedeu à resoluçäo
do contrato de constituiçäo de direito de superfície sobre o lote 5 do Parque Empresaiial
de S. Félix da Marinha por incumprimento da Superficiária Artevasi;

2' Que nesta data estäo esclarecidas todas as condiçöes para o cumprimento das condiçöes
de constituiçäo do referido direito de superfície, podendo iniciar.se o decurso dos prazos
contratualmente definidos para o efeito;

3' Disso se notificando a superficiária do lote 5, em cumprimento do procedimento de
audiência de interessados.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURíDICOS

SO

,,
E EXP IO DO ME

PAL DA -PE
EDOC/2019/7't254
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 8, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente: "Concordo. 10,10,2020, À Câmara para ratificação. 12,10,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente datado de 10.10.2020
que aprovou o indeferimento do pedido formulado pelo concessionário, nos termos da
lnformaçäo 20.07/DCAJRM de 21,01.2020

D|REçÄO MUNtCtpAL DE GESTÃO DE PESSOAL E CARRETRAS
tvlÉorco MUNICIPAL - DA DELIBERACÃO DE 18 DE DEZEMBRO DE 2017
EDOCt20'.t7/37699

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidenfe; "À Câmara. 12,10.2020,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que, ao fim de 3 anos, a Direção Geral
de Veterinária decidiu responder, criando uma nova situaçäo para os concursos que estäo em curso'e para a
nomeaçäo do veterinário municipal,

ffiffiClassifìcação: Público
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O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura disse que apesar da Direçäo Geral de Veterinária se ter
pronunciado, ficou sem perceber o fundamento, pelo qual estäo a inviabilizar a decisão da Câmara de 16 de
dezembro,

0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que a Câmara tem apenas uma médica
veterinária, a Dra Helena Frias, que näo é funcionária do Município, mas cedida pelas Águas de Gaia, por acordo de
cedência, Que, na altura, pretendia nomear a Dr' Helena Frias como médica veterinária municipal, porque o Dr. Rui
Jardim apresentou a demissäo do cargo, a prazo, porque sentia-se impossibilitado de satisfazer os dois municípios,
Disse que a Câmara solicitou um parecer à DGAV, para perceber se era possível nomear alguém que, estando ao
serviço do município, através de um acordo de cedência, näo era, de facto, titular de um contrato de trabalho em
funçöes públicas, com o município, Que a DGAV näo respondeu e, como "quem cala, consente" e pela sua
interpretaçäo isso era possível, preparou-se para fazer a referida nomeaçä0, Contudo, a Câmara fez uma nova
consulta à DGAV, que respondeu, dizendo que a Dra Helena Frias näo poderia ser nomeada, o que tornou necessário
revogar a deliberaçåo de 18 de dezembro,
O Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Cancela Moura disse que a jurisprudência näo é pacífica nesta matéria,
porque mesmo havendo a cedðncia e a Dra Helena Frias sendo dos quadros das Águas de Gaia, entende que
poderia ser nomeada veterinária municipal, Disse näo ser claro e que a Câmara näo pode suportar-se, apenas, no
parecer da DGAV, pelo que, irá abster-se na votaçä0, por ter um entendimento diferente relativamente à situaçä0,
Disse nåo ser obrigatório ser titular de um contrato de trabalho em funçöes públicas, para ser nomeado veterinário
municipal.
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD, revogar a
deliberaçäo de 18 de dezembro de2017, que nomeou nomeaçäo da Dra, Helena Frias como
veterinária municipal, nos termos informados,

D|REçAO MUNtCtpAL DE ADMTNTSTRAçAO e FTNAN çAS
CEDÊNCIA TUITA DA PARCELA DE TERRENO PARA O DA RUA DA CORGA -
ARCOZELO
EDOC/2015/56807

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:"À Câmara. 15.10,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita da parcela de terreno para
alargamento da Rua da Corga, Arcozelo, de acordo com os pressupostos e nas condiçöes
contantes do acordo de cedência, nos termos informados.

ACE REO NOVA D
CUL

NDA BI TEN BIENAL NOVA DE
2021. NO TOTAL DE €36.125.00 E SEIS CENTO E VINTE ECt EUROSI
EDOC/2020t10477
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 1J,10,2020,
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura Cancela disse verificar, no documento, um conjunto de
exposiçöes projetadas, no âmbito deste acordo de parceria. Que nos anos que se realizar a bienal, existe uma verba
de cerca de 80,000 euros e nos anos em que ela não se realiza, serão atribuidos cerca de 30.000 euros, eue face

&
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à cautela a tomar relativamente àquilo que será imprevisível en 2021, entende que esta parceria poderá näo
concretizar'se, porque existe um plano de atividades de 3110112020 que, provavelmente, será cumprido por um
quarto desse tempo e, para 2021,por muito esforço que se venha afazer, também é imprevisível se as pessoas
estaräo em condiçöes de implementar todas estas imposiçÕes,
0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que o acordo é aprovado para criar
as condiçoes para que as pessoas se sintam tranquilas a trabalhar e, se o evento näo se realizar:,faz-se o estorno,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e os Artistas de Gaia - Gooperativa Cultural, CRL, no âmbito específico do apoio
destinado às atividades da Onda Bienal 2020, tendo em vista a realizaçåo da lV Bienal de Arte
de Vila Nova de Gaia2021, no montante total de €36,125,00 (trinta e seis mil cento e vinte e
cinco euros), nos termos apresentados,

A CELEB MUNICíPI D EAUN
AMUDE E

DET NOM
07

EDOC/2020/59199

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 15.10,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a cetebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, para apoio
financeiro destinado à aquisição de um veículo de transporte de passageiros de g lugares,
adaptado a passageiros com mobilidade reduzida, no montante global de€32.244,07 (trinta e
dois mil, duzentos e quarenta e quatro euros e sete cêntimos), nos termos apresentados.

ACE OM NOVA DE
LOP NANCEI

ANTE
RINT OSESE EUROS E

EDOC/2020/61625

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, 15.10,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, para apoio financeiro
destinado à aquisiçäo de um veículo de transporte de passageiros de 9 lugares, no montante
global de €32.461,75 (trinta e dois mil, quatrocentos e sessenta e um euros e setenta e cinco
cêntimos), nos termos apresentados,

Ata no 19- Reunião Ptiblíca
De 19 de outubro de 2020

DE

DE DE
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ENTRE O M
REGU FINANCEIRO DESTI

SEDE DA NO MONTANTE G
HENTOS E N A E NOVE

rM0s)
EDOC/2020/61626

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. 13,10.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Un¡äo de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, para apoio financeiro
destinado à aquisiçäo e instalaçäo de um ascensor na sede da freguesia de Pedroso, no
montante global de €44.591,79 (quarenta e quatro mil, quinhentos e noventa e um euros e
setenta e nove cêntimos), nos termos apresentados.

NOVA DE
UESIA PARA IRO DESTI DOS

PROJ DAJ
M4P4!-ENA.No MoNTAN
EDOC/2020/62039

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 15, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 13.10,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia da Madalena, para apoio financeiro destinado à
aquisiçäo dos estudos preliminares do projeto para a obra de reabilitação da sede da Junta
de Freguesia da Madalena, no montante global de €4.000,00 (quatro mil euros), nos termos
apresentados.

DE CO OMU DE GAIA E
DAP

MARIN LOBAL DE
(SESSENTA E NOVE MtL EURoS)
EDOC/2020t62332
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 14.10,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Fábrica da lgreja da Paróquia de Säo Félix da Marinha, para apoio
financeiro destinado às obras do Centro Paroquial da Paróquia de São Félix da Marinha, no
montante global de €69.000,00 (sessenta e nove mil euros), nos termos apresentados.

GAIAEAU

A
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ACORD A ENTRE O M NIÃO DE

VILAR
DE MAF €149.000

(CENTO E QUARENTA E NOVE MIL EUROS)
EDOC/2020/59209

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 17, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 14.10.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, para apoio
financeiro destinado às obras de requalificaçäo das capelas mortuárias de Mafamude, no
montante global de €149.000,00 (cento e quarenta e nove mil euros), nos termos
apresentados.

RDO DE CELEB ípro oE vr P
COMUN

MONTANTE DE €1O.OO().()O (DEZ MIL EUROS)
EDOC/2020/59208

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 18, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 14,10.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 1 abstenção do PPD/PSD, aprovar o Acordo
de Colaboraçäo a celebrarentre o Município de Vila Nova de Gaia e a AGP Comunicaçäo, Lda,
para apoio financeiro destinado à realizaçäo da XV Gala Audiência, no montante de €10.000,00
(dez mil euros), nos termos apresentados.

DO DE A ENTRE LA NOVA DE
TIVA E RANCHO RE

€35.000.00 (TR|NTA E CTNCO MtL EUROS)
EDOC/2020t62290

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 19, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 14.10,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Municipio de
Vila Nova de Gaia e a Associaçäo Desportiva, Recreativa e Cultural do Rancho Regional de
Gulpilhares, para apoio financeiro destinado às obras na sede da associaçäo, no montante
global de €35.000,00 (trinta e cinco mil euros), nos termos apresentados.

ENTRE VILA
HORA

16.600
(DEZASSEIS MIL E SEISCENTOS EUROS}
EDOC/2020t6229'l
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. 14.10.2020,

Atø no 19- Reunião Ptibllca
De 19 de outubro de 2020
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Confraria de Nossa Senhora da Saúde, para apoio financeiro destinado
às obras de restauro dos Altares da Gapela de Nossa Senhora da Saúde, no montante global
de €16.600,00 (dezasseis mil e seiscentos euros), nos termos apresentados.

DE COLAB RAR NOVA DE GAIA E
FREGU PARA APOIO

DI NO
CINOUENTA MIL EUROS)
EDOC/2020t62135
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 14,10.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Uniåo de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, para apoio
financeiro destinado à construçäo da Casa Mortuária de Sandim, no montante global de
€150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), nos termos apresentados.

LABO E VILA NOVA DE
ANDO APOIO FI

EDA DE VI

E SETE
oc/2020/62198

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenasno original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 14.10,2020,
O Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Cancela Moura disse que a Câmara, em fevereiro do ano passado,
celebrou um protocolo com a Junta de Freguesia, no valor de 120,000 euros, e o Senhor Presidente, em junho deste
ano, apresentou uma proposta à Câmara no valor de 30,000 euros, destinados à aquisição de equipamentos,
informando que as obras já estariam concluídas, Perguntou o porquê desta imprevisibilidade,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que a obra no antigo posto de saúde
está praticamente pronta e que a Câmara aprovou a proposta dos 20,000 euros, antes, paia'haver dotaçäo
financeira. Que foi feito o procedimento e, à posteriori, surge um problema sério no telhado, o qual tem de ser
resolvido,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Vilar de Andorinho, para apoio financeiro
destinado às obras de substituição do telhado da sede da Junta de Freguesia de Vilar de
Andorinho, no montante global de €137.000,00 (cento e trinta e sete mil euros), nos termos
apresentados.

.000

E
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A CELEB O MUNICí
toF

ANTE ENTO E CI
EDOC/2020t62185

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: "A Câmara. 14,10,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Municipio de
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Avintes, para apoio financeiro destinado às obras
de reabilitaçäo do Largo "Pedra da Audiência", no montante global de €150.000,00 (cento e
cinquenta mil euros), nos termos apresentados.

RDO DE DE VILA N DE
EAS

DAS
EDOC/2020t60822
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. 14,10.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia, as Águas de Gaia e as Associaçöes Humanitárias dos Bombeiros Voluntários,
tendo em vista a higienização e desinfeçäo das ruas do concelho, nos termos apresentados,

ACORD E VILA
VILA N TEN

E GLO
CINCO MIL EUROS)
EDOC/2020t61731

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. 1J,10.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Cooperaçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Federação das Associaçöes de Pais do concelho de Vila Nova de Gaia
- FEDAPAGAIA, tendo em vista assegurar o respetivo funcionamento, no montante global de
€45.000,00 (quarenta e cinco mil euros), nos termos apresentados,

A CEL
UNIC

UNTA DE

LO TEN
HOS DED

TANTE CO EU

EDOG/2020/61941

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, 15.10.2020,

NOVA

UMANIT EIROS STAA HIG
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de delegaçäo de
competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freguesias de
Pedroso e Seixezelo, tendo em vista a execução de trabalhos de arranjo de diversos
arruamentos da freguesia, no montante global de €99.495,30 (noventa e nove m¡|,
quatrocentos e noventa e cinco euros e trinta cêntimos), nos termos apresentados.

CONTRA ISTRAT
DE VILA N EA

EXEC €24.
MI NTA E SEI

EDOC/2020/61954

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: "A Câmara, 13.10,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de delegaçäo de
competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de
Canelas, tendo em vista a execuçäo de trabalhos de arranjo da Rua das Pontes, no montante
global de €24.736,16 (vinte e quatro mil, setecentos e trinta e seis euros e dezasseis
cêntimos), nos termos apresentados,

TOI TIVO DE ELEBRAR
UNIC OVA JUNTA D MADALE AA

DET ARRUAM
OBAL D ENTA E N

EDOC/2020t62034

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, 15.10,2020,

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de delegaçäo de
competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguêsia da
Madalena, tendo em vista a execução de trabalhos de arranjo de diversos arruamentos da
freguesia, no montante global de €159.999,00 (cento e cinquenta e nove mil e novecentos e
noventa e nove euros), nos termos apresentados,

E

E

N

DE

PODE

IM

D ACE o
ESE

VIST OS DE PARTE

EDOC/2020t62288

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 14,10.2020,

ffi#Classificaçâo: Público
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de delegaçäo de
competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a União de Freguesias de
Serzedo e Perosinho, tendo em vista a execução de trabalhos de arranjo de parte da Rua 25
de abril, no montante global de €114.000,00 (cento e catorze mil euros), nos termos
apresentados.

RAR
ODE EA IA DE

OS EM

AE

EDOC/2020t62289
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 14.l0.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de delegaçäo de
competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de
Arcozelo, tendo em vista a execução de trabalhos em diversos arruamentos, no montante
global de €344.564,80 (trezentos e quarenta e quatro mil, quinhentos e sessenta e quatro
euros e oitenta cêntimos), nos termos apresentados,

oDo MON MEN €98.55
ENTA UROS

/6890
EDOC/2020/40605

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no fínal por fotocópia sob o no 31, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 19.10,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar o pagamento do montante em dívida, em 20 prestaçöes
mensais, no valor de €98.55 (noventa e oito euros e cinquenta e cinco cêntimos), acrescida
de juros, da fatura FTR07/6890, referente a pagamento de licença de quiosque, solicitado por
Maria Luisa Ferreira cardoso costa, nos termos informados.

U DE UTIL RAS OR
E E CIN

DESPORTIVA MODICUS DE SANDIM
EDOC/2020t57423

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 14,10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de redução em 70% do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, ou seja, o valor de € 502,29 (quinhentoð e dois euros e vinte
e nove cêntimos), para deslocaçäo a Lisboa, no dia 03 de outubro de 2020, solicitado pela
Associaçäo Desportiva Modicus de Sandim, nos termos informados.

cE.56

D A DIA UTUB tc
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DE

EDOC/2020/59498

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 14,10.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, ou seja, o valor de € 82,83 (oitenta e dois euros e oitenta e
três cêntimos), para deslocaçäo a Santa Maria da Feira, no dia 04 de outubro de 2020,
solicitado pela Associaçäo Desportiva de Grijó, nos termos informados.

PED DOP
AE ETE C

NOD BRO DE O PELA RTIVA MO
SANDIM
EDOC/2020t60707

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 14,10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, ou seja, o valor de € 142,85 (cento e quarenta e dois euros
e oitenta e cinco cêntimos), para deslocação a Braga, no dia 24 de outubro de 2020, solicitado
pela Associaçäo Desportiva Modicus Sandim, nos termos informados.

IN S FINANCEIROS - UBRO 2020
EDOC/2020t62441

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 35, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 14.10.2020,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

EUM IMENT
STATI VILA

DAS AN
EDOC/2020t39872
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."
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar as minutas de anúncios DRE e JOUE, nos termos do no
2, do artigo 400 do CCP., relativo à Concessäo da Conceçäo, Construçäo e Exploraçäo de um
posto de abastecimento de hidrogénio designada por Hydrogen Refilling Staiion finS¡, vila
Nova de Gaia, nos termos propostos.

E
HI ,,

^
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Dl REçA_O Jr4 U N lC I PAL DE r N F RAESTRUTU RAS E ESPAçOS pÚ BLrcOS
nF4PFnnC¡o enrnc
ED0C/2019/75006
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente: "Aprovo. À cêtmara ratificaçã0.09,10,2020.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente de 0g.10.2020, que
aprovou a minuta retificada, relativa à empreitada de Reabilitação energética do
empreendimento de habitaçäo social de Perosinho, nos termos informados.

EMPREITADA CENTRO CíVICO JOSÉ DA VA CANDOSO
EDOC/2020/62593
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38 apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 14,10.2020.'
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura apresentou o documento que a seguir se transcreve: (Doc
4l

^toçAoPROPOSIA DE DES/GNAçÂ O DO FUTURO CENIRO CÍVICO DE OLIVEIRA DO DOIJRO
A consolidação de uma comunidade passa pelo reforço do valor da sua identidade, pela preseruação e aprofundamento da sua histöria,
dos seus valores e da sua memÓria. Nesfe confexfo a atribuição de um nome é um elemento'fundamentat para o aticerçar de uma
c9m.unidad9, sendo que esse agenfe será fator integrador, moblliador e dinamizador, mantendo viva a capacidáde criadora åe um povo.
Ao longo dos fempog a nossa freguesia, possui nomes que são valores indiscutíveis do nosso patrimó'nio cultural, soclal assoclafivo,
desportivo e cívico, como foi o caso do autarca José da S/va Candoso , antigo autarca desta freguesia e um ilustre Oliveirense.
Assim, considerando:

a) A impoftância de José Candoso para a vida coletiva, institucionale associativa da freguesia ao longo de vários anos, como antigo
autarca, mas sobretudo como homem de causas e do amor que tinha à sua terra;b) A figura serena, humilde, inteligente e com uma educação e humanidade difícetis de encontrar nos dras de hoje, que deve ser
exemplo para todos;

c) A amizlle, respeito, elevação e retação que, ao longo dosanos, 0s mais variados membros da Assembleia de Freguesia eteitos
pelo PSD tiveram com José Candoso;

d) O futuro Centro Cívico de Oliveira do Douro como um equipamento relevante para a freguesia e digno da saudosa memória de
José Candoso.

0s membros da Assembleia.de Freguesia eteitos pelo PSD, reunidos em 29 de Sefembro de 2020, vêm desta forma, propor ao Executivo
da Junta de Freguesia de Oliveira do Douro e a esfa Assem bteia que:

1. Ao futuro Centro Cívico de Oliveira do Douro, após a sua conclusão, the seja atribuída a designação de: "Centro Cívico José da
Silva Candoso',

9.aso f/a aprgvada, apres.ente moção deve ser remetida ao Presidente da Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, presidente da Câmara
Municipalde Gai4 Ássembleia Municipat de Gaia e à família de José da silva candoso.
Oliveira do Douro,29 de Setembro de 2020.
Membros da Assembleia de Freguesia de Otiveira do Douro
Joaquim Ferreira da Silva
Vitor Maftins"

O Senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que esta é uma obra municipale näo
da freguesia, pelo que a assembleia de freguesia deve tratar apenas dos assuntos que lhe compete,

ú
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, autorizar a abertura do proced¡mento e respetivo cabimento, da
empre¡tada do Centro Cívico José da Silva Candoso e aprovar a compos¡çäo do júri, nos
termos informados.

D|REçAO MUNtCtpAL PARA A TNCLUSÃO SOC¡nl
PEDIDO DE DO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA MINISTRATIVA. NO DE €130.00
(CENTO E TRINTA EUROS). SOLICITADO POR FAUSTO DA SILVA TAVARES
EDOC/2020 t47'183

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,08.10,2020,'
Deliberaçäo:

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

DO TAXA tNt E €130
RINTA E TADO

EDOC/2020/40469

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 14.10,2020,,
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 Ofélia lsabel Marques
Sousa, nos termos informados.

DE AU D PISC
tctP 'EST ETIVO O VALOR SMILD

ct VIEI
EDOC/2020/36494

É tIa

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 13.10.2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa relativa a aulas
personaliza!¡s de natação na Piscina Municipal da Vila d'Este, no ano letivo 202012021, no
valor de €2'205,00 (dois mil duzentos e cinco euros), solicitado por Mónica Susana de Almeida
Lopes Vieira, nos termos informados.

L

DE

DE DOP DA Ê INA M VILA
D'ESTE P O SEU FILHO MENOR. ADAM GABRI ETTAOUASS RE ts. NO VALOR DE €1.105.00

EU
EDOC/2020/44856

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. 15.10.2020.,

ffi#Classifìcaçãor Públlco
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Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de isençäo do pagamento da taxa pela
frequência da piscina municipal da Vila d'Este, do menor Adam Gabriel Ettaouass Reis, no
valor total de €1,105,00 (mil cento e cinco euros), solicitado por Nadia Ettaouass, nos termos
informados.

PED IDODEI ENCÄO O PAGAMENTO TAXA PELA FREOU DA PISCINA MUNICIPAL PARA O SEUD

ú

FILHO MEN EDUARDO FERREIRA PUREZA. NO VALOR TOT DE €1.105.00 (MrL E CTNCO
EUROSI. SOLICITADO POR FERNANDA MARIA SOUSA FERREIRA
EDOC/2020t45617
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: "A Câmara, 13.10.2020.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa pela
frequência da piscina municipal, do menor Eduardo Ferreira Pureza, no valor totai de
€1'105.00 (milcento e cinco euros), solicitado por Fernanda Maria Sousa Ferreira, nos termos
informados.

DE ISE PELA MUNICIP
D'ESTE FILHO AVO NO VALOR IL

INCO EU ITADO
EDOC/2020/50814
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 1J,10.2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa pela
frequência da piscina municipal da Vila d'Este, do menor Gustavo OtÍveira Mendes, no valor
total de €1.105,00 (mil cento e cinco euros), solicitado por Sónia Catarina Rodrigues de
Oliveira, nos termos informados.

DO DA DEU VALOR DE
RINTA

Lrc DE €1 TENTA NOVENT
DE

0
IVEIRA

EDOC/2020t49148

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 45, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.08,10.2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa municipal de
urbanizaçäo, no valor de €2.636,12 (dois mil seiscentos e trinta e seis euros e doze cêntimos),
da taxa de emissäo do alvará de licença de obras, no valor de €1.082,9g (mil e oitenta e dois
euros e noventa e nove cêntimos) e da taxa de licença de obras de demoliçäo, no valor de
€100,00 (cem euros), Proc.o 4895/19, solicitado por Carla Maria dos Sant-os Oliveira Säo
Martinho, nos termos informados.

E

00
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E
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ICIPAL D ADOS
PEL

ED0C/2020t42150
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 4ô, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,08.10,2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa municipal
devida pelos serviços prestados pelo Centro de Reabilitaçäo Animal, no valor de €146,63
(cento e quarenta e seis euros e sessenta e três cêntimos), solicitado por Ângela Maria da
Silva, nos termos informados.

VENDA AMBULANTE DE CASTANHAS ASSADAS
EDOC/2020t612s3
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 47, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 12.10.2020.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1. A criaçäo de lugares destinados ao exercício da venda ambulante de castanhas assadas
nos seguintes locais:
- Praceta de Salvador Caetano (General Torres) .2 lugares;
- Centro Cívico / Rua Alvares Cabral .2 lugares;
'Rotunda de Santo Ovídeo/ Rua Soares dos Reis. I lugar;
. Jardim do Morro.2lugares;
. Rua Raimundo de Carvalho. 1 lugar;
. Avenida da República (estação Joäo de Deus). 1 lugar;
. Avenida Diogo Leite. 3 lugares;
. Avenida Ramos pinto. 1 lugar.
2' A atribuiçäo dos direitos de ocupaçäo aos agentes económicos residentes em Gaia, que
tenham apresentado requerimento e restantes documentos à data da deliberaçäo da Câmara
Municipal e que apresentem risco de exclusäo social (a avaliar pelos serviços municipais
competentes),
3' Que as licenças a atribuir vigorem no período compreendido entre 01 de Novembro de
2020e 31 de Marçode202l.

ITAM DE VIMENTO 1912020
ENTRE O UNIC PIO DE VILA DE GAIA E O V GAIA CLUBE TENDO EM VISTA

RBA AR
EDOC/2020/39925
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 48, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 14.10,2020.,
O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar disse tratar-se de uma comparticipaçäo para
os clubes que têm as suas equipas séniores a disputar o campeoñato nacional.
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o aditamento ao Gontrato.Programa de Desenvolvimento
Desportivo 201912020 celebrado entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Valadares Gaia
Futebol Clube, tendo em vista uma verba suplementar de €20.000,00 (vinte mil euros), nos
termos informados,

oAoco MENTO DES CELE
LA NOV FUTEBOL DO EM VI

SUPLEMENTAR pE €20.000.00 (vtNTE MtL EUROS)
EDOC/2020/39930
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 49, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 14.10,2020.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o aditamento ao Contrato.Programa de Desenvolvimento
Desportivo 201912020 celebrado entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Futebol Clube de
Gaia, tendo em vista uma verba suplementar de €20.000,00 (vinte mil euros), nos termos
informados.

CONT RAMA D ACE UNICíP
tRo

DOF NOM €20.0
(VINTE MIL EUROS)
EDOC/2020/61665

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 50, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 14.10,2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato.Programa de Desenvolvimento Desportivo
201912020 a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Futebol Clube de pédroso,
para apoio financeiro à construção de cobertura de bancada e ampliação do F.C. de pedroso,
no montante total de €20.000,00 (vinte mil euros), nos termos informados.

99lIBIg:PRocRAgA,? tcípto oe
Y|=LA UQy4 

pE cAtA=Ejtl\sIET CLUBE pE cAtA PARA A

ê,qABIADO- BASAUETEBOL EM CADETRA pE RODA
EUROS}

EDOC/2020/61675

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:"A Câmara, 14.10,2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato.Programa de Desenvolvimento Desportivo
2019//2020 a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Basket Clube de Gaia, para
apoio financeiro ao Projeto de Desporto Adaptado - Basquetebol em cadeira de rodas, no
montante total de €15.000,00 (quinze mil euros), nos termos informados.

Atø n" 19- Reuníão Ptiblica
De 19 de outubro de 2020
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P APOIO NO PROG + IVA -
soL MARIA

DOMINGUES DA SILVA
ED0C/2020/60629
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. 14.10,2020,,
Deliberação:

Deliberado por unanim¡dade, aprovar o pedido de apoio económ¡co no âmbito do Programa
Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na Carência Económica e Emergêncla Social,
solicitado por Fernanda Maria Domingues da Silva, nos termos informados.

PEDI D ICIPAL +

CUNHAAMORIM
EDOC/2020/62100
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: "À Câmara. 14.10,2020,,
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 Maria de Fátima da Gunha Amorim, nos termos informados

DOP ICIPAL +
NA

PEIXINHO CHAMI ALMENDRA
EDOC/2020t62064
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 54, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 14.10,2020,,
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 ðocial,
solicitado por Sandra Maria Moreira Peixinho Chaminé Almendra, nos termos informados.

RAMA M - EIXO

MAXIMIANO

EDOC/2020t61s21
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. 14,10,2020,,
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 ðocial,
solicitado por Adélia Fernanda Alves Maximiano, nos termos informados

tco

DE +BIN

o DA

ffi#

E EME

E MARIA

CIA E O PORsoc
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DE tco DOP + USIVA -
SOLICITADO SANTOS

BARBOSA DA SILVA
EDOC/2020/60926

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 56, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 14,10.2020.'
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 Lucinda dos Santos Barbosa da Silva, nos termos informados,

D|REçAO MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
DE CE UI COMP TADO

TIAGO GU SANTOS FRANCA. PROCo 4865/20 - CERT - U DE FREGUESIAS DE SANDIM.
OLIVAL. LEVER E CRESTUMA
EDOC/2020/61138
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: "A Câmara,08.10,2020,,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD, aprovar a emissäo
de certidão de constituiçäo de regime compropriedade, solicitado por Joana Tiago Guerreiro
Santos França, Proco 4865/20 - CERT, Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e
Crestuma, nos termos informados,

DEC POR

OLIVAL. LEVER E CRESTUMA
EDOC/2020t6't144
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.08,10.2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD, aprovar a emissäo
de certidäo de co¡stituiçäo de regime compropriedade, solicitado por Joana Tiago Guerreiro
Santos França, Proco 4860/20 - CERT, Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e
Crestuma, nos termos informados,

PED MED RIEDAD POR

- CERT -
OLIV LEVER E CRESTUMA

É rIa

EDOC/2020t61126
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5g, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 09. I 0,2020.,

DIM

ffi#
Certif¡câdo
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Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD, aprovar a emissäo
de certidäo de constituiçäo de reg¡me compropr¡edade, solicitado por Joana Tiago Guerreiro
Santos França, Proco 4864/20 - CERT, Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e
Crestuma, nos termos informados.

PEDI DE CON E REGIME D SOLIC
UERREI - CERT - UN SAND

OLIVAL. LEVER E CRESTUMA
EDOC/2020/61080
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: "A Câmara.08.10.2020.'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD, aprovar a emissäo
de certidäo de constituiçäo de regime compropriedade, solicitado por Joana Tiago Guerreiro
Santos França, Proco 4858/20 - CERT, Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e
Crestuma, nos termos informados.

IDO DE REGIM

-CERT-U SIAS
OLIVAL. LEVER E CRESTUMA
EDOC/2020/61082
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.08.10,2020,,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD, aprovar a emissäo
de certidäo de constituição de regime compropriedade, solicitado por Joana Tiago Guerreiro
Santos França, Proco 4862/20 - CERT, União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e
Crestuma, nos termos informados.

PED EDADE MARIA
LE¡TE - CERT -

EDOC/2020/62001

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: "A Câmara. 15.10.2020,,
Deliberaçäo:

Deliberad.o por maioria, por B votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD, aprovar a emissäo
de certidão de constituição de regime compropriedade, solicitado por Maria Inês Leite
Macedo, Proco 4753/20 - óERT, fregüesh da lViadalena, noi termos informados.

DE D soLrc
- FREG ENA

EDOC/2020t62420

E

DA

DE

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. 14.10,2020,,
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Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD, aprovar a em¡ssão
de certidäo de constituiçäo de reg¡me compropr¡edade, solicitado por Maria Inês Leite
Macedo, Proc' 4754/20 - GERT, freguesia da Madalena, nos termos informados,

DEC DE COMPROPRI POR SARA
CARN DE FREG E

LAR DO

EDOC/2020t62418

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 14.10,2020.'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 1 abstenção do PPD/PSD, aprovar a emissão
de certidäo de constituiçäo de regime compropriedade, solicitado por Sara lsabel Cardoso
Carneiro Lima, Proco 4663/20 - CERT, Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso,
nos termos informados,

PUB E19

ITUI

NTA E

SOLICITADO POR URBAN INFANTE. LDA
EDOC/2020/62091
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 65, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 13.10,2020,,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD, aprovar o pedido
de redução em 50% da taxa de ocupaçäo do espaço público com tapumes de 19,55m x 0,40m
de largura, pelo prazo de nove meses, no montante de €316,71 (trezentos e dezasseis euros
e setenta e um cêntimos), Proc.o 3666/19 - CP, freguesia de Oliveira do Douro, solicitado por
Urban Infante, Lda, nos termos informados.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÁRO DA TESOURARIA, que se anexa no final por fotocópia sob o no 66, apenas no
original,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.
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Nada mais havendo a tratar, quando eram 17 horas e 45 minutos, o Senhor Presidente da Câmara declarou

encerrada a reun¡äo' da qualse elaborou a presente ata aprovada, por unan¡m¡dade, nos termos do disposto no no

I do art.' 34.0 do CPA, e no n.0 1 do art.' 570. do Anexo I da Lei n.o 75/2013, de 12 de Setembro, com as devidas

alteraçöes, bem como do n.0 1 do art.o 11.0 do Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo

Executivo na sua reuniäo de 2019.01.21.

E eu, , Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças e Secretária da

reuniäo, a

O Presidente da Câmara,

(Eduardo Vítor Rodrigues)
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