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REUNIÄO PÚBLICA DE CAMARA REALIZADA

EM 02 DE NOVEMBRO DE 2020 No sALÄo NoBRE Dos pAços Do coNcELHo DE vtLA

NOVA DE GAIA

PRESENTES:

'o senhor Presidente da câmara, prof. Dr. Eduardo vítor Rodrigues
'A senhora Vereadora, Dra, Maria Elisa vieira da silva Gidade oliveira
- 0 Senhor Vereador, Dr. José Joaquim 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 Gristina Martins Garvalhal
- 0 Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro
' 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 REUruÁO:

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

SECRETARIOU A REUNñO:

'A Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças, Manuela Garrido

HORA DA ABERTURA: t5 horas.

HORA DE ENCERRAMENTO: 16 horas e 30 minutos.

AUSÊNOAS JUsTlFlcADAs Nos TERMos DA ALíNEA c) Do ART'. 39 DA LEt N.o tst201g
DE 12 DE SETEMBRO, COM AS DEVTDAS ALTERAçöES:',

' o senhor vereador, Eng.o patrocínio Miguet vieira de Azevedo

Certlflcãdo
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PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVO NO I

O Senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, referiu que a próxima reuniäo da Câmara
Municipal a realizar-se em 16 de novembro .{e i!20, será poi videoconferência e que a imprensa poderá
acompanhar, se assim o entender, Disse que o Município está a ðumprir todas as regras que vão ser estabelecidas
na Resolução do Conselho de Ministros, que tudo indica que seräo publicadas, ,rañhã, O¡a g Oe novembro do ano
em curso. Que a Câmara entregou ao Senhor Secretário de Estado da Economia, uma nota, segundo a quale pelo
balanço que é feito em Vila Nova de Gaia da gestäo e funcionamento das feiras, que têm uma grande componente
local, justificaria que, caso a caso, os Municípios pudessem assumir, de forma disiriminada ou ðe forma ôsiecitica,
esta gestä0, tendo em conta que, podem ter ou nä0, um contingente da Policia Municipal r r.òrpãnn* o
funcionamento das mesmas, Que no caso de Vila Nova de Gaia, eiistem 400 feirantes no Município e diversos
setores de atividade, alguns mais profissionalizados e outros menos e, os menos profissionalizados, säo aqueles
que correspondem às pessoas que fazem a sua auto produçäo e que a vendem, como complemento das suas baixas
pensöes' Disse que, no contexto municipal, é um assunto-unânime, porque falou com o Senhor Dr. José Joaquim
Cancela Moura e, que em outros contextos, cada um fará o que bem enténder, No que diz respeito ao teletrabalho,
disse que imediatamente, apÓs a presente reuniä0, irá articular, internamente, o modelo de funcionamento, mas
como hoje já terá referido em outro local, a Câmara respeita o ielehabalho e era muito importante que o mesmo
fo.sse assumido, juntamente com o desfasamento de horários por parte das empresas, o que aliviaria os transportes
públicos e libertaria a pressäo dos mesmos para os estudantes universitários, que'säo os que mais utilizam os
transportes públicos. Que, neste momento e há várias semanas, a Câmara está a laborar .om á ààoiao O.
desfasamento de horário e, pontualmente, em equipas espelhos, Que relativamente ao teletrabalho, a avaliàçåo feita
e que hoje culminará numa decisão e, ainda que näo se conheça a Resoluçäo do Conselho de Ministros, ,'Cârr6
não está em condiçöes 

9t_ qg{.t implementar o teletrabalho poi uma série de razões: As escolas estäo a funcionar,
e são 150 escolas com 32,000 alunos e, diariamente, existem problemas e questões que têm de ser resolvidas, ou
numa lógica presencial de atendimento ou numa lógica presäncial de desíocaçäo às escolas, eue existem 120
IPSS's no concelho e nunca, como hoje, sentiu-se a pressão da açäo social ou nå açao social quer das lpSS,s quer
das pessoas que nunca, como no presente, estäo a recorrer aos sérviços sociais do Município. eue existem setores
que não fecham, como os museus, a biblioteca, o arquivo municipál, a proteçäo civil e säo serviços que, neste
momento, estäo reduzidos do ponto de vista do número de pessoas que, qualquär bgica de teletrabaiho, significaria
fechar tudo o que säo equipamentos municipais, pelo que,'o teletrabalho sera'seguião pontualmente, num ou outro
caso, mas como uma obrigaçä0, coloca à Cåmara inúmeras dificuldades e problemas, óisse que a Cámara respeita
a medida, mas irá optar pelo desfasamento de horários e pelas equipas espelho,

PONTO PRÉVO NO 2
O Senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, lembrou que hoje é dia de luto nacional, o
que näo impede a realização da presente reuniä0, mas obriga a uma postura instituciónd correta, colocando as
bandeiras a meia haste e afazer um minuto de silêncio em hoîra de todas as vítimas,

PONTO PRÉVO NO 3
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, referiu-se a um protocolo que foi celebrado em 16 de
dezembro de 2016, com a 

tlunta 
d9 Freguesia de Vilar de Andorinho, para å instataçaó de um centro local para a

promoção e desenvolvimento de atividades culturais,_desportivas e recieativas, na freguesia de Vilar de Andorinho,
nomeadamente, em Vila d'Este, na Quinta do Monte Grande, Que, uma vez que a Câmara tem o controlo e a gestäo
da execuçäo do acordo, aparentemente, julga que näo haverá óu nao terá havido qualquer desenvolvimento do
objeto do protocolo, pelo que gostaria de clarificar esta questä0,

ffiffi
Certlflcado
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O Senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse que poderá esclarecer
documentalmente, à posteriorl Disse que, na altura, foi feito o protocolo paia sustentar uma candidatura a fundos
comunitários' Que no edifício ELOS, será instalado um cenho comunitáiio, com uma valência de escola/oficina, à
semelhança daquilo que já se encontra a funcionar com a Gaiurb, Disse trata-se de uma valência de formação
profissional e que a Junta de Freguesia tinha uma vontade de ali enquadrar serviços ligados à Terceira ldade,
nomeadamente, em parceria com o Centro Social Paroquial de Vilar de Andorinhö, eìle essa candidatura foi
apresentada em 2016, porque foi incluída, pelo Município, no PDCT da Área Metropolitana do porto, eue se está
em 2020 e que Portugal está com mais de 2 mil milhoes de euros por executar, ou seja, dinheiro que deveria ter sido
executado ou a executar, até 31 de dezembro deste ano, Que se está a falar näo dé execuçäo financeira, mas sim
de execuçäo orçamental e nem sequer candidaturas aprovadas existem e que a Câmara faz parte desse Ióte, Oisse
que a candidatura foi aprovada há cerca de 4 meses, antes das férias, e que o procedimento foi lançado, mas, para
que. a Junta de Freguesia pudesse arrancar com a candidatura, havia tügar äo patàmento de uma cômponente
nacional que a Junta de Freguesia näo tinha, Assim, o protocolo ioi feito palra dar äaË¡mento orçamental à junta de
Freguesia, para fazer a candidatura, Disse que a candidatura foi aprovadá e que a Câmara tem todas as expetativas
d9..qr.. a- obra arranque rapidamente, Que o dono da obra é a Junta de Fieguesi, . qr. o valor que a Câmara
atribuiu, foi o valor da candidatura, a qual se cingia aquilo que säo as despesäs ebgíveis da própria candidatura,
Disse que daqui a algrIs meses, quando a obra éstiver na sua fase final, a Câmara üai ter de decidir uma de duas
coisas: ouaJuntadeFreguesiacedeoespaçoeéaCâmaraafazeragestãoouaJuntadeFreguesiaassumea
gestã0, em parceria com a autarquia,

PRESIDÊNCWVE

DE
Foram presentes

original,
Deliberaçäo:

IN DA E
19 DE

os documentos referidos em epígrafe, que se anexam no fin al por fotocópia sob o no 1, apenas no

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas no o¡ginal
Despacho do senhor Presidente da câmara:"A câmara. 16,10.2020,
Deliberaçäo:

M VEL
TIVI A DE

EDOC/2020/63015

A Gâmara tomou conhecimento.

DE

TEN
DE GAIA
EDOC/2020/63518
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente as atas nos 18 e 1g das reuniöes públ6as
reafizadas em l2 de outubro de 2020 e lg de outubro de2}2l,respetivamente.
O Sr' Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro näo vota a aprovàçäo das atas das reuniöes de
Câmara de 12 de outubro de 2020 e de 19 de outubro de 2020 em v¡rtude de näo ter participado
nas mesmas.

Nc

^
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{

Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara: "Aprovo. À Câmara para ratificação,22,10,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente de 22.10.2020 que
aprovou o Acordo de Cooperaçäo a celebrar entre a Associaçäo Dignitude e o Município de Vila
Nova de Gaia tendo em vista o Programa "Vacinação SNS Lócal" ño Município de Viia Nova de
Gaia, nos termos apresentados.

AO
EDOC/20191774't2

Foi presente o documento referido em epígrafel qu.e se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmira:,'À Câmara,27.10,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o aditamento ao Contrato de Desenvolvimento Urbano a
celebrar com os Herdeiros de José Rangel da Costa, resultante da "Unidade da Execufao Ot
Envolvente à Avenida até ao Mar, troço entre a Rua das Bocas e o Largo do Vale', , nos tärmos
apresentados.

LO
DE

TE

JUVENIL
EDOC/2020/64498

Atø no 20 - Reuníão PtÍblica
De 02 de novembro de 2020

AD

o
A

Foi presente o documento referido em epígrafet qu.e se angxa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original,
Despacho do senhor presrdenfe da câmãra:"À câmara. 2g.10,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Protocolo de Associaçäo ao Contrato Locat de Segurança
do Município de Vila Nova de Gaia a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a
Associaçäo STREET'S SOUL, tendo em vista a reduçäo de vulnerabilidades sociais e a
prevenção da delinquência juvenil, nos termos apresentados.

PIo

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

que se anexa no final por fotocópia sob o n0 6, apenas no original
Câmara. 28.10.2020'

Deliberado por unanimidade, aprovar o Memorando de Entendimento entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a Pinto Brasil Renováveis, SA, no âmbito do processo de insolvência da TEGOpI- lndústria Metalomecânica, S.4., para a valorizaçäo da área envolvente da Avenida
Atlântico/Avenida até ao Mar (vL3), nos termos apresentados.

LT 'UNI
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19. DE 28 D MAIO
ED0C/2020/65836
Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 7, apenas no original,
Despacho do senhor Presrdenfe da câmara: "À câmara,28.10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos propostos, o seguinte:
a) Designar para integrar a Comissäo, bem como, para desencadear os procedimentos

subsequentes tendentes à concretizaçäo da transfeiência de competênc¡as nos domínios
supra mencionados, o Exmo Senhor Vereador Arquiteto Valentim ttri¡randa;

b) Esta designaçäo, seja comunicada aos membros do Governo responsáveis pelas áreas das
Finanças, das Autarquias Locais, do Mar e à ANMP, acompinhada do'pedido fàr. t
constituiçäo da Gomissäo;

c) Após a integral constituiçäo da Comissäo, seja solicitada ao Coordenador da Comissäo, a
convocatória para a realizaçäo da primeira reuniäo.

N DE IP o

DE

A

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no B, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmãra: "À Câmara para conhecimento,28,10.2020,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

DIREçAO MUNICIPAL DE GESTAO DE PESSOAL E CARREIRAS
nc¡o

EDOC/2020/58799
Foi presente o documento referido em epígrafer qu-e se angxa no final por fotocópia sob o no 9, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmãra:"À câmara, 2J,10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por 
_maioria, 

por B votos a favor do PS e 2 abstençÕes do ppD/pSD, aprovar o
recrutamento da candidata Ana Sofia Silva Pinto de Sá, classificada na 6. posiçäo da lista
unitária de ordenaçäo final dos candidatos aprovados do Procedimento concursál comum -Processo no 2212019, nos termos informados.

EDOC/2020/65840

E BI
ARQUITETURA PAISAGISTA
EDOC/2020/38601

Foi presente o documento referido em epígrafet 
9!-e 

se anexa ry f]nal por fotocópia sob o no 10, apenas no original,
Despacho do senhor presidente da câmara:"À öâmara.2í'.10.2020,

ffi#Classlflcaçãot Públlco

Páoin¡ ß dc 29



6 klilVILA NOVA DE

CÄN¡ARA MUNICIPAL

Deliberaçäo

r+

{
Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençÕes do ppD/pSD, aprovar o
recrutamento da candidata Sofia Melo Vaz Pinto Ribeiro, classificada na 2a posiçäo da lista
unitária de ordenação final dos candidatos aprovados do Procedimento de Re'crutãmento, por
recurso à mobilidade, na categoria entre orgäos - Arquitetura Paisagista, nos termos
informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no original,
Despacho do Senhor presrdenfe da Câmãra:,,À öâmara, 2g,10.2020,

ffi#

Ata n" 20 - Reunião Ptiblícø
De 02 de novembro de 2020

D|REçAO MUN|C|PAL DE ADMtNtSTRAçÃO E FtNANçAS

NOS 490 E 500. DA LEI 3.DE3 MBRO
ED0C/2020/63819
Foi presente o documento referido em epigrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 11, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara:,À Câmara,2J.10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes do PpD/pSD, nos termos
informados, o seguinte:
'l' Aprovar a.abertura de procedimento administrativo conducente à contraçäo do supra.

mencionado empréstimo;
2' Convidar as _instituiçöes de crédito a apresentarem propostas para contrataçäo desta

operação de financiamento, nos termos da minuta anexa, sugerindo.se, desde já, á consulta

"in'ui"i:,åîi:i.iïn:
o Banco Santander Totta;
o BancoComercialportuguês;
. Banco Bpl;
. Novo Banco;
. Caixa de Crédito Agrícola;
o Banco Bilbao Viscaya Argentaria

3' Que, após análise das propostas e apreciado o mérito das mesmas, seja remetida à
Assembleia Municipal, para autorizaçä0, a contraçäo do empréstimo, nós termos do
disposto nos artigos 490 da Lei no 73t2013 e alínea fl áo no I do artigo 250 da Lei no 75t2013,
de 12 de setembro;

4' Dispensar a audiência prévia, nos termos do disposto do no 1 do artigo 1240 do CpA.

o NO
RE

D
DA PC NO 21 E N0

EDOC/2019/46756

N

Classiflcaçâo: Prlbllco
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EDOCt2019t7446
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16, apenas no original

Ata n" 20 - ReunÍão Ptlblicq
De 02 de novembro de 2020

1. Pagamento da indemnizaçäo de 4 080,91€ (quatro mil e oitenta euros e noventa e um
cêntimos), na data da formalizaçäo do Acordo de Aquisição por via do Direito privado. Todo
o restante daquela deliberaçäo, deverá manter.se.

2. Retificar a PC n0 217812020 e a RED no 3396/2020, passando o valor total da indemnização a
ser de 11.642,80€' (onze mil seiscentos e quarenta e dois euros e oitenta cêntimos) é nao
11 643'80€ (onze milseiscentos e quarenta e três euros e oitenta cêntimos).

oc/2020/60080

DE

ED0C/2019/48302
Foi presente o documento referido em epígrafe, 

ry-e 
se anexa no final por fotocópia sob o no 14, apenas no original,

Despacho do senhor Presidente da câmãra:"À câmara, 27,10,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente de 27 de outubro de2020
que aprovou a minuta do contrato relativa ao financiamento de '122.727,gï€,para reabilitação dos
Empreendimentos de Habitação Social Padre Américo, Ganelas e presa Noüa, Grijó, nosiermos
informados,

Foi presente o documento referido em epígrafe, 
ry-e 

se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas no oríginal.
Despacho do senhor Presidenfe da câmãra: "À câmara, 20,10,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo em Z0% do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor totat de €50i,63 (quinhentos e sete euros e sessenta
e três cêntimos) para deslocaçäo a Leiria, no dia 04 de outuù ro de 2020,solicitado pelo Colgaia,
CDE, nos termos informados.

Deliberado por unanimidade, retificara deliberaçäo de Câmara de l0 de agosto de2020,no sentido
de passar a constar o seguinte:
Parcela9a:

EDOC/2020/65530
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1b, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmãra:"À câmara. 2g.10.2020,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

22

MI

UT UT

ffiffiClassiflcaçâo: Prlbllco
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E

î
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara, 28,10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, retificar a deliberaçäo de Câmara datada de 04/03/201g, no sentido
de passar a constar que a Câmara autoriza, noé termos do disposto na alínea g) Oo n.' I do art.o
33,0 do Anexo I da Lei n! 7512013,de 12 de setembro:
| . aceitar a celebração da seguinte permuta:
a) os proprietários do prédio urbano composto por casa de habitação e logradouro, sito na Rua
Professor José Bonaparte, n,i ja0, freguesia'de oliveira do Douro, dJescrito ña Segunda
Gonservatória do Registo Predial de Vila Ñova de Gaia sob o número gipZ+ -Oliveira do D-ouro e
inscrito na respetiva matriz sob o artigo 789 (Maria Leonor Nogueira Pinto Alves, NIF 161 76g
610, Maria Goreti Pinto da Gunha, NIF 227 618 912, Paula Maria pinto da Cunha, NIF 241 5g3
778,e Pedro Manuela Pinto da Cunha, NIF 245 927 54gldão, ao Município, liire de ónus eencargos,parademoliçäodasconstruçöesaiexistenteseínio
público municipal, com vista á.requalificaçäo urbanística do local ám apreço, o imóvel supra
ld,enfrficadp,ao gull urô¡
b) em contrapartida, o Município d omposto por
terreno destinado a construçäo que constitui o loúe n,ö 2 da urbanÈação Municipat da'euinta da
Pala, com a área de 256,00 m2, sito na Rua Gaminho da Cruz, fíeguesia de Gulpiihares e
Valadares, descrito na Primeira Conservatória do Registo Piediai sob o núméro 1419 -
Gulpilhares e inscrito na matriz sob o artigo 7716 (que proiém do artigo 3385 urbano da extinta
freguesia de Gulpilharesl, com o vator a{ribuído de 24.500.00 € fuintie quatro mil e quinhentos
eurosl.
ll . tendo em consideragão a.difglgllQaje valores atribuídos aos supra identificados ¡móve¡s

(61.000,00, € e ?4.500,0Q€). bqm. como
identificado na alínea a) do ponto l. os sso de licenciamento n.o
2769113 para. reconstruçäo do imóvel em questão, tendo, inälusive, tido despesas com a
contrataçäo. de..empreiteiros para execuçäo da obra, que, entretanto, se iniciou, däspesas com
! Projeto de licenciamento e todas as expectativas geradas com a construção da novahabitaÇäo: 'iõ 

iinø t, o
Vlorle l!;000,00€ (setenta mit euros\
lll . aprovar a respetiva minuta da escritura de permuta,

A
VI EM aa

s
EU

EDOC/2020t65702
Foi presente o documento referido em epígrafe, 

tu.e 
se anexa ry final por fotocópia sob o no 17, apenas no original,

Despacho do senhor presidente da câmãra:"À öâmara, 28.10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, aprovar o Acordo de
Parceria a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaiã e a Associaçäo Comercial e lndustrial
de Vila Nova de Gaia, tendo em vista o Programa "do Natal aos Reis 2020,,, no valor ltãOal Oe
€440.000,00 (quatrocentos e quarenta mileuros), nos termos apresentados.

ffi#Classlficação; Públlco

Páoinr ß de 29



É kltVILA NOVA DE

CÄMARA MUNIcIPAL

ED0C/2019/68194

EDOC/2020/23686

{

W

P

Ata n' 20 - Reunião Ptlblica
De 02 de novembro de 2020

N0

P DE

Foi presente o documento referido em epigrafet qu-e se anexa no final por fotocópia sob o no 18, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmãra:"A câmara.28.10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos apresentados, o seguinte:
'Aprovar a Ata de Júri, referente a resposta a esclarecimenios e lista de erros e omissöes.
'Aprovar a p.eça corrigida (programa de concurso no seu ponto 13.4.2l,atenta a retificaçäo do

erro detetado.
'A retificaçäo do erro detetado, nos termos do disposto na alínea b)do n.o 5 e do n.o 6 do artigo

500 do CCP, näo consubstancia uma alteraçäo substancial às peçai do procedimento, pelo que
se mantém inalterado o prazo para apresentaçäo de propostas. 

-

TO Ér

a,

NDE

Foi presente o documento referido em epígrafet qu9 se anexa no final por fotocópia sob o no 19, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmãra:"À câmara. 2g.10,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade:
'Aprovar o relatório final com as propostas dele constantes, designadamente, exclusäo da
proposta apresentada pela entidade Ferrovial e admissäo da pròposta apresentada pelo
agrupamento constituído pelas empresas l.sete, Amenar e l.Trinta;' Adjudicar o presente contrato de eficiência energética à proposta apresentada
pelo agrupamento constituído pelas empresas l.sete, Amenar-e l.Trinta, pelo período äe l2 anos,
pelo valor total de 2'1.J99,012,93€ acrescido de lvA à taxa legal de 23%;
. Aprovar a minuta do contrato;
' No âmbito.da constituiçäo da CAC, aprovar a designaçäo do Sr. Eng. António Mota, Chefe da
Divisäo De lluminaçäo, Inovaçäo e Smart city, enquànto representantã do Municíp¡o é ¡nd¡car o
Sr. Eng. 

_António lvliguel de Gastro Fernãndes, Presidente da Direçäo oo i¡¡ovR.GAlA .
Associaçäo para o Gentro de lncubaçäo de Base Tecnológica de Vila Novã de Gaia, para terceiro
membro da cAG, a designar após acordo do cocontratañte.
' Autorizar que, após deliberaçåo de adjudicaçäo seja notificado o adjudicatário para
apresentaçäo dos documentos de habilitaçäo e para þrestaçäo de cauçáo no montante
equivalente a2o/o do valor contratual, no moniante aà nl.lao,zac;
'Autorizar o estorno parcial à REc 3504t2020 e consequente cabimento da pC 2g41t2020, nos
termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal para que aprove a
repartiçäo-de encargos nos termos propostos na informaçäo constante'Oa étapa ¿t Oo EDOC/
2020123686, sendo que a execuçäo fínanceira terá início em 2021.

&ffi
fr
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CÄl\4ARA MUNICIPAL Atø n'20 - Reuníão Ptiblicø
De 02 de novembro de 2020

Â
EXP

EEDDE
e

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no original,
Despacho do senhor presidente da câmãra:"À câmara.28.10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a minuta relativa à Resoluçäo de Expropriar das parcelas
necessárias ao Projeto Parque Rio - 1a fase, freguesia de Aúintes, no valor de €26'6 1lT,0O
(duzentos e sessenta e seis milcento e setenta e sãte euros), nos termos informados.

SETENTA E SETE EUROSI
ED0C/2020/60407

DE

so E

TO DE

EDOC/2020/4986
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24, apenas no original

NO

EDOC/2020t57854

Foi presente o documento referido em epígrafel que se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara,,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a declaraçäo de ocupação temporária de terreno para a
construçäo da ligaçäo da Rua do Eng. Adelino Amaro ¿á Cista à Rua D. pedro V, Uniäo de
Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, no valor de €0.0G2,14 (seis mil e sessenta e dois
euros e catone cêntimos), nos termos informados.

D|REçÃO MUNtCtpAL DE TNFRAESTRUTU RAS E ESPAçOS PÚBL|COS
DE .UN

LAR
M

EDOC/2020t61974

Foi presente o documento referido em epígrafe, 
ry-e 

se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmãra:"À câmara. 22.10.2020.;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipat de Trânsito, nos termos informados.

ero
EDOC/2019/64209

Foí presente o documento referido em epígrafel que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no original,
Despacho do senhor presidente da câmãra: "À câmara.2g.10.2020.;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar as Posturas Municipals de Trânsito, nos termos informados.

E

ffi#
Certlflcado
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coM

úDespacho do senhor Presidente da câmara:"A câmara. 16.10.2020.,
Deliberaçäo:

EDOC/2020/8299

EDOC/2020t25987

Deliberaçäo:

E

ED0C/2020/38648

E

EDOC/2020t40575

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

OE

Foi presente o documento referido em epígrafet 
tu9 se anexa no final por fotocópia sob o no 25, apenas no original.

Despacho do senhor presidente da câmãra: "À câmara.2J.10.2020.;
Deliberação:

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

l0!TU,,!4,U,UNtCtpAL 
p pA MARTNHA_ FREGUESTA DA MADALENA

EDOC/2020/9161

Foi presente o documento referido em epígrafe, 
tu^e 

se anexa¡o final por fotocópia sob o n0 26, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmãra: "À câmara. 2010.2020.,
Deliberação:

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

DER

Foi presente o documento referido em epígrafet qu-e se anexa no final por fotocópia sob o no 27, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmara: "A câmara.20.10.2020.;

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

MU

Foi presente o documento referido em epígrafe¡ guo se anexa no final por fotocópia sob o no 28, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "A câmara, 20,10.2020.;
Deliberaçäo:

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

PIN

MÀU

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 29, apenas no original
Despacho do senhor Presidente da câmãra:"A öâmara. 20.10.2020.i
Deliberaçäo:

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

ffi#

MAF VI
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4 HAta no 20 - Reunião Ptiblícq
De 02 de novembro de 2020

DA-

.UN

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 da câmara: "À câmara. 16.10.2020,;
Deliberaçäo:

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

P9!IU=Ë!¡!U\lclPA!?F=TRÂNsro M nul roure oe rcurlvl e ruo lnícp ol ruvessn on cÂuonnn
- FREGUESIA DA MADALENA
EDOC/2020t44887
Foi presente o documento referido em epígrafel que se anexa no final por fotocópia sob o no 31, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,,À Câmara. 2J.10.2020.;
Deliberaçäo:

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

NA P DE

Foi presente o documento referido em epígrafe, qu9 se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmara: "A öâmara, 20,10,2020.;
Deliberaçäo:

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

lgg=TURA MUNtGtpAL pE T R ORS CRRVRI-I{RS - rR¡CUeSn Oe Ouvelnn oo
DOURO

ED0C/2020t48293
Foi presente o documento referido em epígrafel que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: "A câmara,20.10.2020,i
Deliberaçäo:

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

ecno cou n
4YEu,p+4lglllso pE A
EDOC/2020t51164
Foi presente o documento referido em epigrafel que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no original,
Despacho do senhor Presidenfe da câmara:"À câmara.20.10.2020.i
Deliberaçäo:

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

BE coM

Foi presente o documento referido em epígrafel que se anexa no final por fotocópia sob o no 3b, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmãra:"À câmara. 20.10.2020.;
Deliberaçäo:

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

ffiffiClasslflcação: Priblico

Pâoin^ 12 .le tq



6 1,,Ñf
VILA NOVA DE

CÄMARA MUNICIPAL

6
MAtø no 20 - Reunião Ptiblica

De 02 de novembro de 2020

U

V
ED0C/2020/56375

ED0C/2020/6067e

J

EDOC/2020/55020

EDOC/2020t56128

IPAL DI

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 36, apenas no original,
Despacho do senhor Presidenfe da câmãra:"À câmara,20,10.2020,;
Deliberaçäo:

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

M DE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmãra:"A câmara.27,10.2020.;
Deliberaçäo:

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

N

cl
D.

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À öâmara.20.10.2020,;
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstenções do ppD/pSD, aprovar a
autorizaçäo especial de circulaç1o gara os seguintes veículos þesados: 47,HJ.3é, ¡'g.sg.oR,
19'A8'60, 03'HT.44, 39-NN-03, 51-AF-22,96.66-.TU, 1z.o8.Mo, iz.lvlp.gg, 46.45.pilí, 6B.Ms.l3
E 36'67'88' para permissão de circulaçäo no interior da zona delimitada entre a A1 (1C1, lC2),
rotunda_de Santo ovídio, åuqlt{q da República, Avenida Vasco da Gama (E.N.222) e Åv. o,
Joäo ll (vlg), válido até l6/0g/2021, nos termos informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe¡ 
tu^e 

se anexa ry final por fotocópia sob o no 3g, apenas no original
Despacho do senhor presidente da câmãra: "À öâ,mara.20.10,2020j

ffiffiClasslflcaçãot Priblico
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Deliberaçäo:

RAFAEL REIS SILVA

ED0C/2020 t111't7

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, aprovar a
autoriz_1çäo especial d_e circulaçäo para os seguintes veículos þesados: 20.20.pR, gg.gZ.p¡,
80'63'TF' 48'38'QG, g4:CQ'09, 71.47.PG,92-58-PB E 46.ES.43, para permissäo de circulaçäo
no interior da zona delimitada entre a 41, rotunda de Santo Civídio, Avenida da Repúilíca,
Avenida Vasco da Gama (E.N.222) e Av. D. Joäo ll (VLg), válido po,r 12 meses, nos termos
informados.

EDOC/2020/51389
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40, apenas no original,
Despacho do senhor Presidenfe da câmãra: "À câmara,20.10.2020,i
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa referente a
um lugar de estacionamento orivativo para pessoa com mo¡il¡Oi¿e reduzida para o ano de
2020, solicitado por Tiago Rafael Reis Silva, nos termos informados.

D N

Foi presente o documento referido em epígrafet q-u9 se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À öâmara.28.10.2020,;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar, nos termos dos nos 3 e 4 do artigo 1480 ão GCP, as propostas contidas no
(segundo) relatório final, nomeadamente:

(i).lndeferir as pronúncias apresentadas pelos concorrentes INOVPLENA - Construçöes,
Lda. e CERVIMAT - Engenharia e Construçäo, Lda. em sede de audiência prCvia ao
(primeiro) Relatório Final;
(ii)Excluir todas as propostas apresentadas, nos termos fundamentados no Relatório
Preliminar, no (primeiro) relatório final e no documento atual;
(iii) Näo adjudicar o presente procedimento, extinguindo,o, conforme previsto na alínea
b) do n.0 I do artigo 790 do cGP, visto que todas as propostas apresentadas foram
excluídas;
(iv) Revogar a decisäo de contratar, como estabelecido no artigo B0o do CCp.

2.Autorizar' caso sejam aprovadas as propostas de júri referidas no ponto anterior,
o descabimento da pC no 946/2020.

aacer?-

\od""
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DA

(

Foi presente o documento referido em epígrafer 
tu9 se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no original,

Despacho do senhor Presidente da câmãra: "À öâ,mara.28.10.2020,i
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar l leprogramaçäo dos encargos financeiros, nós seguintes termos:

2021: 1.200.000,00€;
2022:2.404.000,00€;
(valores com IVA incluído)

2. Submeter os encargos plurianuais referidos no ponto anterior a autorizaçäo da Assembleia
Municipal, em cumprimenlo do artigo 22o do DL 197/99, 08.06, repristinaáo pela Resoluçäo
da AR BG/2011, de 1i de abril.

EDP

Foi presente o documento referido em epígrafet q_u9 se anexa no final por fotocópia sob o no 43, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmara: "À câmara.28,10,2020,;
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, nos termos
informados, o seguinte:
1 ' Aprovar a_ata de júri, rejeitando-se, assim, a lista de erros reportada pelo interessado
"Comporto - Socledade de Construçöes, S.4.", pelo que se mantêm inalteràdas as peças do
procedimento que se encontram patenteadas no processo e disponibilizadas nr pl.táforr.
eletrónica de contrataçäo pública;
2 - Aprovara reprogramaçäo dos encargos nos seguintes termos:
2021:1.088.2G2,00€,
2022: 1.243.738,00€
(valores c/ IVA incluído)
3 'Submeter os encargos plurianuais referidos no ponto anterior a autorização
daAssembleia Municipal, em cumprimento do artigo 220 do DL 1g7lgg, 0g.06, repristinado
pela Resoluçäo da AR g6/2011, de 11 de abril.

RC

Foi presente o documento referido em epígrafet 
ry^e 

se anexa qo final por fotocópia sob o no 44, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmãra:"À öê,mara.28,10,2020.i

fr
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ED0C/2020t10492

MAlq no 20 - Reuníão Ptlbllcu
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Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar, nos termos dos nos 3 e 4 do artigo 1480 ão CCP, as propostas contidas no

relatório, nomeadamente:
i' A ordenaçäo.d19 propostas admitidas, de acordo com a classificaçäo atribuída por
aplicação do critério de adjudicaçäo;
ii. A adiudicaçäo do procedimento de contratação para a empreitada de ,,Construçäo
de Passeios para Apoio à Circulação Pedonai no Núcleo R'esidencial Envolventã à
Rua Central do.seixo - Oljval", à proposta apresentada pela empresa EDILAGES, S.A.,
pelo valor global de 868.561,14 € (oitocentos e sessenta e b¡to mil quinhentos e
sessenta e um euros e catoze cêntimos),acrescido de IVA à taxa legal em vigor.2. Aprovar a minuta do contrato;

3. Autorizar a notificaçäo ao adjudicatário para apresentação dos documentos de
habilitaçäo e prestação da cauçäo nos termos previsios no Programa de Concurso.

DE

UT

Foi presente o documento referido em epígrafet 
tu-e 

se anexa no final por fotocópia sob o no 45, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmãra:"À câmara. 2g,10.2020.;
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:1. Aprovar, nos termos dos nos 3 e 4 do artigo 1480-do GCP, as propostas contidas no
relatório final, nomeadamente:

i. A ordenaçäo {as propostas admitidas, de acordo com a classificaçäo atribuída por
aplicaçäo do critério de adjudicaçäo;
li. 

. -n {i$icaç1o do procedimento de contrataçäo para a empreitada de
"REQUAUFI_CAçÃO Do cAMPo MUNtctPAL DE s,TAcö", à þroposta apresentada peta
empresa EDIVALOR - Gonstruçöes e Obras Públicas SA., pelo valor globaíde gZz.SO6,¿g €
(oitocentos e setenta e sete mil, quinhentos e se¡s euros e quarenla e nove cêntimos),
acrescido de lVA, à taxa legal em vigor;

2. Aprovar a minuta do contrato;
3. Aulorizar a notificaçäo ao adjudicatário para apresentaçäo dos documentos de

habilitaçäo e prestaçäo da cauçäo nos termos previsios no piograma de concurso.

_ pnov¡çno on nepnocnnunçÄo
DOS ENCARGOS FINANCEIROS -]EDOC/2offi
Foi presente o documento referido em epígrafel g!-e se anexa no final por fotocópia sob o no 46, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente da Câmãra: "À Câmara.,'

ffi#Classlficação: Público

Pâoiîa 16 dc29



VILA NOVA DE

6 klñ v
6

Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppDipSD, nos termos
informados, o seguinte:
1. Aprovar_a reprogramaçäo dos encargos financeiros, nos seguintes termos:

2021:2.544.000,00€;
2022:5.512.000,00€;

2023: 424.000,00€.
(valores com IVA incluído)

9-ubmeter 
os encargos plurianuais referidos no ponto anterior a autorizaçäo da Assembleia

Yrl'!¡Pllllm cumprimen.to do artigo 22o do DL 197/99, 08.06, repristinaäo pela Resotuçäo
da AR 8612011, de 11 de abril,

EDOC/2020t13785
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 da Câmãra:,'A Câmara,28,10,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1, Aprovar a reprogramaçäo dos encargos nos seguinteJtermos:

2021:2.522.800,00€
2022: 1,08L 200,00€
(valores com IVA incluído)

2. Submeter os encargos plurianuais referidos no ponto anterior a autorização da Assembleia
Municipal,em cumprimento do artigo 22o doDL 1[i7l99,08.00, repristinadoþeh Resoluçäo da
AR 80/2011, de lt de abril.

DE

cÂt',1ARA t.iuNtclpAL

E -20P IM
FI

DA
EDOC/2020/48600

Ata n'20 - Reunião Ptlblicø
De 02 de novembro de 2020

3.

FIB E

DO UAD

Foi presente o documento referido em epígrafet 
tu-e 

se anexa no final por fotocópia sob o no 48, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmãra:"A öâmara, 28,10.2020,
lntervençäo do Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura disse que o Governo, inicialmente, referiu
que finan-ciaria a presente obra a 100%, Disse pretender confirmar se assim se verifica, porque houve um retrocesso
e está a financiar a obra por metade do valor definido,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que näo houve um retrocesso, eue

o Governo vai pagar os 100%, ou seja, väo pagar os 100% do valoiindicativo da candidatura, eue a Câmara tem,
neste momento, 1,8 de financiamento para substituir o amianto em todas as escolas e tem S milhöes de euros de
pagamento, mais2,2 milhöes de euros à espera, Disse que, neste.momento, o debate que está a decorrer näo é um
tema completamente encerrado e, ao nível dos Municípios e da Area Metropolitana do porto, pretende-se lu., n,
revisäo do PDCT no âmbito.do overbooking, obter mais algum dinheiro que'compenié, ru, a Câmara nunca terá
financiamento a 100% do valor da obra, ouleja, aquilo quio Governo lançou, nab pæá os 100% do valor da obra,
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É L-l'a
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CÁ\MARA MUNIcIPAL

Deliberaçäo:

EDOC/2020t17162

6
þ

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Aprovar os Planos.(trabalhos/equipamentos/mäos dõ obra) reportados pelo empreiteiro,

já tecn icamente validados;
2' Aprovar a alteraçäo à minuta do contrato na matéria referente ao capital social e ao
subempreiteiro, uma_vez que o adjudicatário, nos termos da possibilidade aämitida no artigo
140 da Lei n.0 4112015, de 03 de Junho, na sua atual redaçãol procedeu à elevaçäo da ctasse
de Alvará, näo sendo, pois, necessário o recurso a subempreiteiro;
2- Autorizar o compromisso da RED no gg2gt20h0.

Atø no 20 - Reunião Ptiblícø
De 02 de novembro de 2020

úrueo-
EDOC/2020/48386
Foi presente o documento referido em epígrafel que se anexa no final por fotocópia sob o no 4g, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmãra: "À câmara.2g.10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar a ata de júri e seus anexos, nomeadamente,ãs propostas contidas no ponto ,,3 .

Conclusäo',;
2. Aprgy{ a reprogramaçäo dos encargos financeiros, nos seguintes termos:

2021: 1.060.000,00€
2022: 1.590.000,00€
(valores com IVA incluído)

3. Submeter a 
_aprovaçä0, da Assembteia Municipal, os encargos pturianuais referidos no

ponto anterior, em cumpri1el!9 do artigo 22o do DL 197/¡9, bg.0O, repristinado pela
Resoluçäo da AR g6/2011, de llde abril.

Foi presente o documento referido em epígrafet 
tu9 se anexa no final por fotocópia sob o no 50, apenas no original.

Despacho do senhor Presidente da câmãra:"À öâmara, 28,10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Apr9yl a reprogramaçäo dos encargos nos seguintãs termos:

2021: 874.500,00
2022:291.500,00€
(valores com IVA incluído)

2. Submeter_ 
.os _encargos plurianuais referidos no ponto anterior a autorizaçäo

da.Assembleia Municip-1!1_em gumprimento do artigo 220'doDL 1g7lgg,0g.06, refristinaAo
pela Resoluçäo da AR g6/2011, de 11 de abril.

ffiffiClasslficaçãoi Público
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VILA NOVA DE

É kl*-r\ WcÂMARA MUNtctpAL

to
TEIXEIRA
EDOC/2020t62537

SILVA PINTO MONTEIRO
EDOC/2020/45996

EDOC/2020t62678

Foi presente o documento referido em epígrafe,
Despacho do Senhor Presidenfe da Câmãra:rA
Deliberação:

Atø no 20 - Reunido Ptiblícq
De 02 de novembro de 2020

MUNICIPAL PARA A INCL USÄO SOCIAL
PAL + D

+lN
D

+l
DA

que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas no original,
Câmara, 15,10,2020'

q
DI

D

MOTA GOMES CARDOSO
ED0C/2020t62562
Foi presente o documento referido em epígrafe,
Despacho do Senhor Presidente da Câmãra: "À
Deliberaçäo:

que se anexa no final por fotocópia sob o n0 51, apenas no original.
Câmara. 15.10.2020'

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + Inclusiva - Eixode Apoio na Carência Económica e Emergência Social,
solicitado por Maria de Fátima da Mota Gomes Cardoso, nos termos informadol.

NI

NMI

Foi presente o documento referido em epígrafet qu-e se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no original,
Despacho do Senhor Presdenfe da Câmãra:,'À Câmara. 15.10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + lnclusiva.- Eix_o de Apoio na Garência Económica e Emergência õocial,
solicitado por Diana Manuela da Silva Teixeira, nos termos informados.

NO

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + lnclusiva.- Eîo_de Apoio na Carência Económica e Emergência Soclal,
solicitado por Garla Alexandra da Silva Pinto Monteiro, nos termos informadosl

Foi presente o documento referido em epígrafet gl^e se anexa ry final por fotocópia sob o no 54, apenas no original,
Despacho do senhor presidente da câmãra: "À öâmara.22,10.2020,
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 S-ocial,
solicitado por virgínia da silva Lopes, nos termos informados.

ffi#
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6 kl,,t
VILA NOVA DE

C¡\MARA MUNIcIPAL Ata n" 20 - Reunìão Ptiblica
De 02 de novembro de 2020 û

PEDI

ALVES
ED0C/2020t62512

EDOC/2020/63148

MOREIRA PINTO DA SILVA
ED0C/2020/63435

PE

SILVA
EDOC/2020/63700

+ DE

E

LI

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

que se anexa no final por fotocópia sob o n0 55, apenas no original
Câmara. 22,10.2020'

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económ¡co no âmbito do programa
Municipal Gaia + Inclusiva - Eixo de Apoio na carência Económica e emergência Social,
solicitado por Liliana Filipa Azevedo Arves, nos termos informados

MU +l

ICIP

POR

Foi presente o documento referido em epígrafe, qu9 se anexa no final por fotocópia sob o no 56, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente da câmara:"A câmara,22.10.2020'
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 õocial,
solicitado por Alice Rosa da silva, nos termos informados.

Foi presente o documento referido em epígrafer 
ry-e 

se anexa 
1o final por fotocópia sob o no 57, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmãra:,'À öâmara.22,10,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + Inclusiva -. EiIo de Apoio na Garência Económica e Emergência ðocial,
solicitado por Susana Manuela Moreira Pinto da Silva, nos termos informados.-

+P

DAIA

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5g, apenas no original,
Despacho do sen/ror Presidente da câmara:"À câmara. 22.10.2020,
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 

-õocial,

solicitado por Cláudia Maria Melo da Silva, nos termos informados.

ffi#Classificação: Prlbltco
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É kltVILA NOVA DE

CÄÞ1ARA MUNICIPAL

DE ALMEIDA
EDOC/2020/63592

MOREIRA
EDOC/2020/63587

VELOSO

ED0C/2020/64006

EDOC/2020/63903

HAtq no 20 - Reuníão Públícø
De 02 de novembro de 2020

+l

4

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b9, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmãra:"À câmara, 22.10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + lnclusiva.- !i1o de Apoio na carência Económlca e Emergência ðocial,
solicitado por Maria Manuela Vieira de Aimeida, nos termos informados.

P NI

Foi presente o documento referido em epígrafet 
ry-e 

se anexa no final por fotocópia sob o no 60, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmãra:,,À Câmara.22.10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na Cárência Económica e Emergência S'ocial,
solicitado por Ana Cláudia Vieira Moreira, nos termos informados.

o +

E

Foi presente o documento referido em epígrafel 
tu9 se anexa no final por fotocópia sob o no 61, apenas no original,

Despacho do senhor presidente da câmara: "À öâmara.22.10.2020,
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 

-õocial,

solicitado por José Henrique Soares Veloso, nos termos informados.

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 da câmãra:'À öâmara. 22.10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + lnclusiva : F¡Io de Ãpoio na Carência Económica e Emergència õocial,
solicitado por Zainab Luzia Kolailat, nos termos informados.

LAT
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É ktA
VILA NOVA DE

CÁMARA MUNICIPAL

APOI

PEREIRA DOS SANTOS
EDOC/2020t65264

DE

LOURENCO PEREIRA
EDOC/2020/64353

YlAta n'20 - Reuníõo Ptiblica
De 02 de novem"bro de 2020

+ NC

6
0

ED0C/2020t64023
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 da câmãra: "À câmara.2g.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 õocial,
solicitado por António José da Assunçäo Pereira, nos termos informados.

soc

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64, apenas no original,
Despacho do senhor Presidenfe da câmara: "À câmara, 2g,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 Alfredina Jesus Pereira dos Santos, nos termos informados.

N MUN + txo

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

ry-e 
se anexa no final por fotocópia sob o n0 65, apenas no original,

Câmara. 28,10.2020'

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + Inclusiva - Eixo de Apoio na Garência Económica e Emergência õocial,
solicitado por Maria Teresa Lourenço pereira, nos termos informados.

EE

D

GUEDES AMARO
EDOC/202016423'l

N +M A.E

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

que se anexa no final por fotocópia sob o n0 66, apenas no original,
Câmara, 28,10,2020'

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + lnclusiv_a I lxo de Apoio na carência Económica e Emergência ðocial,
solicitado por Fernanda Maria Guedes Amaro, nos termos informados
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ÊklVILA NOVA DE

CÄMARA MUNIcIPAL

DIDO

TEIXEIRA

ED0C/2020/64078

DE

CAN

RNO
ED oc12020t46522

EDOC/2020t45079

vAtø n' 20 - Reunião Ptiblica
De 02 de novembro de 2020

+ U

POR F DO

6
+P DE

Foi presente o documento referido em epigrafet qu9 se anexa no final por fotocópia sob o no 67, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara: 

-À 
câmara,29.10.2020'

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + lnclusiva - Eîo de Apoio na Carência Económica e Emergência õocial,
solicitado por Elisabete Gomes Teixeira, nos termos informados.

Âu

EDOC/2020/64061
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 68, apenas no o¡ginal,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara,2g,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 Tânia Patrícia Santos Silva Magalhäes, nos termos informados.

AO ADA

Foi presente o documento referido em epígrafe, qug se anexa no final por fotocópia sob o no 69, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara:"À câmara.2g.10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de estorno de verba do eixo de apoio ao
arrendamento, por falecimento de titular, nos termos informados.

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 70, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:',À Câmara, 22,10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €130,00 (cento e trinta eurós), sol¡ð¡tãUo por Vânia Sofia Almeida
Costa Dias, nos termos informados.

o.oo
(C=EN=T,O,E,IBINTA E

EDOC/2020/45068
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 71, apenas no original.

ffi#
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É ÈltVILA NOVA DE

CÄMARA MUNICIPAL t4

Foi presente o documento referido em epigrafet 
tu9 se anexa ry final por fotocópia sob o no 72, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmãra:,À Câmara, 22,10,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a anulação da dívida e correspondentes juros às
utilizadoras da Piscina Municipal da Granja, Mióaeh Sofia Gomes Rebelô, no valor áe €32,00
(trinta e dois euros) (mensalidade + jurosi e filha Bárbara Rebeto Martins, no valor Oe €Ze,gO
(vinte e dois euros) (mensalidade + juros), nos termos informados.

Despacho do senhor Presidenfe da câmara: "À câmara. 28,10.2020,
Deliberação:

EDOC/2020/58641

POR

CARDOSO ANDRADE
EDOC/2020/35168

T

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €130,00 (cento e trinta euros), solicltado por Laura Ferreira de
Almeida, nos termos informados.

Atø no 20 - Reunião PtÍblícø
De 02 de novembrc de 2020 I

D

qu-e se anexa no final por fotocópia sob o n0 24, apenas no original,
Câmara, 28,10,2020'

Foi presente o documento referido em epígrafer que se anexa no final por fotocópia sob o no 73, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,À Câmara.22,10,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, indeferir o pedido de isençäo do pagamento da taxa por serviços
prestados pelos bombeiros, solicitado por Paulo Jorge õaiooso Andrade, nos termos
informados.

IL
1

ED0C/2020t43892
Foi presente o documento referido em epígrafe,
Despacho do Senhor Presidente da Câmãra: "À
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa pela utilizaçäo
de.piscina municipal, no ano letivo 2020/2021,novalór de ci.tõs,oo (mil cento e c¡nco eurós),
solicitado por David Gonçalves Fonseca e silva, nos termos informàdos.

ffiffiClassif lcação: Prlbltco
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VILA NOVA DE

CÅMARA MUNIcIPAL

ED0C/2019/623

DEP

EDOC/2020/9869

vAta no 20 - Reunìão Públíca
De 02 de novembro cle 2020

02D

{

VIM

€20

NTE

Foi presente o documento referido em epígrafe¡ QUO se anexa no final por fotocópia sob o no 75, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente da Câmãra:,,À Câmara.2g,10,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o segu¡nte:
1. Revogaradeliberaçäo.d1!âmaraMunicipalde02deñrarçode2020queatribuiuumapoio

financeiro-à Associação "Tubaröes de Gáia", para a aquisiçäo de material desportivo para
a prática da nataçäo;

2. Autorizar o descabimento e estorno da verba associada ao presente contrato.programa
(vinte mileuros).

Foi presente o documento referido em epígrafe¡ guo se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no original,
Despacho do senhor presidente da câmara: "À öâmara,28.10,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Revogar a deliberaçäo da Câmara Municipal de 0ãde março de2020 que aprovou a

concessäo de um apoio de 1 600,00€ ao Clube Desportivo e Cultural Aa RÈpRCOtr¡,
visando a participaçäo dos atletas da lnstituiçäo no iorneiro de Futebol Adaptado de
Loulé, a realizar no Estádio do Atgarve, nos diãs I e g de abril de 2020,

2. Estornar e descabimentar a verbáde I 600,00€ (mil e seiscentos euros).

RETROATIVOS A 01 DE SETEMBRO
EDOC/2020t64233
Foi presente o documento referido em epígrafe,
Despacho do Senhor Presidente da Câmãra:,À
Deliberaçäo:

ry-e 
se anexa no final por fotocópia sob o n0 77, apenas no original,

Câmara, 28.10.2020'

Deliberado por unanimidade, aprovar a atribuiçäo dos escalöes A e B da Açäo Sociat Escolar
aos af unos constantes à tabela anexa à etapâ 1 do EDOC/2020t6423g,.or ef.¡tor retroativos
a I de setembro, nos termos informados.

aaceÍ.-
q,r"'"
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É kl,
VILA NOVA DE

EDOC/2020/57069

EDOC/2020/64564

HCÄN4ARA MUNICIPAL Ata n'20 - Reuníão Ptïblìca
De 02 de novembro de 2020

DI LAR
ED0C/2020/64769
Foi presente o documento referido em epígrafet gl9 se anexa no final por fotocópia sob o no ZB, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmãra:"À câmara,2g,10,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a atribuiçäo dos escaloes A e B aos alunos que constam
na listagem presente na etapa I do EDOGnOZoßllAS, com efeitos à data do þedido, nos
termos informados.

(

D

Foi presente o documento referido em epígrafe, 
ry9 se anexa no final por fotocópia sob o no 7g, apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmãra: "À Câmara, 20.10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, aprovar o pedido
de reduçäo em 5070 do pagamento da taxa de emissão 

"de 
licenças especiåis de ruído, no

âmbito da empreitada de renovaçäo integral de via e desnivelameñtos no trecho entre os km
318+600 e 332+780 da Linha do Norte - Subtroço 3.3 (Ova/Gaia), solicitado pelas
lnfraestruturas de portugar sA, nos termos informadoé

D|REçÃO MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE

U CAP 0D

PE

Foi presente o documento referido em epígrafet que se anexa no final por fotocópia sob o no 80, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara:'À öâmara.2J.10,2020,
Deliberaçäo:

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

2559117 e da apresentação do certificado energético no SCE227g65g40 qu. o imóvel sito
na Rua do Choupelo, n0 749, fraçäo "Q", no Piðo 3, com um lugar de esiacionamento no
piso'2, da União de Freguesias de Santa Marinha e São Pedroãa Afurada, descrito na 1a
Gonservatória do Registo Predialde vila Nova de Gaia sob o no 5371t20110609 e inscrito
na. matriz predial urbana sob o no7297, foi objeto de uma intervençäo de reabilitação
urbana, para efeitos de isençäo de lMl e lMT, nôs termos das alíneaó a) e c) Oð nJZ Oo
artigo 450 do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF).

2. Aprovar a emissäo de certidä0, nos termos da minuta em anexo.
3. Comunicar este reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação do edifício

ou fraçäo.
4. Enviar ao requerente, a certidäo urbanística peticionada.

ffiffiClasslflcação: Público
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E
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A
EU

EDOC/2020/6315e
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Ata n'20 - Reunìão Ptiblíca
De 02 de novembro de 2020

IMI

E

6
0

Foi presente o documento referido em epígrafet g!^e se anexa 
1o final por fotocópia sob o no 81, apenas no orig¡nal,

Despacho do senhor presidente da câmãra: "À öâmara,20,10.2020,
Deliberaçäo:

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

2559117 e da apresentaçäo do certificado energético no SCE22g011115qr. o imóvel sito
na Rua do Choupelo, n0 667, Piso 0, da Uniäó de Freguesias de Santá Marinha e São
Pedro da Afurada, descrito na 1a Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia
sob o no 537'1120110609 e inscrito na matriz predial urbana sob o no T2gl,foi objeto de
uma intervençäo de reabilitação urbana, para efeitos de isençäo de lMle lltriT, nos i.rros
das alíneas a)e c)do n0 2 do artigo 450 do Estatuto dos Benéfícios Fiscais tÉÈfi.2. Aprovar a emissäo de certidäo, nos termos da minuta em anexo.

3. Comunicar este reconhecimento ao serviço de finanças da área da situaçäo do edifício
ou fraçäo.

4. Enviar ao requerente, a certidäo urbanística peticionada.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, 
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se anexa no final por fotocópia sob o no 82, apenas no original.
Despacho do senhor presidente da câmãra:"À öâmara. 20.10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, nos termos
informados, o seguinte:
1. Aprovar o pedido de reduçäo do pagamento da taxa municipal de urbanizaçäo, no valor

de €9.576,10 (nove mil quinhentos é setenta e seis euros e dez cêntimos)ä dä taxa de
licença de obras de construçäo, no valor de €3.154,85 (três mil cento e cinqúenta e quatro
euros e oitenta e cincocêntimos), em 50%, nos termos previstos na área de reabilitaçäo
urbana - ARU Gidade de Gaia, cuja alteraçäo da delimitaçäo da ARU Cidade de Gaia foi
publicada em Diário da República, atravésdo Aviso nollistzoz0, de 06 de maio.2. Indeferir o pedido quanto à taxa de emissäo de alvará no valor de 290,00€, que está
expressamente excluída da aplicaçäo daquele instrumento.

3. Notificaro requerente, nos termos do ofício anexo à lnformaçä o11g11t20,1de2020,10.12.
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Foi presente o documento referido em epígrafe,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,,À
Deliberaçäo:

que se anexa no final por fotocópia sob o n0 83, apenas no original,
Câmara, 28.10.2020'

Deliberado por unanimidade, aprovar a declaraçäo de interesse público municipal da operaçäo
urbanística referente à instalaçäo de Creche Semanal e de Hotel de Acolhimento Temporário
para Cäes, num terreno sito à Rua da lgreja, Uniäo de Freguesias de Sezedo e perosinho.
Mais foi deliberado submeter o presenie ássunto à Assemlleia Municipal.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g5, apenas no o¡ginal
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 84, apenas no original.
Despacho do senhor Presrdenfe da câmãra:"À câmara. 2g.10.2020,
O-Senhor Vereador, Dr' José Joaquim Cancela Moura disse que os Vereadores do pSD votam a favor, mas, na
informaçäo apresentada pelos serviços, näo é suficientemente esclarecida a razão nem as eventuais implicaçoes
urbanísticas e financeiras,
O Senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que existem 3 lotes, onde vão ser
construídas habitaçöes e, na verdade, existem 4 lotes disponíveis, d'ur, por exemplo, cada lote tem /chão + 2 e o
que seestá a negociar é que o rés do chão + 2 do lote 1, por hipótese, transite p.ta .ira dos outros 3 lotes, libertando
o lote 1 , para o domínio municipal, Disse fazer sentido, quando se trata deste tipo de unidades, porque o moOelo
urbanístico existente e que ainda consta no PDM, é baixar ä construçäo e horizontali zâ-la omais possível, ocupando
o máximo de território possível, sabendo que existe sempre o limiie de 250/0. eue, hoje, na, )onrs urbanås, ter
r/chão + 2 ou rhhão * l,é.9 mesmo do ponto de vista de impacto urbanístico e, em coñtrapartida, o que se faz, é
libertar um lote para o domínio.municipal, onde se pode fazer um parque verde, uma zona urbana de lazer e fruiçä0,
Que se trata de uma contrapartida muito clara, isto é, nos 4 lotes, redisiribuir um dos lotes, de forma a que o Município
fique com ele, para o uso de todos,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Unidade de Execuçäo da área compreendida, a norte,
pela Rua José Meneres; a nascente, pela Rua da Quinta ãas Pedras; a sul, pela práceta das
camélias e, a poenle, pela Rua de Caiorze de outubro, da Uniäo oe Èregues¡as de Mafamude
e de Vilar do Paraíso e que inclui infraestruturas de domínio público 

-municipal, 
de acordo

Gom os limites constantes na planta de cadastro, registada no piocesso no 1g/pilJiZO - peOiAo
de Delimitaçäo de Unidade de Execução, apresentãdo por Gåiurb - Urbanismo e Habitaçäo
E.M., nos termos informados
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CÄMARA MUNICIPI\L Alq no 20 - Reuníão Ptiblíca
De 02 de novembrc de 2020

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÉRo DA TESOURARIA que se anexa no final por fotocópia sob o no 86, apenas no
original.

Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhec¡mento.

Nada mais havendo a tratar, quando eram 16 horas e 30 minutos, o Senhor Presidente da Câmara declarou
encerrada a reun¡äo' da qualse elaborou a presente ata aprovada, por unanimidade, nos termos do disposto no no

1 do art'' 34'0 do CPA, e no n.o 1 do art.o 570. do Anexo I da Lei n.o 7512013, de 12de Setembro, com as devidas
alteraçöes, bem como do n.o I do art.o 11.0 do Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo

Executivo na sua reuniäo de 201g.01.21.

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

reuniäo, as

O Presidente da Câmara,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:*À Câmara,2g,10.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa de alojamento
na hospedaria_do parque, para I membros do grupó de Teatrã Independente de Loúres, no
valor total de €148,00 (cento e quarenta e oito euros), solicitado pelå Junta de Freguàsia de
Avintes, nos termos informados.

MI

(Eduardo Vítor Rodrigues)
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