
VILA NOVA DE

6\' lA
CÂMARA MIJNICIPAT

ATA N.O 21

REUNTÃO PUBLICA DE CÂMARA REALIZADA NO SALÃO NOBRE DOS PAçOS DO

CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA EM24 DE OUTUBRODE2022

PRESENTES:

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

- O Senhor Vice-Presidente, Eng,0 Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo

- O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
- O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr. Dário Soares Freitas da Silva
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal
- O Senhor Vereador, Engo, Rui Manuel Alves da Rocha Pereira

- 0 Senhor Vereador, Arq. José Valentim Pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto
- A Senhora Vereadora, Dra. Célia Maria Mendes Correia

AUSÊNCAS JUSTTFTCADAS NOS TERMOS DA ALíNEA C) Dq ARTo. 39 DA LEI N.0

75t2013D812 DE SETEMBRO, COM AS DEVIDAS ALTERAÇOES:

- A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes

PRESIDIU A REUNIÃO

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

SECRETARIOU A REUNÁO:

. A Senhora Diretora do Departamento dos Serviços Gerais, Dra. Hermenegilda Maria Cunha

e Silva

HORA DA ABERTUM: 16 horas e 04 minutos.

HORA DE ENCERRAMENTO: 17 horas e 19 minutos.
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CÃMARA MUNICIPAL Áta n'21- Reunião Pública
De 24 de outubro de 2022 \

6
PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PONTO PRÉVO NO 1

O Senhor Vereador, Engo. Rui Manuel Alves da Rocha Pereira, referiu-se à necessidade de

colocação de abrigos na paragem de autocarros, da linha 906 dos STCP, na Rua David Vaz Martins,

freguesia de Madalena,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues, disse que tomou nota do

exposto e que a Câmara irá avaliar a situaçã0, para dar uma resposta.

PONTO PRÉVO NO 2

O SenhorVereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, referiu-se à atividade da central de triagem

e da central de valorização orgânica, nomeadamente, ao impacto dos odores provenientes da

Suldouro, os quais têm vindo a aumentar de intensidade, nos últimos dois meses. Que tem havido

reclamações junto da Suldouro e que a justificação dada foi que a situação se deve à circulação das

viaturas ou do corte da cortina arborea dentro das instalaçoes da Suldouro. Solicitou que a Câmara

Municipal, junto da Suldouro, verifique o que poderá ser feito no sentido de otimizar os

procedimenios em questã0. Disse que as instalações tiveram investimentos avultados,

inclusivamente, com candidaturas comunitárias e, estando localizadas numa área residencial, seria

importante a mitigação da situaçã0, no sentido de se ir ao encontro das preocupações da população

afetada.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse que vai averiguar a

situação e que se está em fase de compactação e às vezes há a necessidade de abrir e fechar o

aterro e isso pode ter alguma consequência, mas na verdade não pode acontecer'

PONTO PRÉVO NO 3

O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, referiu-se aos transportes públicos,

nomeadamente à UTCarvalhos, dizendo que, no presente mês, se tem verificado falhas no

cumprimento dos horários de passagem, menos veículos, alguns deles sobrelotados, e que o

motorista, perante as reclamações dos utentes, responde que as mesmas deveriam ser

apresentadas ao Presidente da Câmara, porque é quem superintende a questão dos transportes

públicos.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr, Eduardo Vítor Rodrigues, disse que se os operadores

fossem bons a cumprir horários como são a mentir, tudo correria bem. Disse não ser uma

responsabilidade da Câmara, mas alguém tem de ser culpabilizado e cada vez que os operadores

fazem essas afirmações, mais justifica que a Câmara pretenda que o processo fique encerrado o

mais rapidamente possível e, se isso não se verificar, é porque os operadores foram ágeis na gestão

de timings de tribunal, perdendo sempre, mas apesar de perderem, ficam com a disponibilidade para

litigar. Disse que, dentro do possível, a Câmara vai demonstrando não ser verdade aquilo que

afiimam e está a trabalhar ativamente na consumação do processo, para que os transportes públicos

melhorem em Vila Nova de Gaia.

PONTO PRÉUO NO 4

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

louvor ao Maestro Cesário Costa, novo programador de música erudita do Centro Cultural de Belém,

o qual se distingue como um dos mais ativos maestros portugueses da sua geração (doc.1), que a

seguir se transcreve:
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Ats n" 2I- Reunião Públìca
De 24 de outubro de 2022

(
,LOUVOR

O maestro Cesário Costa é o novo programador de música erudita do CC8. SubsÍlÍuln do André Cunha Leal, que assumiu

há meses a direção aftístíca da Egide, Cesário Costa iniciou funçoes no Centro Cutturalde Belém no dia 11 de outubro'

Cesárío Costa tem vindo a distinguir-se como um dos mals ativos maestros porÍugueses da sua geração' Depois de

concluir, em Paris, o Curso Superior de Piano, estudou Direção de Orquestra, comptetando a Licenciatura e o Mestrado

na Escola Superior de Músíca de Wuzburg (Alemanha). Recentemente, obteve o Doutoramento Pela Universidade

Nova de Lisboa.

Em 1gg7, foi bolseiro do Festival de Música de Bayreuth e vencedor do tll Concurso lnternacional Fundação Oriente

para Jovens Chefes de Orquestra e, desde entã0, foi convidado para dirigir inúmeras formaçoes nacionais e
'estrangeiras. 

O seu reportório estende-se do barroco ao contemporâneo, incluindo mais de cento e trinta obras em

estreia absoluta,
para além da díreçãode orguesÍras, tem exercido funções de docência e de programação musicalem vârias instituições.

FoiPresidente da'Metropotitana/Associação Musica, Educação e Cuttura, instituição que gere a Orquestra Metropolitana

de Lisboa (da qual foi'também Diretor Aftístico), foi Diretor Artístico e Maestro Titular da Orquestra do Algarue, da

Orquestra òtasiica do Sut, da Orquestra C/ásslca de Espinho, da Orquestra de Câmara Musicare e Maestro Titular da

OrchestrLltópica. paralelamente, assumíu lugares de docente em várias escotas e foi professor na Universidade Católica

Portuguesa.
É tnvestigador tntegrado do CESEM (FCSH-IJNL), Professor na Academia Nacional Superior de Orquestra, Diretor

Artístico áos ConcerÍos Promenade do Cotiseu do Porlo, Diretor Aftístico do ln Spiritum - Festival de Música do Porto,

Maestro Titutar e Diretor hiístico da Orquestra Bomtempo e Maestro Titutar e Diretor Artístico da Orquestra Municipal

de Sintra - D. Fernando ll.
Por isso e muito mats, esÍe nosso concldadão merece o Louvor do município'

Paços do Conselho de Vila Nova de Gaia, 24 de outubro de 2022.

O presidente,

(Eduardo Vítor Rodrigues)"

Deliberação:
Deliberado, por unanimidade, atribuir o Voto de Louvor ao Maestro Cesário Costa,

novo programador de música erudita do Centro Cultural de Belém' nos termos

apresentados, devendo o mesmo ser'lhe comunicado.

DEFINITIVA DA ATA
ÊrucwvEREAçÃo
NO 20 DA REUNÁO íPÚBLICAì DE cÂMARA

PRESI D

REALIZADA EM 10 DE O UTUBRO DE2022
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1,

apenas no original,

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata n0 20 da reunião

pública de Câmara realizada em 10 de outubro de2022.

O Senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, não votou

a aprovação da ata no 20 da reunião pública de Câmara de 10 de outubro de

2022, emvirtude de não ter paÉicipado na mesma.

DtREçÂO MUNTCIPAL DE CONTRATAçÂO PUBLICA
NTRATO DA .,40 PROC LOTE B

DA

LTRAMAR E LAR

DE ANDORINHO''
EDOCI2022/83159
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CAMARA MUNICIPAL

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

ilrts[:#;;'nJllforrrrstdenÍe; "Aprovo, A câmara, para ratiricação. 14,10.2022'

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

14.10.2022 que aprovou a minuta da adenda a realizar ao contrato da

empreitada "4o procedimento do Lote B do Acordo Quadro para Realização de

Obras na Via Pública . Requalificação da Rua Heróis do Ultramar entre a Rua

da Serpente e Viaduto sobre a A20 - Vilar de Andorinho", na sequência das

adendas realizadas aos contratos dos Acordos Quadro, para alteração da

cláusula da revisão de preços prevista no caderno de encargos, as quais foram

aprovadas na reunião da Câmara Municipal de 22.08.2022, nos termos

informados.

NA RUA J N0 27 ESIA DE

RA DO DOURO - E

AP N A DE ESC

EDOC/2o19170170
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 3,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente: "Autorizo. A Câmara. 19.10,2022'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
. Dar sem efeito a deliberação de Câmara ocorrida em 02 de março de2020 ' ponto

16 da minuta da ata 05;
- No âmbito da execução do Projeto de Requalificação Urbanística dos

Arruamentos denominados Rua Professor José Bonaparte e Rampa do

Outeiro, em Oliveira do Douro, aprovar a aquisição, por escritura de compra e

venda, do prédio urbano composto por casa e quintal, com a área coberta de

129,40 m2 e descoberta de 44,04 m2, sito na indicada Rua Professor José

BonapaÉe, números 276t278, descrito na Segunda Conservatória do Registo

Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 4111 e inscrito na matriz sob o artigo

783, pelo valor total de € 90.000,00 (noventa mil euros), com vista à demolição

das edificações aí existentes e o terreno integrado no domínio público municipal.

O valor de € 90,000,00 será referente ao valor do imóvel a adquirir, € 74.000,00,

mais o valor indemnizatório, € 16,000,00, calculado para compensação dos danos

causados devido ao tempo que mediou entre o início das negociações (2019)e a

celebração da escritura, ao valor pelo qual o imóvel foi avaliado em 2019, €

79.500,00 (setenta e nove mil e quinhentos euros), ao processo de obras

particulares intentado pela sociedade proprietária do mesmo, com vista à

transformação do edifício existente num edifício de serviços destinado à

promoção do Turismo no Douro (processo número 3995/17), o qualjá tinha sido

licenciado, mantendo a atual implantação do imóvel, ou seja, não havendo lugar

a cedências ao domínio público e ao processo de obras particulares número

2436t19 que foi instaurado para proceder à realização de demoliçoes diversas e

Ata n" 2l- Reunião Pública
De 24 de ouíubro de 2022
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limpeza do logradouro, devido ao estado debilitado em que a edificação se

encontrava pelo decurso do tempo e falta de realização de obras.

- Aprovar a minuta da escritura.

EMPREI DE SAUDE ALHOS -
APRESE PROPO

8DOC12022185232

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

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"lndefiro. À Câmara, para ratificação, 19.10.2022'

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

19.10.2022, que indeferiu o pedido de prorrogação do prazo apresentado pela

ERI ENGENHARIA S.A., nos termos informados.

EMpRETTADA 
*pAReUE BloLoctco - coNsTRUçÃo DE cERcADo PARA os LlNcES"

-

- REPROGRAMAçAO DoS ENCARGOS

EDo0l2lz',l138276
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 5,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente: "Aprovo. A Câmara.19.10'2022'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, submeter a deliberação da Assembleia Municipal a

devida autorização para a assunção dos encargos plurianuais (2022:

106 758,18€;2023:317 241,82€,c/ IVA incluído), nos termos informados.

DE CONCU ANUN PARA DE

MISTU EE
FINANCEIRA
EDOCl2022l6921
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 6,

apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente: "Aprovo. A Câmara. 19.10'2022'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, submeter a deliberação da

Assembleia Municipal a devida autorização para a assunção dos seguintes

encargos plurianuais:
. Mistúras Betuminosas (Lotel), valores sem lVA, aos quais acrescerá IVA a

23o/o:

Rubrica:
2001-l-456 - Area Urbana
2023 130 000,00 € (159.900€ com iva)

2024:130 000,00 € (159.900€ com iva)

2025: 65 000,00 € (79.950€ com iva)

Total: 325 000,00 € (399.750€ com iva)

D
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Rubrica:
2001-l-457 - Area Rural

2023:130 000,00 € (159.900€ com iva)

2024:130 000,00 € (159.900€ com iva)

2025:65 000,00 € (79.950€ com iva)

Total: 325 000,00 € (399.750€ com iva)
- Emulsões Betuminosas (Lote 2), valores sem lVA, aos quais acrescerá IVA a

23%:

Rubricas
2001-l-456 - Área Urbana
2023: 18 000,00 ç, (22.140€, com iva)

2024 18 000,00 €, (22.140€, com iva)

2025: 9 000,00 € (11,070€ com iva)

Total: 45 000,00 € (55.350€ com iva)

Rubrica
2001-l-457 - Area Rural
2023: 18 000,00 €. (22.140€. com iva)

2024: 18 000,00 €, (22.140€, com iva)

2025:9 000,00 € (11.070€ com iva)

Total.45 000,00 € (55.350€ com iva)

DE E EM A TUT

FINANC EIRA

EDOCI2022/13513
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 7,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"Aprovo. A Câmara. 19'10'2022'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, submeter a deliberação da

Assembleia Municipal a devida autorização para a assunção dos seguintes

encargos plurianuais:
.2023
Lote 1 - 60.500,00 € + IVA a 6%, perfazendo um total de 64'130'00 €

Lote 2 - 60,500,00 € + IVA a 6%, perfazendo um total de 64.130'00 €

-2024
Lote 1 - 54,500,00 € + IVA a 6%, perfazendo um total de 57.770'00 €

Lote 2 - 54.500,00 € + IVA a 6%, perfazendo um total de 57.770'00 €

EMPREIT ILIT DO E

DO CAST - REP DE ENCARG

8DOC12022110379

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

apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente:"Aprovo. A Câmara para ratificação. 18.10'2022'

f\
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De 24 de outubro de 2022

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente de

18.10.2022 que aprovou a reprogramação dos encargos e submeter a

deliberação da Assembleia Municipal a devida autorização para a assunção dos

seguintes encargos plurianuais (2022: 87 112,04€; 2023: 432287'96€ c/lVA

incluído), em cumprimento do arto22o do DL 197/99, de 08 de junho, repristinado

pela Resolução da AR 86/2011, de 11 de abril, nos termos informados.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURíDICOS
PROPOSTA DE INÍCIO DE PROCEDIMENTO NDUCENTE A CRNCÃO DO REGULAMENTO

INTERNO DOS MERCADOS MUNI CIPAIS DE VILA DE GAIA. ACOMP HADA DO

RESPETIVO ANTEPROJETO. BEM COMO, DA NOTA JUSTIFICATIVA

EDOC/2o19146726

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocÓpia sob o no 9,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 17.10,2022'

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

a) O início, com efeitos imediatos, do procedimento de elaboração, do

Regulamento lnterno dos Mercados Municipais de Vila Nova de Gaia, nos

termos expostos e tendo por base o anteprojeto de regulamento,

b) Que a publicitação desta iniciativa procedimental se efetue no sítio

institucional do Município na lnternet, nos termos do artigo 98.0 do CPA,

podendo os interessados constituir-se como tal no procedimento, ao abrigo do

artigo 68.0 do CPA, no prazo de 10 dias, a contar da data da publicitação e

apresentar os seus contributos, por escrito, em requerimento dirigido, para o

efeito, ao Presidente da Câmara Municipal, com as menções previstas no artigo

102,0 do CPA,

c) Delegar o poder de direção do procedimento na Senhora Diretora do

Departamento de Assuntos Jurídicos, Dra. Goreti Martins, tendo em vista a

elaboração e subsequente aprovação do projeto de regulamento, pelos órgãos

municipais.

LATORIO FINAL - VALOR IN COM VI

DA Mtco - Fl VALOR DE NTE E

CENTOS E CO EU - FATIAS

APELATIVAS
EDOC/2019/70055

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

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 17,10.2022'

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

mantêm a posição de abstenção que tiveram anteriormente, quando foi feita a indemnizaçã0, pelo

que, o presente assunto é um encontro de contas com o relatorio final'

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

aprovar o Relatório Final, propondo o pagamento de um valor indemnizatório

com vista à reposição da equação económico-financeira, nos termos legais e

contratuais, pagando ao concessionário o valor de28 445,14 euros (vinte e oito

mil, quatrocentos e quarenta e cinco euros e catorze cêntimos), nos termos

informados.

DrREçAO MUNICIPAL DE GESTÃO DE PESSOAL E CARREIRAS
RESERVA DE RE PARA A E CATE

ASSISTENTE P TEMPO P DE
pnsTos DE TRABAHO NO ^êPilpÂM

trNTn DE ESCôr 
^s 

GÂl NASCENT tr

EDOCI2022/80600

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

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 10.10.2022'

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

interna, constituída na sequência de procedimento concursal tramitado por

Agrupamento de Escolas do Goncelho, para ocupação de três postos de

trábalho, no Agrupamento de Escolas Gaia Nascente, na carreira e categoria de

assistente operacional, por tempo indeterminado, na sequência da

comunicação remetida pela Direção Geraldos Estabelecimentos Escolares, nos

termos informados.

CONCURSAL P ENTO DO

10G P DE DI DE CON P BLICA

ADED
EDOCI2022/80564

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 12,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 10.10,2022'

Deliberação:
Deliberado por maioria, por 8 votos a favor e 2 votos em branco, aprovar, precedido

de votação secreta, designar Ana Gabriela Campos Maia, para provimento do

cargo de Direção Superior de 10 grau - Diretora Municipal de Contratação

Pública, nos termos informados.

fr
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RECURSO E RECRUT ITUíDAS IFERENTES

TEMPO IND ocu DE PARA

A CARREIRA ASSISTENTE T oE8 DE TRABALHO PARA A CARREIRA DE

ASSISTENTE OPERACIONAL

EDOCI2022/80180

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no frnal porfotocopia sob o n0 13,

apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 10.10.2022'

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

constituídas na sequência de procedimentos concursais tramitados por

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

na carreira e categoria de assistente técnico, por tempo indeterminado e para a

ocupação de 7 postos de trabalho, na carreira e categoria de assistente

operacional, por tempo indeterminado, nos termos informados.

RECURSO A RECRUTAM GORIA

NTE OPERACI INDET PARA OC UM

POST NO AGRUP

EDOC12022/,79817

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 14,

apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 10.10.2022"

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

interna, constituída na sequência de procedimento concursal tramitado por

Agrupamento de Escolas do Goncelho, para ocupação de um posto de trabalho,

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

sequência de aposentação de trabalhadora afeta ao Agrupamento de Escolas

de Júlio Dinis, nos termos informados'

AS RESERV AMENTO PELOS D AEE

ENA ETERMINADO P DE5
IRA DE ASSI E 1 POST P DE

ASSISTENTE PERACIONAL

EDOCt2022/85094

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

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 19.10.2022'

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

constituídas na sequência de procedimentos concursais desenvolvidos pelos

Agrupamentos de Escolas, para ocupação de posto de trabalho, por tempo

indeterminado, na carreira de assistente operacional e de assistente técnico,

nos termos informados.

A
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INDEMN MENTOS .
D CIA - HE PEREIRA ILIPE PINA . NTO DA

PETIC GERAL

EDOC12022177767

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o n0 1ô,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 11.10,2022'

Retirado da ordem dia,

CAIXA DE EVIDÊNCA DO PESSOAL DOS SERVICOS MUNICI IZADOS DA cÂMARA

DA

A

DO

VILA NOVA PAGAMENT DE 1E
4 739.91€. PET ONADA PELA CAIXA GERAL D E PREVI IA

EDOCI2022/65008

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

apenas no original,

Retirado da ordem dia,

AMENTO DE PARA OCU POSTO HO NA

DE RECRU

INTERNA PROCEDIME RSAL

EDOCI2022/81100

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

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 18.10.2022'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar do recrutamento de trabalhador para

ocupação de um posto de trabalho na carreira técnico superior, através de

recurso à reserva de recrutamento interna, constituída no procedimento

concursal 512021, nos termos informados'

AL DE PESSOAL P DET

RA E CAT ENTE IPAL DE

ERTURA DO

N URSAL 0
8DOC12022177633

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

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:-A Câmara. 18.10.2022'

O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Gancela Moura, apresentou uma declaração (doc.2),

que a seguir se transcreve:
';ponto 1g í ZO - Uteraçao ao mapa de pessoa/ pa ra inclusão de í0 asslsÍentes Íécnicos e í30 asslsÍentes operacionais

e abertura dos respeÍlvos procedimentos concursals.

Esta atteração ao mapa de pessoa/ representará um recrutamento de mais de 140 novos trabalhadores e um encargo

permanenie para o Município, ao níveldos recursos humanos, na ordem dos 2,5 milhoes de euros, por ano, para atender

a eventuais necessrdades decorrentes do processo de descentralização de competências na área da Educação

DE

RECURSOPERI A

A DIRE

E

A APLI
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A este encargo, acresce a abertura de procedimentos para recrutamento de quase três centenas de novos trabalhadores,

que ocorreu entre novembro de 2020 e março de 2021, a maioria deles iustificados com o mesmo propósito, que

correspondem a um custo estimado de 3 milhões de euros, por ano'

E recentemente, deveráso/nar-se ainda com o mesmo objetívo, a detegação de competências da Câmara Municipalnos

diretores dos agrupamenÍos de esco/as e das esco/as não agrupadas, gue se quantifica em 1,3 milhoes de euros e ê

uma espécie de adiantamento por conta, de que o mais certo é o Município não mais ser ressarcldo pelo Estado'

Demos o nosso yoÍo favorávei a esta delegação de competências iustificando-a, apenas e sÓ, com a necessidade de

contribuir para garantir servlços de maior quatidade e peta obrigação da Câmara Municipal não poder faltar aos

alunos, às famílias, aos professore s e à comunidade escolar do Município.

Todavia, apesar de acompanharmos a necessidade de resolver atempadamente aquílo que nos era devido pelo

Governo e que esÍe estava obrigado a transferir por auto de transferência até 1 de abril passado, não podemos

deixar de manifestar a nossa preocupação por permanecer em aberto a conta corrente com o Estado, com saldo

francamente negativo para o Munícípio, nomeadamente no que tange às refeições, transportes esco/ares,

manutenção de 
-edifícios 

e também quanto à definição das fórmulas e critérios de financiamento, precisamente

sobre geiÍão do pessoa/ não docente, relativamente à quat a Câmara Municipal iâ assumiu integralmente os cusÍos,

com a criação de uma botsa para substituição de assrsÍenÍes operacionais.

lJma fatura demasiada pesada e que confirma as reseryas que Íemos manifestado desde o início do processo de

descentratização, quanto aos propóslÍos do Governo que, não querendo transferir competências, transforma as Câmaras

Municipais em meras entidades executoras da manutenção local do Estado'

Do Governo, até ao momenÍ0, só Íemos a cefteza de receber encargos'

Jét depois de ter subscrito o famigerado acordo que fixava o montante de 20.000 euros por ano e por escola, a

ANMP, poderá, de novo, nas cosÍas dos autarcas, ter assinado um acordo para conceder uma moratória para o Governo

decidir, sobre o seu próprio incumprimento.

Atransferência de 20.000 euros, por ano e por escola, para reparação e conservação dos edifícios esco/ares, depois

conigida com um aumento de 10 % em sede de Orçamento de Estado de 2022, para 29,000 euros nâo permite, nem

Ae p-erto nem de longe, ressarc,r os encargos dos municípios que querem cumprir, na íntegra, com as competências

que lhe foram imposias por lei, agravando aÍé ao fosso entre as esco/as iá reabilitadas e em melhores condições e

as mais antigas e degradadas, sempre com claro preiuízo para os orçamentos munÌcipais,

Em Vila Nova de Gaia não foi díferente.

O Governo manteve no Parque Escolar, por exemplo, o Agrupamento de Esco/as de Canelas, a Escola Secundária lnês

de Castro e a Escola Secundária Atmeida Garrett, que recebem para reparação e conseruação, respetivamente' 370.000

euros, 400.000 euros e 750.000 euros, por ano, ou seja, cerca de 13, 14 e 25 vezes mais que o valor que pretende

transferir com a mesma finatidade para as escolas que ficaram sob a alçada das Câmaras Municipais'

EsÍa srïuação é tão mais agravada quando analisado o denominado programa de recuperação e reabilitação das esco/as

transferidás para as câmâras municipais, c/asslÍcadas como de intervenção urgente, mas cuia resolução o acordo

recentemente celebradoentreaANMPeoGovernoatirapara ospróxrmosBanos-eesÍamos afalardeintervençoes

prioritétrias - e à cusÍa de financiamentos comunitários, nomeadamente o PRR'

NesÍas circunstâncias, no mapeamenÍo dos esÍabe/ecimentos esco/ares a intervencionar, estão rnscnÍas olÍo esco/as;

Esco/a Secund ária GaiaNascenfe, Vila Nova de Gaia, Escota Básica Padre António Luís Moreira, nos Carvalhos, Escolar

Básica Anes de Cernache, em Vilar de Andorinho, Escota Básica Adriano Correia de Oliveira, em Avintes, Escola Bâsica

do Olivat, Escota Básica de Santa Marinha, Escola Básica Jútio Dinis, em GriiÓ e Esco/a Básica D. Pedro l, em Canidelo'

E se esÍe ano, conforme nos foi garantido, o orçamento municipat poderá acomodar esÍes encargos, na verdade é

Iegítimo e consensua/ questionarie o Município está em condições de assegurar os cusÍos da descentralização da

educação e este nível de fínanciamento, ainda que merítório, nos prÓximos anos.

lmpoiaria, por lsso, reclamar do Governo, compromissos de garantia e salvaguarda para que, a paft\ de 2023, e no

amnin ao Orçamento de Estado, ficasse obrigado a proceder à transferência de competências aiustada ao custo real,

para garantir o princípio da neutralidade orçamental, no que toca aos encargos a incluir nos orçamentos municipais'
'para 

iSso, bastaria por começar pelo reforço do Fundo de Financiamento da Descentralização, cuia dotação para 2022,

pelos exemplos enìumerados, foi manifestamente insuficiente e que terá de garantir para 2023 e anos seguinÍes, um
'envelope 

financeiro que compense os adiantamenÍos feiÍos petos municíplos, ou pelo menos, assegure os cusfos

efeÍivos da transferência de competências da educaçã0, que está muito longe de ser cumprida.
por uma maioria de razão, nâo podemos dar o nosio assenÍimento ao aumento do quadro de pessoal para mais 10

assisÍenÍes técnicos e mars í30 asslstentes operacionais, por estarmos em manifesto desconhecimento de causa, não

sobre a necessrdade atual ou futura dos serulços municipais, mas quanto aos recursos humanos e financeiros que o

Governo pretende transferir para o município, no âmbito da transferência de competências na área da educação'

fr
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EsÍamos também consclenÍes da conjuntura económica especialmente crítha que aÍravessamos, pelo que, não

podemos senão dar o benefício da dúvida, através da abstenção, para uma deliberação que implicará um aumento

permanente das despesas correntes desta dímensã0.
'Acresce 

que, tratando-se de encargos cuja dotação está dependenÍe desÍa imprevisibilidade, melhor seria aguardar pelo

desfecho dadlscussâo do Orçamento do Estado, para depois avaliar a decisão de proceder ou não à alteração do quadro

de pessoa/ que nos agora ios é presente e que corresponde ao aumento de um número tão signíficativo de novos

trabalhadores.
Vila Nova de Gaía,24 de outubro de 2022.

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

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse que se levou até ao

limite do conhecimento da proposta de Orçamento do Estado, que não é o Orçamento do Estado

aprovado na Assembleia da República, Que se aguarda pelas negociaçoes da Associação Nacional

de Municípios e, independentemente de tudo, o município de Gaia esperou para aceitar as

competências na área da educação. Que, neste momento, partilha de muitas das preocupações

manìfestadas, mas compete-lhe garantir que as escolas funcionem e se tiver de fazer sacrifícios, a

Câmara "cortará" em outras coisas, para assegurar o funcionamento das escolas, Disse não

acreditar que este será um processo transitório, pelo que, se é verdade que se está perante uma

contratação, porque é para o quadro e a estabilidade das pessoas assim o exige, também entende

ser irrevórsível este processo de descentralizaçáo e sente que não se deve esperar pela definição

do Orçamento do Estado, porque, em bom rigor, as crianças e os professores dependem mais da

Câmaia do que do Orçamento do Estado e é necessária uma resposta, Disse que aquilo que irá

acontecer, é que no futuro vai haver uma estabilização de tudo isto e, por muito que se faça, o

volume de dinheiro que virá do Poder Central, nunca será suficiente para compensar integralmente

os municipios. Disse que o presente assunto é prioritário e, apesar de 140 funcionários parecer

muito, representa 8 funcionários por escola e que se está a tentar cumprir o rácio; que se está a

tentar criar uma lista graduada para substituições e a tentar garantir que, em alguns casos, existam

mais funcionários do que aquilo que o rácio obriga.

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

aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1.o a proposta apresentada pela Direção Municipal de Políticas Sociais,

autorizando a alteração ao mapa de pessoal em vigor, para inclusão de dez

postos de trabalho da carreira e categoria de assistente técnico e submissão

dessa alteração a deliberação da Assembleia Municipal.

2.0 Caso a proposta de alteração do mapa de pessoal obtenha deliberação

favorável, a autorização para a abertura do respetivo procedimento concursal,

concurso disponível também a candidatos não vinculados à função pública e

aprovadas as habilitações literárias/académicas indicadas, a área de atividade,

os métodos de seleção a aplicar, designando ainda o Júri sugerido, nos termos

das etapas anteriores nomeadamente da informação apresentada na etapa 6 do

presente EDOC,

Áta n" 2I- Reunião Priblica
De 24 de outubro de 2022 f
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DE PESSOAL P DE

HO DA CARREI RIA DE

DEG R E RECU

8DOC12022177372

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 20,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 18.10.2022'

O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, apresentou uma declaração (doc'2),

que a seguir se transcreve:
'Fonto 1g íZO - ntteraçao ao mapa de pessoal para inclusãto de í0 assisÍenÍes Íécnicos e í30 asslsÍentes operacionaís

e abeftura dos respeÍlvos procedimentos concursals.

Esta atteração ao mapa de pessoa/ representará um recrutamento de mais de 140 novos trabalhadores e um encargo

perrunenie para o Município, ao níve! dos recursos humanos, na ordem dos 2,5 milhões de euros, por ano, para atender

a eventuaisnecessidades decorrentes do processo de descentralização de competências na área da Educação.

A este encargo, acresce a abertura de procedimentos para recrutamento de quase três cenÍenas de novos trabalhadores,

que ocorreu entre novembro de 2020 e março de 2021, a maioria deles iustificados com o mesmo propósito, que

correspondem a um custo estimado de 3 milhões de euros, por ano.

E recentemente, deverâ so/nar-se ainda com o mesmo objetivo, a delegação de competências da Câtmara Municipal nos

diretores dos agrupamenÍos de esco/as e das esco/as não agrupadas, que se quantifica em 1,3 milhões de euros e é

uma espécie de adiantamento por conta, de que o mais cerÍo é o Município não mais ser ressarcrdo pelo Estado

Demos o nosso yoÍo favorávei a esta detegação de competências iustificando-a, apenas e só, com a necessidade de

contribuir para garantir seMços de maior qualidade e peta obrigação da Câmara Municipal não poder faltar aos

a/unos, âs famílias, aos professores e à comunidade escolar do Município.

Todavia, apesar de acompanharmos a necessldade de resolver atempadamente aquilo que nos era devido pelo

Governo e que esÍe estava obrigado a transferir por auto de transferência até 1 de abril passado, não podemos

deixar de manifestar a nossa preocupação por permanecer em abefto a conta corrente com o Estado, com saldo

francamente negativo para o Munhípio, nomeadamente no que tange às refeições, transportes esco/ares,

manutenção de edifícios e também quanto à defínição das fórmulas e critérios de financiamento, precisamente

sobre geóÍão do pessoa/ não docente, relativamente à qual a Câmara Municipal iét assumiu integralmente os cusÍos,

com a criação de uma bolsa para subsÍiÍulção de asslsfentes operacionais'

lJma fatura demasiada pesada e que confirma as reseryas que temos manifestado desde o início do processo de

descentralização, quanto aos propósrfos do Governo que, não querendo transferir competências, transforma as Câmaras

Municipais em meras entidades executoras da manutenção localdo Estado'

Do Governo, até ao momenÍ0, só Íemos aceftezade receberencargos'

Já depois de ter subscrito o famigerado acordo que fixava o montante de 20.000 euros por ano e por escola, a

ANMP, poderâ, de novo, nas cosÍas dos autarcas, ter assinado um acordo para conceder uma moratória para o Governo

decidh, sobre o seu próprio incumprimento.

Atransferência de20.000euros,por ano epor escola,parareparaçãoeconservação dos edifíciosesco/ares, depois

corrigida com um aumento de 10 % em sede de Orçamento de Estado de 2022, para 29,000 euros não permite, nem

Ae pleno nem de longe, ressarcir os encargos dos municípios que querem cumprir, na íntegra, com as competências

que the foram imposías por lei, agravando aÍé ao fosso entre as esco/as iá reabilitadas e em melhores condiçoes e

as mars antigas e degradadas, sempre com claro preiuízo para os orçamentos municipais.

Em Vila Nova de Gaia não foídiferente.

O Governo manteve no Parque Escolar, por exemplo, o Agrupamento de Esco/as de Canelas, a Escola Secundária Inês

de Castro e a Escola Secundária Almeida Garreft, que recebem para reparação e conservação, respetivamente,370'000

euros, 400.000 euros e 750.000 euros, por ano, ou seja, cerca de 13, 14 e 25 vezes maís que o valor que pretende

transferir com a mesma finalidade para as esco/as que ficaram sob a alçada das Câmaras Municipais'

Esta situação é tão mais agravada quando analisado o denominado programa de recuperaçãto e reabilitação das esco/as

transferidás para as câmàras municipaís, c/assll?cadas como de interuenção urgente, mas cuia resolução o acordo

recentemente celebrado entre a ANMP e o Governo atira para os próximos B anos - e esfamos a falar de intervenções

prioritárias - e à cusÍa de financiamentos comunitários, nomeadamente o PRR.

NesÍas circunstâncias, no mapeamenúo dos esÍabe/ecimentos esco/ares a tnteruencionar, estão lnscriÍas oiÍo esco/as;

Escota Secundária Gaia NascenÍe, Vita Nova de Gaia, Escota Bâsica Padre AntÓnio Luís Moreira, nos Carvalhos, Escolar

^
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Básica Anes de Cernache, em Vitar de Andorinho, Escota Básica Adriano Correia de Oliveira, em Avintes, Escola Básica

do Otivat, Escola Básica de Santa Marinha, Escola Básica Júlío Dinis, em Gríio e Escola Básica D. Pedro l, em Canidelo.

E se esíe ano, conforme nos foi garantido, o orçamento municipat poderá acomodar esÍes encargo s, na verdade ê

Iegítimo e consensua/ questionar se o Município está em condições de assegurar os cusÍos da descentralização da

educação e este nível de financiamento, ainda que merítÓrio, nos prÓximos anos.

Imporiaria, por isso, reclamar do Governo, compromissos de garantía e salvaguarda para que, a paftír de 2023, e no

âmbito do Orçamento de Estado, ftcasse obrigado a proceder à transferêncía de competências aiustada ao custo real,

para garantir o princípio da neutralidade orçamental, no que toca aos encargos a incluir nos orçamentos municipais'
'Paraisso, 

bastaria por começar peto reforfo do Fundo de Financiamento da Descentralização, cuia dotação para 2022,

pelos exemplos eniumerados, foi manifestamente insuficíente e que terá de garantir para 2023 e anos seguintes, um
'envelope 

financeiro que compense os adiantamenÍos fetfos pelos municípios, ou pelo menos, assegure os cusÍos

efeÍivos da transferência de competências da educação, que está muíto longe de ser cumprida.

Por uma maioria de razão, não podemos dar o nosso assentimento ao aumento do quadro de pessoal para mais 10

asslsÍenÍes técnicos e mais 130 asslsÍenÍes operacionais, por estarmos em manifesto desconhecimento de causa, não

sobre a necessldade atualou futura dos serviços municipais, mas quanto aos recursos humanos e financeiros que o

Governo pretende transferir para o município, no âmbito da transferência de competências na área da educaçã0.

EsÍamos também consclenÍes da conjuntura económica especialmente crítica que aÍravessamos, pelo que, não

podemos senão dar o beneficio da dúvida, através da abstençã0, para uma deliberação que implicará um aumento

permanente das despesas correntes desta dimensão.'Acresce 
que, tratando-se de encargos cuja dotação está dependente desta imprevisibilidade, melhor seria aguardar pelo

desfecho da discussão do Orçamento do Estado, para depois avatiar a decisão de proceder ou nao à alteração do quadro

de pessoa/ que nos agora nos é presente e que corresponde ao aumento de um número tão significativo de novos

trabalhadores.
Vila Nova de Gaia,24 de outubro de 2022.

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

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse que se levou até ao

limite do conhecimento da proposta de Orçamento do Estado, que não é o Orçamento do Estado

aprovado na Assembleia da República, Que se aguarda pelas negociações da Associação Nacional

de Municípios e, independentemente de tudo, o município de Gaia esperou para aceitar as

competências na área da educação. Que, neste momento, partilha de muitas das preocupaçoes

manifestadas, mas compete-lhe garantir que as escolas Íuncionem e se tiver de fazer sacrificios, a

Câmara "cortará" em outras coisas, para assegurar o funcionamento das escolas. Disse não

acreditar que este será um processo transìtório, pelo que, se é verdade que se está perante uma

contratação, porque é para o quadro e a estabilidade das pessoas assim o exige, também entende

ser irreversível este processo de descentralização e sente que não se deve esperar pela definição

do Orçamento do Estado, porque, em bom rigor, as crianças e os professores dependem mais da

Câmaia do que do Orçamento do Estado e é necessária uma resposta. Disse que aquilo que irá

acontecer, é que no futuro vai haver uma estabilizaçãto de tudo isto e, por muito que se faça, o

volume de dinheiro que virá do Poder Central, nunca será suficiente para compensar integralmente

os municípios, Disse que o presente assunto é prioritário e, apesar de 140 funcionários parecer

muito, representa 8 funcionários por escola e que se está a tentar cumprir o rácio; que se está a

tentar criar uma lista graduada para substituiçoes e a tentar garantir que, em alguns casos, existam

mais funcionários do que aquilo que o rácio obriga.

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

aprovar a proposta apresentada pela Direção Municipal de Políticas Sociais,

autorizando a alteração ao mapa de pessoal em vigor, para inclusão de cento e

trinta postos de trabalho da carreira e categoria de assistente operacional e

submissão dessa alteração a deliberação da Assembleia Municipal, nos termos

informados.
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ÉRro No INSTAU FUNC NMIRA

RISTINA FE

PEREIRA SILVA
Foi presente o documento referido em epigrafe, que Se anexa no final por fotocopia sob o no 21,

apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 18.10.2022'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, precedido de votação secreta, de acordo com o

disposto no no 3 do arto 55 da Lei 75/2013 de 12 de setembro, aprovar o

arquivamento dos autos, nos termos do Relatório Final apresentado.

DtREçÃo MUNICIPAL DE FINANçAS E PATRIMONIO
ALVARACOM VIST DE UM

N0 1211 M DE FREG

E PEROSI A MINUT

EDOC12022184226

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

apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 18.10.2022'

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

à alienação de um lote do loteamento com alvará n0 1?1999, na Rua dos

Missionários Claretianos, na União de Freguesias de Serzedo e Perosinho, bem

como, a aprovação das minutas (Edital e Programa de Procedimentos), nos

termos informados.

LI coM DOL ALV

No 004/1 DAS CARV

APROV

coM RI

EDOC12022173063

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 23,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 17.10.2022'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a nova minuta do edital com alteração da

composição do júri, nos termos informados.

HAST PRÉDIO U NA RUA VES DE

EDITAL

PROGRAMA DO PROCEDIMENTO

8DOC|2022184703
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 24,

apenas no original,

í

ED

1

ESNMAR

ITAL CO TEMI

ROSO EDE FREG

Classifìcação: Público
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CÀMARA MUNICIPAL
\Ata n'2l- Reunião Pública

De 24 de oulubro de 2022

O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, disse haver uma redução de 30%, prlr6
que, perguntou se esta redução estava prevista no caderno de encargos ou se foi uma solução ad-

hoc, em Ìunção da situaçã0. Perguntou por que razão foram 30% e nã0, por exemplo, 15%, porque

os processoi de hasta pública quando estão desertos, em termos judiciais, há uma redução de 15%.

Disse enten der a razão por que se optou por uma redução de 30%, isto é, porque na primeira

consulta o terreno foi avaliado em 235.000 euros, a contar já com a depreciação física, funcional e

económica e, agora, cai para 164.500 euros, sendo que a projeção no mercado que foi feita, em

termos imobiliárlos, dá sempre um valor ligeiramente superior. Disse saber qual a finalidade da

alienaçã0, e os Vereadores do PPD/PSD não estão contra, mas, perguntou se vai haver uma regra

nesse sentido ou nã0.

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

aquilo que os avaliadores e os técnicos da autarquia propuseram e acha que não vai haver nenhuma

regra e irá depender dos valores, admitindo que este terreno possa ter tido uma maior

deivalorização, mas a análise será feita caso a caso, com base naquilo que avaliadores disserem.

Que a única opção politica era vender rapidamente, mas, irá analisar a justificação exata para 0s

30% e não 20% ou 15%, mas, acha que o mais racionalfoique uma subtração de apenas 15% não

iria aumentar a atratividade do mercado.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 18.10.2022'

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

à alienação do prédio urbano, sito na Rua Gonçalves de Castro, no'125, na União

de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, bem como, a aprovação das minutas

(Editale Programa de Procedimentos), nos termos informados.

ELA PROLON TRAVE RA

DA ALD EARUA FREGU

MADALENA
EDOC|2022/35063

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

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 18.10,2022'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, aceitar:

'1. No âmbito da Execução do Projeto do Prolongamento da Travessa da Leira

da Pega, a cedência, para integração no domínio público municipal, da parcela

de terreno com a área de 33,00 m2, na freguesia da Madalena, designada por

parcela 2, do indicado projeto, sita na indicada Rua da Trapa, a desanexar do

prédio urbano sito na Rua da AIdeia Nova, descrito na Primeira Conservatória

do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 4404 e inscrito na matriz

sob o artigo U-2432, com o valor atribuído de €125.311,90, delimitada na planta

de cedências do Projeto em causa anexa à etapa 1, a cor amarela.

2. Que o MunicíPio se comPrometa a:

a) Repor o muro igual ao existente;
b) Repor o portão igual ao existente;
c) Construir o passeio na área a ceder ao domínio público;

P L

classificação: Público ^
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De 24 de outubro de 2022

{
d) Contabilizar a área cedida (33,00 m2) num aproveitamento futuro do terreno/
sobrante, no âmbito de futura operação urbanística a realizar pelo cedente ou

titular inscrito à data, no prédio acima descrito.
3. Aprovar a minuta de escritura de cedência.

DA- DE VEN SA
AUT - APROV

DE PREFE

ÊDOC12022157242

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:"A Câmara. 19.10.2022'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a desistência da intenção de exercer o

direito de preferência, assim como, autorizar o descabimento da verba de

60 286,20€, da PC 246112022, nos termos informados.

ENTRE O E VILA N

RICA IAL DE G

VALOR DE 13 MIL N EUROS E

EVENTO

EVOCA A D. ROD

ãDOC12022177240
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 27,

apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 19.10.2022'

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

o Município de Vila Nova e Gaia e a Fábrica da lgreja Paroquial de Grijó, para

atribuição de apoio financeiro no valor de 13 945,79€ (treze mil novecentos e

quarenta e cinco euros e setenta e nove cêntimos), para a realização do

evento ,,RECRAçÃO HISTOR|CA/ESPETACULO QUE EVOCA A FIGURA DE

D. RODRIGO SANCHES", nos termos apresentados.

ADENDA CONTRATO INTERADMIN ISTRATIVO CELE BRADO ENTRE O MUNICIPI ODE

DO
DE

DADE 20€

LAB

IADAI

VILA NOVA E GAIA E A JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO PARA DOS

ROS E NOVE
RECU NOVALOR REZE MI NTOS E

EDOC12022/76640

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

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 19.10.2022'

Classificação: Público
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Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a adenda ao contrato interadministrativo

celebrado entre o Município de Vila Nova e Gaia e a Junta de Freguesia de

Arcozelo, para reforço dos recursos financeiros, no valor de 13 933,91€ (treze

mil novecentos e trinta e três euros e noventa e um cêntimo)' nos termos

apresentados.

TNFORMACÃO OO ReVl SOR OFIC DE CONTAS - 10 SE 2022

EDOC|2022/85206

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

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 19.10.2022'

Deliberação:
A Câmara tomou conhecimento.
Mais foi deliberado submeter à Assembleia Municipal, para conhecimento.

DtREçÃO MUNTCIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAçOS PÚBLrcOS
DA..PAVI DOS

REP MUNIC

ED0C/2019/50686
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 30,

apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 13.10.2022'

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

termos informados, o seguinte:
, 1. Aprovar a reprogramação dos encargos, referente à empreitada de Pavilhão

Multiusos dos Arcos do Sardão, de forma a se ajustarem os encargos

financeiros à previsão que, de momento, é possívelfazer-se quanto à execução

física da obra, nos seguintes termos:
- 2022:303.671,58€
- 2023:5.724.902,87€,
- 2024:2.437.645,55€.

(valores c/ lva incluído)
2. Submeter os encargos plurianuais referidos no ponto anterior a autorização

da Assembleia Municipal, em cumprimento do arl. 22o do DL 197199,08.06,

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

E STRU DE DOS

P DE

EDOCI2022/51566

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

apenas no original.

Despacho do-Senhor Vice-Presidente: "Autorizo, posteriormente agendar em reunião de Câmara

para ratificaçao. 07, 1 0.2022'

^
aaceí -
Ë,..""

ENCARGO

PARA APRE

classificâção: Público
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Deliberação:
Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Vice'Presidente de

07.'lO.2\22,que autorizou o prazo suplementar de 10 dias para apresentação de

propostas, contados do envio para publicitação em Diário da República' nos

termos informados.

EMPREITADA ,,REAB|L[AçÃO pA FETRA DOS CARVALHoS - PEDRoSO - PEDIDO DE

8DOC12021181474

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no Íinal por fotocÓpia sob o n0 32,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 30.09.2022'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, indeferir o pedido de equilíbrio financeiro, nos

termos informados.

ITADA "REABIL O DOS ELHO'' -
DA DOS EN

EDOCt202t/78615
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 33,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"Aprovo. A Câmara para ratificação. 13.10.2022'

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

13.'10.2022 que aprovou a reprogramação dos encargos plurianuais, nos

seguintes termos:
- 2023:2.488.216,48€.
- 2024:955.342,57€

(valores c/ lva incluído)

AUDIT EMBLEIA AL''

S

1a

ESTORNO DA REMANESCENTE

EDOC/2o19130127
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 34,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 11.10.2022'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar os trabalhos a menos, bem como, autorizar

o respetivo descabimento e estorno da verba remanescente, nos termos

informados.

ffi#

TRABALHOS A

classificação: Público
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EMPREITADA ELA NA PIEDADE'' -
DEC MUNI E E

DESCABIMENT

ÊDOC1202014026

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

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 18.10.2022'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, revogar a decisão da Câmara Municipal e

descabimentar a verba, com o respetivo estorno, nos termos informados.

EM ENTO DE PELLE PAMEN

PARA O

DE

EDOC/2o19180448
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 36,

apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente: "Aprovo, nos Íermos proposfos. 17.10.2022'. "A Câmara, para

ratificação, 1 B. 1 0.2022'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente de

17.10.2022 que indeferiu o pedido de revisão de preços extraordinário, nos

termos informados,

FORNE E NTíNUO EM MUNICIP

A DE GAIA - OF TA DO

CONTRATO
EDOC12022/35780

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 37,

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 1 9. 1 0.2022'

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

a) Aprovar o relatório final constante da etapa 34 e consequente decisão de

Adjudicação à proposta apresentada pela empresa "Goldenergy

comercializadora de energia SA, com o NIF 507,857.542, pelos preços unitários

apresentados na sua proposta e até ao preço contratual máximo de

1.100.000,00€ + IVA à taxa de23o/o, para o período de 12 meses,

b)Aprovar a Minuta de Contrato anexa á etapa 35;

c) Autorizar que o adjudicatário seja notificado para efeitos de prestação de

caução no valor de 5% do preço contratual, ou seja, no valor de 55,000,00€ e

apresentação de doc. habilitação.

E

- PEDIDODE VILA N

classificação: Público
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REMSÃO EXT DEP ABRIGO D

CONTRA ADA DE EM FI

EM DIVERSAS ESC DO CONCELHO"

EDOCI2022/75561

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 38,

apenas no original,

Despacho do-senhor Vice-Presidente: "lndefiro o pedido, Posteriormente, agendar em reunião de

Câmara. 04.10,2022'.

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, ratificar a decisão proferida pelo Sr. Vice Presidente

da Câmara (na qualidade de substituto legal do Sr, Presidente da Câmara nos

termos do no 3 do artigo 57o da Lei 169/99, de 18 de Setembro, e conforme

designação de 13 de Outubro de 202'll de indeferimento do pedido de revisão

de preços extraordinária apresentado pelo empreiteiro CSLM ' Construçoes

Sifua topes & Moreira, Lda., no âmbito da empreitada "Substituição de

Coberturas em Fibrocimento na Escola Básica Adriano Correia de Oliveira,

Avintes, Escola Básica da Madalena, Escola Básica de Vila D'Este, Vilar

de Andorinho, Escola Básica do Olival, Escola Básica Padre António Luís

Moreira, Carvalhos, Escola Secundária Arquitecto Oliveira Ferreira, Praia da

Granja, Escola Secundária Diogo Macedo, Olival, Escola Secundária Gaia

Nascente, Oliveira do Douro e Ji de Brandariz, Perosinho. Lote 1", nos termos

do parecer jurídico junto à etapa 6.

PEDIDO EXTRAORDI PRE E

ENTO COM IM c
P BLICA DE VILA GAIA -
REABI PRINCI ,,

8DOC12022179273

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

apenas no original.

Despacho do Senhor Presidente:"lndefiro. A Câmara, para ratificaçao. 13'10'2022'

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

13.10.2922que indeferiu o pedido de revisão de preços extraordinário, nos termos

informados.

ITADA DE T

EO HI HODOE
EDOC12022174970

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 40, apenas

no original.

Despàcho do Senhor Vice-Presidente: "A Câmara, para conhecimento. 06'10'2022'

O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, perguntou se houve o deferimento do pedido'

O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse que a decisão do Sr.

Vice-Presidente da Câmara é de deferimento do pedido de revisão de preços extraordinária'

DE

E

EXT

PREITADA "BI

classificaçãoì Público
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Ata n" 2l- Reunião Prlblicn

De 24 de ouíubto * tot 

,t* ao uaor {O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, perguntou como se chegc

92.523,29 euros e se foi através de uma fÓrmula objetiva'

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

assunto é para tomar conhecimento, porque é sua intenção que todos os deferimentos ou

indeferimentos de revisões de preços, sejam do conhecimento da Câmara.

Deliberação:
A Câmara tomou conhecimento.

POSTU E TRÂNSITO DAB
DE OLIV ESIAS D

EDOC12021/35928

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

no original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 11.10,2022'

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

informados,

POSTURA MUNICIPAL DE TRANSITO NA RUA DO ESTEI RO. FREGUESIA D AVINTES

EDOCI202A20481
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 42, apenas

no original,
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 30.09.2022'

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

informados.

POSTURA NICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA SOARES OLIVEI RA. FREGUESIA DE OLIVEIRA

DO DOURO

EDOCI2022/50168

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

no original.

Despacho do Senhor Presidente:'A Câmara. 11.10.2022'

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

informados.

MUNICIPAL D RUAGIL AAVENI

UN

EDOC|2022/58116

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

no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 14.10.2022'

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

informados.

DE MAF DO

classificação: Público
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4
pOSIURR tvtUttlClp* oe tRRttSttO ne nUR CRUiO rOICI-ORICO oe URTRMUDE. UNIÃO

DE FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO PARAISO

8DOC12022172180

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

no original.

Despàcho do Senhor Presidente: "A Câmara. 11.10'2022'

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

informados.

pOSIURR rUUUlCtp* oe tRAruStrO U nUR DO JARDIM, UNÉO DE FREGUESIAS DE

MAFAMUDE E VILAR DO PARAISO

8DOC12022156821

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

no original.

Despàcho do Senhor Presidente: "A Câmara. 13.10'2022'

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

informados.

POSTURA DE TRAN DE

FREG DE MAFAMU DE E VILAR DO

ÊDOCI2022/69208
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 47, apenas

no original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 11.10,2022'

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

informados.

POSTURAS MUNICIPAIS DE TRAN SITO NA PRACA ESCUL TOR HENRIOUE MO IRA E NO

E

EITRAVESSA

SENHOR DO E RUA F DE

EDOCl2022/56623

Foi presente o documento referido em epígraÍe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 48, apenas

no original.

Despãcho do Senhor Vice-Presidente: "Aprovo e posteriormente à Câmara, para ratificação'

04.10,2022',
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Vice'Presidente de

04.10.2022, que aprovou as Posturas Municipais de Trânsito, nos termos

informados.

fr
aaceí -
Ë,,tr"classiÍìcação: Público
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CÂN4ARA Mt]NIC,PAL

ALTE DE POSTURA MUNICPAL DE TRÂNSIO NA RUA DE RAMOS. F DE

CANELAS
ÊDOCI2022/75305

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 49, apenas

no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 12.10.2022'

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

nos termos informados,

M DE AUT PECIAL DE

PESAD ULAS 1 2.MO

87-S PARA RIOR

DA ENTRE A A1 STO OVID DA DA

NIDAVASCO DA EAVENIDA ENTRE EAS l()H()()

17H()() E AS A USU ATUTO NA

SINAL EASl
17H00 E AS 1 MBRO

Ata n" 2I- Reunião Priblictt
De 24 de outubro de 2022

4

P

aa CU

D82024.
ÊDOC12022/69648
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 50, apenas

no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 11.10.2022'

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

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

pesados com as matrículas AF-42-UQ, 54-53.JO, AD-42.XG, 93'W'56, 16'12'M0,

00-g7.Sl, 09-78.XT, 94.JT-23, 87-SR.15 e AG-04-VP, para permissão de circulação

no interior da zona delimitada entre a A1, rotunda de Sto Ovídio, Avenida da

República, Avenida Vasco da Gama (E,N,222)e Avenida D. João ll (VLg), entre as

08h00 e as 10h00 e entre as 17h00 e as 19h00, ficando a usufruir do estatuto

indicado na sinalização vertical de proibição de circulação entre as 08h00 e as

10h00 e entre as 17h00 e as 19h00) de "exceto veículos autorizados" até 31 de

dezembro de2024, nos termos informados'

PEDIDO DE E DE CIRCU VEICU

DELI RE

AAl ROTU AVE
E AVENIDA D. J AS 08 EAS

F R DO EST NA VERTI

08H00 E NTRE AS

DE UNHO DE

EDOCI2022/61935
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 51, apenas

no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 11.10,2022'

NO
DABLI

E

1

1

fr
aaceÍ -
Ëotr""

certificado

DE PROI

DE CIRC

classìficação: Públìco
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6 hlAVILA NOVA DE

CÀMARA MUNICIPAL

\
Ata n" 2I- Reunião Pública

De 24 de outubro de 2022

Deliberação:
í

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

o pedido de emissão de autorização especial de circulação para veículos pesados,

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

bto Ovídio, Avenida da República, Avenida Vasco da Gama (E'N.2221e Avenida D.

João ll (VLg), entre as 08h00 e as 10h00 e entre as 17h00 e as 19h00, ficando a

usufruir do estatuto indicado na sinalização vertical de proibição de circulação

entre as 08h00 e as 10h00 e entre as 17h00 e as 19h00) de "exceto veículos

autorizados" atê02de junho de2023, nos termos informados.

TAXA

INTERRU NOV 0

ITADO PELA ALBERTO -Lt
8DOC12022183474

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

no original,

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 18.10.2022'

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

pela apreciação do processo e interrupção de trânsito, no valor de €255,00

(duzenios e 
-cinquenta 

e cinco euros), solicitado pela FERROVIAL/ALBERTO

COUTO ALVES - LINHA AMARELA, ACE, nos termos informados.

PEDIDO TAXA P DO E

RRU VALOR lNco ENTOS

EUROS). ICITADO PELA F ALBERTO ALVES - LINHA ACE

EDOCI2022/81756
Foi presente o documento reíerido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 53, apenas

no original,

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 18.10.2022'

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

pela apreciação do processo e interrupção de trânsito, no valor de €5 505,00 (cinco

mil quinhenios e cinco euros), solicitado pela FERROVIAL/ALBERTO COUTO

ALVES - LINHA AMARELA, ACE, nos termos informados.

E CON ANTON

EAC
8DOC12021134750

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

no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 18,10.2022'

EDO

DA
FIU

^
aaceí -
Ë,'.'"

DET

ClassiÍìcação: Público

cêftificado
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É elAVILA NOVA DE

CÀMARA MUNICIPAL

Deliberação

{

(

Ata n" 2I- Reunião Pública
De 24 de oulubro de 2022

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:

i. Tomar conhecimento dos requerimentos associados à etapa 77, confirmando,

ainda, o entendimento da impossibilidade de alteração ao preço base em

setembro deste ano, pelos motivos expostos, designadamente na nota jurídica

emitida pela Go PoÉo, EM;

2. Aprovar a seguinte reformulação dos encargos financeiros máximos a cargo

do Município de V.N. Gaia (valores aos quais acresce IVA):

2023- Projeto = 624 000,00 €; Obra = 0 €;

2024- Projeto = 354 000,00 €; Obra = 7 616 250 €;

2025 - Projeto = 0€; Obra = 10 155 000 €;

2026 - Projeto = 0€; Obra = 4231250 €.

3. Em cumprimento do art. 22o do DL 197/99, de 08,06, repristinado pela Resolução

da AR no 86/2011, de 11.04, submeter a deliberação de autorização da Assembleia

Municipal os encargos plurianuais referidos no ponto 2.

DE GASA IME NO

MUNIC DE DOS EN

FI EIROS

8DOC12022165747

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocÓpia sob o n0 55, apenas

no original.
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 18.10.2022'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, autorizar a despesa, bem como, as propostas

constantes na etapa 11 do presente EDOC e submeter a aprovação da Assembleia

Municipal a repartição plurianual dos encargos financeiros, melhor descritos na

proposta de cabimento, em cumprimento do aÉ0 22o do DL 197/99, de 08 de junho,

repristinado pela Resolução da AR 8612011,de 1í de abril, nos termos informados'

DtREçÃO MUNICIPAL DE URBANISMO

PEDI DE PAGAMENT RE D

P BL NO MO DE €6 980 IL NOVE AE
LAVILA.LAR- IMOBIL ESSO NO

FREGUESIA DE O IRA DO DOURO

8DOC12022182762

Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 56, apenas

no original,

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 12.10.2022'

E

P

classificação: Público
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VILA NOVA DE

cÃMARA MUNICIPAL Ata n" 2l- Reunião Ptiblica
De 24 de ouíubro de 2022

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

o pedido de redução em 50% do pagamento de taxas referentes à ocupação de

espaço público, no montante global de €6 980,00 (seis mil novecentos e oitenta

euros), ou seja, o valor de €3 490,00 (três mil quatrocentos e noventa euros),

solicitado pelá Vila.tar - Edificaçoes lmobiliárias Lda, Processo no 3495/20 - CP,

freguesia de Oliveira do Douro, nos termos informados.

DEI DE TAXAS ESA E

E OBAL DE E soLtc
IMOB N0 21 DE DE SANTA

DA AFU

EDOCI2022/83858

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 57, apenas

no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 17.10,2022'

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

o pedido de redução em 50% do pagamento de taxas referentes à ocupação de

espaço público, no montante global de €48,00 (quarenta e oito euros), solicitado

por Èrofilan lmobiliária Lda, Processo no 2135/18 - PL, União de Freguesias de

santa Marinha e são Pedro da Afurada, nos termos informados.

ERTIDÃO U EFEI DE IMT 0

CERT - SOLIC

SUSANA MARIA MOREIRA TEIXEIRA PEDROSA E CASTRO

ÊDOC12024ffi486
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 58, apenas

no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 14.10.2022'

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

1. Reconhecer, em virtude da conclusão das obras efetuadas, para fim
habitacional, na fração "8" do prédio sito na Rua Manuel Pereira Domingues

n.os 121, 124e140, da União de Freguesias de Mafamude Vilar do Paraíso,

descrito na 2.a Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o n.0

5274 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 11138, da aludida união

de freguesias, foi objeto de intervenção de reabilitação, para efeitos de isenção

de IMT, nos termos e para os efeitos da alínea c) do n.0 2 do artigo 45'o do

Estatuto dos Benefícios Fiscais;
2. Aprovar a emissão de certidão, nos termos da minuta em anexo;

3. Gomunicar este reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação do

edifício;
4. Enviar à requerente a ceÉidão urbanística peticionada após aprovação pela

Câmara Municipal.

4

E VILAR DDE

Classifìcaçâo: Público ^
aaEe( -q,t'"
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G \elAVILA NOVA DE

\

q
cÂMARA MUNtcTPAL Ata n'21- Reunião Pública

De 24 de outubro de 2022

RTIDÃO EFEITOS DE IMT

CERT - UN SOLIC

PATRICIA DE JESUS CASTRO SOUSA

EDOC|2022/83696

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

no original,

Despacho do Senhor Presidente: 'A Câmara. 17,10.2022'

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

'l- Reconhecer, em virtude da conclusão das obras efetuadas, para fim
habitacional, na fração "V" do prédio sito na Rua José Brandão, n,0s 17, 35 e

61, da União de Freguesias de Mafamude e Vilar do ParaÍso, descrito na 1.'

Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o n.0 1674 e inscrito

na matriz predial urbana sob o aÉigo 1115, da aludida união de freguesias, foi

objeto de intervenção de reabilitação, para efeitos de isenção de lMT, nos

termos e para os efeitos da alínea c) do n.o 2 do artigo 45.0 do Estatuto dos

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

3- Gomunicar este reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação do

edifício;
4- Enviar à requerente a certidão urbanística peticionada após aprovação pela

Câmara MuniciPal.

PEDIDO RBANíSTICA DE ISE IMT PROC 0

DE MAFAMU DOP ADO

IRA

EDOCl202A8l720
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 60, apenas

no original,

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 17.10.2022'

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

1. Reconhecer, em virtude da conclusão das obras efetuadas, para fim
habitacional, a fração "E" do prédio sito na Rua Serafim Rodrigues Canedo, n.0

59 e Rua Alvaro Cabral Figueiredo, n.os 60 e 64, união das freguesias de

Mafamude e Vilar do Paraíso, descrito na 2,'Conservatória do Registo Predial

sob o n.o 5272e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 10944,da aludida

união de freguesias, foi objeto de intervenção de reabilitação urbana, para

efeitos de isenção de lMT, nos termos e para os efeitos da alínea c)do n.o 2 do

artigo 45.o do Estatuto dos Benefícios Fiscais.

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

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

edifício;
4. Enviar ao requerente a certidão urbanística peticionada após aprovação pela

Câmara Municipal.

N

fr

VILARDE

classificâção: Públìco
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cÂMARÂ I'4UNIcIPAL

\
Ata n'21- Reunião Ptiblica

De 24 de outubro de 2022 4
PEDIDO DE CERT IDAO CA EFEITOS DE ISEN cÃo oe rur E IMT PROC.0

6140122 - - FREGUESIA DA MADALENA. SOLICIT POR ROLANDO JORGE PIRES

FONSECA

ÊDOC120221837',13

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 61 , apenas

no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 17.10.2022'

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

1. Reconhecer, em virtude da conclusão das obras efetuadas, para fim
habitacional, prédio urbano denominado lote número um, sito na Rua da Praia,

números 150 e 156, freguesia da Madalena, concelho de Vila Nova de Gaia,

composto de casa de cave, rés-do-chão, andar e logradouro, descrito na

Primeira Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número

4257,dafreguesia da Madalena e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo

P5339.P, da referida freguesia, foi objeto de intervenção de reabilitação

urbana, para efeitos de isenção de lMl e lMT, nos termos e para os efeitos do

n.o 1 e das alíneas a) e c) do n.o 2 do artigo 45.0 do Estatuto dos Benefícios

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

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

edifício;
4. Enviar ao requerente a certidão urbanística peticionada após aprovação pela

Câmara Municipal;

DE CERTIDÃO PARA EFE
POR

ALBERTO J
8DOCI2022183775

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

no original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 17.10.2022'

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

1. Reconhecer, em virtude da conclusão das obras efetuadas, para fim
habitacional, a fração H do prédio sito na Rua 25 de Abril, n.os 253 e275, União

de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, descrito na Conservatória

Predial de Vila Nova de Gaia sob o n.0 5581 e inscrito na matriz predial urbana

sob o aÉigo 11133, da aludida união de freguesias, foi objeto de intervenção

de reabilitação, para efeitos de isenção de IMT, nos termos e para os efeitos

da alínea c)do n.o 2 do artigo 45.o do Estatuto dos Benefícios Fiscais;

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

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

edifício;
4. Enviar ao requerente a certidão urbanística peticionada após aprovação pela

Câmara MuniciPal

o
N

fr

DEEDE FREGU

Classifìcação: Público
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cÃMARA MTJNTclPAL

PEDIDO DE C

Atu n" 21- Reunião Pública
De 24 de outubro de 2022

4
P

o

F EMANUEL DE ALMEIDA RAMALHO

8DOCt2022t83723
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 63, apenas

no original,

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 17.10,2022'

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

1. Reconhecer, em viÉude da conclusão das obras efetuadas, para fim habitac_ional,

a fração "K" do prédio sito na Rua Serafim Rodrigues Canedo, n.o 59 e Rua Álvaro

Cabral Figueiredo, n,os 60 e 64, união das freguesias de Mafamude e Vilar do

Paraíso, descrito na 2.a Conservatória do Registo Predialsob o n.o 5272e inscrito

na matriz predial urbana sob o artigo 10944, da aludida união de freguesias, foi

objeto de intervenção de reabilitação urbana, para efeitos de isenção de lMT, nos

termos e para os efeitos do n.o 1 e da alínea c) do n.0 2 do artigo 45.o Estatuto dos

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

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

edifício;
4. Enviar ao requerente a certidão urbanística peticionada após aprovação pela

Câmara Municipal.

ERTIDÃO EFEITOS E IMIE IMT

- CERT - DA

ITADO POR PINTO

8DOC12022183784
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 64, apenas

no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Camara. 17.10.2022'

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

1. Reconhecimento pela Câmara Municipal, em viÉude da conclusão das obras

efetuadas, para fim habitacional, que a fração "P" do prédio sito na Vereda Um

Manuel da Rocha Páris, nos 4, 14,30, 42 e na Vereda Dois Manuel da Rocha Páris

(Médico), nos 73 e 77, união das freguesias de Santa Marinha e São Pedro da

Afurada, descrito na 1,a Conservatória do Registo Predial sob o n.o 5921120190411 e

inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 7216, da aludida união de freguesias,

foi objeto de intervenção de reabilitação urbana, para efeitos de isenção de lMl e

IMT, nos termos e para os efeitos do n.o 1 e das alinea a)e c) do n.0 2 do aÉigo 45.0

do Estatuto dos Benefícios Fiscais;
2. Aprovar a emissão de certidão, nos termos da minuta em anexo;

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

edifício;
4. Enviar ao requerente a certidão urbanística peticionada após aprovação pela

Câmara Municipal.

UDE E VIDEF

MARINHA EFREGUESIAS

Clâssificação: Público ^
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Ata n'21- Reunião Pública
De 24 de oatubro de 2022

DE OPE
NHA E

6
RBANíST

N DE DA

AFURADA. SOLI POR DOURO RIVERSI

EDOCt2022l8277',l

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

no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 12.10.2022'

O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, apresentou a intervenção que a seguir se

transcreve (doc.3):
Dectaração de inÍeresse público Douro Riverside HoÍel SÁ

Trata-se, é certo, de um investimento em habitação de luxo, desenhada pelo Siza Vieira, nome sobeiamente conhecido e

incontornávelno panorama nacionale internacionalda arquitetura e, poftanto,insuspeiÍo quanto ao méríto da proposta, para

substituÌr um espaço degradado e em ruínas o qrJe, em sl mesmo, aparenta ter tudo de bom para a requalificação da beira-

rio e para a economia do concelho.

Contudo, não se pode ignorar que este empreendimento de habitação e serviços irá ocupar mais de meio hectare de terreno,

parcialmente situado em área ierde de en'quadramento paisagístico, nomeadamente, estrutura ecolÓgica fundamental'
'Ora, 

jutgamos que as áreas verdes de enquadramento paisagístico, são âreas onde é vedada a construção tanto mais que,

em ínúmeros casos, também subsr.sÍem outros regimes de ocupação do solo, como aquisucede, pela sua integração na

estrutura ecológica municipal.

E verdade qrõ, dtt diversas áreas que integram a referida estrutura ecotógica municipal, a área de enquadramento

paisagístico, aqui em causa, será a que apresenta menor capacidade de edificação e de urbanização,.o.que poderá iustificar
'uma -decisãto 

eminentemente potítica e excecional, de validação do eventualrnÍeresse público municipal, para preservar e

garantir, de forma muito especiat, a flexibilidade para projetos excecionais e, de ceúo modo, irrepetíveis'

iodavia, a ocupação ainda que parcial de uma estrutura ecotógica fundamental com um empreendimento de habitação de

luxo, mesmo que para substituir um espaço que se encontra degradado e em ruínas poderia ser previamente resolvida no

âmbito doproãesso de revisão do PDM em curso, tanto mais que parece cotidir com o regime definido pelo aftigo 11o, no 3,

do respetivo regulamento, que serue de salvaguarda do referido espaço ecotógico, considerado fundamental para Vila Nova

de Gaia.

NesÍe caso, as referências da informação técnica são mu[o escassa s e exclusivamente sobre aspeÍos meramente formais,

incidindo fundamentalmente na reconíersão de um espaço ribeirinho, em ruínas e sua contribuição para a requalificação

da Frente do Rio e a autoria do próprio projeto, não sendo apresentados elementos adicionais, que sustentem o relevante

inÍeresse municipate o carater singular desta operação urbanística.

Ademais, esta informação não pãrece comprometànse com uma pronúncia que também deveria afastar qualquer dúvida

sobre a tegatidade de uma eventualdeclaração de relevante inÍeresse púbtico municipal, colocando essa responsabilidade

exclusivamente nas mãos do executivo.

Sem prejuízodo PSD acompanhar com um voto favorável, o mérito económico da proposta, que também refere a criação de

posfos de trabatho, parece-nos avisado, inctuindo para o próprio executivo municipal, que previamente à decisão possa ser
'dísponibitízada 

infoimação maìs detathada sobre os yalores arquitetónicos, urbanísticos e palsagísÍicos da proposta'

Portudo isso, e princlpalmente face aos /scos de viotação do PDM, com todas as suas consequênciag sugeríamos a

obtenção de um' parecer jurídico seguro e independente, nomeadamente, da CCDR-Norte, que para além do mérito da

operaçao urbanísüca, nomeadamenÍã, o inÍeresse púbtìco do empreendimento, afaste também quaisquer dúvidas quanto à

legalídade da deliberação.

Vila Nova de Gaia,24 e outubro de 2022.

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

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

Sr. Vereador referiu, com uma nuance, é que está explicito e implícito à proposta, o envio à CCDR para

pronúncia, ou seja, não há nenhuma violação do PDM. Que o que existe é uma pré-exrstência, ou seja,

estão lá visíveis as ruínas do anteriormente edificado e que vai competir à CCDR pronunciar-se sobre

se viabiliza ou não aquela ocupação. Que à Câmara apenas lhe compete dar conta de um interesse

público municìpal, reconhecendo que, sendo um interesse público municipal, tenha um determinado nível

de abordagem qualitativa e algo subjetiva, Disse ser uma oportunidade absolutamente extraordinária

A
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para se ter um complexo baixo, porque se trata de uma ârea jâ pré-existente e pré-ocupada e tem uma

assinatura absolutamente clara do arquiteto Siza Vieira, pelo que, se está a declarar o interesse público,

para a CCDR se pronunciar,

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a emissão de certidão de interesse público

municipal da operação urbanística em apreço, nos termos informados'

DtREçÃO MUNICIPAL DE POLíTICNS SOCIAIS

E ISEN DAT MUNICIP

SOLICITADO POR FLORINDO MENDES BATISTA

EDOC12022/49894

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 66, apenas

no original,

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 10.10.2022'

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

utilização da piscina municipal, solicitado por Florindo Mendes Batista, nos termos

informados.

PEDIDO D ISENCÃO DO P DE TAXAS PELA UTILIZACÃO PISCINAS

NI NO 00€ ots ECI soLtclT
MARIA FLORINDA DO SANTOS JESUS

EDOC12022169172

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

no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 10.10.2022'

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

utilização das piscinas municipais, no valor de 2 205,00€ (dois mil duzentos e cinco

euros), solicitado por Maria Florinda do Céu Santos Jesus, nos termos informados.

PEDIDO ISENCÃO DO P DE TAXAS PELA UTILIZACÃO PISCINAS

MUNICI NOVALOR DE 2 2()5,(}()€ íDOIS MIL DUZENTOS E CI NCO EUROSì. SOLIC ITADO POR

FRANCISCO MIGUEL JACINTO GERALDES

8DOC12022164415

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

no original.
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 10.10.2022'

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

utilização das piscinas municipais, no valor de 2 205,00€ (dois mil duzentos e cinco

euros), solicitado por Francisco Miguel Jacinto Geraldes, nos termos informados.

^aaÊeÍ -
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PEDIDO D ISENCÃO DO P MENTO DE TAXAS PELA UTILIZACÃO PISCINAS

P NOV ctNco tclT

CRISTIAN FERNAND ES DA MATA CUNHA

EDOCI2022/64037

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

no original,

Despacho do Senhor Presidente: "A Càmara. 10.10.2022'

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

utilização das piscinas municipais, para o ano de202212023, no valor de 1 105,00€

(mil cento e cinco euros), solicitado por Cristian Fernandes da Mata Cunha, nos

termos informados.

NOMEAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO . SUBMISSÃO A ASSEMBLEIA

úuucrpru pRRl RpRovRÇÃo
8DOC12022182554

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

no original.
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 12.10,2022'

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

têm contra o Conselho Municipal de Educação, mas, tal como outras nomeações feitas pela Câmara

Municipal, dão o benefício de dúvida nas escolhas que a maioria municipalfizer,

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

e submeter a aprovação da Assembleia Municipal a nomeação do Conselho

Municipal de Educação, nos termos apresentados.

ATRIBUI ESA EDO A

DADES ESP LAR o

A PARTIR

ãDOC12022182422
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 71, apenas

no original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 12.10.2022'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a atribuição dos escalões A (2014), B (1823) e

do escalão A a crianças com necessidades específicas (189) da educação pré'

escolar e 10 ciclo do ensino básico, com efeitos a partir do dia 1 de setembro de

2022, nos termos informados e de acordo com as listagens anexas.
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REGULAMENTO FUNCI coMt ACOMP

E VIME

co N NI DE

EDOC12022//31552

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 72, apenas

no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 19.10.2022'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a retificação do Regulamento lnterno de

Funcionamento da Comissão de Acompanhamento e Monitorização da

lmplementação e Desenvolvimento do Quadro de Competências na Área da Educação

do Município de Vila Nova de Gaia, nos termos informados.

APOIOS NO ÂMaITo Do PROGRAMA MUNICIPAL DE SOCIAL GAIA+INCL USIVA

EDOC|2022/81966
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 73, apenas

no original.
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 19.10,2022'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar os apoios no âmbito do Programa Municipal de

Ação Social Gaia + lnclusiva, nos termos da listagem anexa.

APOIOS NO ÂMBITO DO PROGRAMA MUNICIPAL GAIA CUIDADOR

EDOC[2022/81640
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 74, apenas

no original.
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 19.10.2022'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar os apoios no âmbito do Programa Municipal

GaiaGuidador, nos termos da listagem anexa,

FUNDO RECUPE RACÃO COVI 19 - ENTIDADES SEM FINS RATIVOS

1DOC12022185479

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

no original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 19.10.2022'

O óenhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, disse que foi excluído um conjunto de

entidades, porque existe uma regra que é prévia, que consiste em haver, pelo menos, uma candidatura

elegivel poicaàa uma das entidãdes que se candidataram, pelo que, foi escolhida, p-elo menos, aquela

quãteria mais mérito nesta matéria. Que a segunda regra, é que foram transferidos 2 milhoes de euros

de todos os outros eixos, para o 1o e o 20, onde existem mais candidaturas, pelo que, desconhece qual

a ordem de grandeza para cada uma das linhas.

O Senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse que nesta fase, apenas,

se está a listar. Que a decisão do júri de excluir, não é uma decisão definitiva, porque existe uma
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audiência prévia. eue, infelizmente, se constata uma grande literacia nas candidaturas apresentadas e

todos percebem que estas candidaturas foram muito simples'

Deliberação:
A Câmara tomou conhecimento da lista provisória dos projetos aprovados, tendo em

conta a distribuição pelas linhas de financiamento, nos termos apresentados.

rREçAO MUNICIPAL PARA A CIDADANIAD

PEDIDO ISENCÃO DO P DE TAXAS PELA UTILIZACÃO DAS PISCINAS

MUNICIP E PARA O DE V

SOL E CULT

EDOC12022/64383

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 76, apenas

no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 101A.2022'

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

utilização das Piscinas Municipais da Granja e Aurora Cunha, para o ano letivo de

2022-2023, no valor de 3 262,50€ (três mil duzentos e sessenta e dois euros e

cinquenta cêntimos), solicitado pela Associação Desportiva e Cultural de Santa

lsabel, nos termos informados.

PEDIDO DE ISENCÃO DO PAGAME DETAXAS PELA UT DO PAULHÃO MUNICIPAL

sMl ESE E A

NOV 0 € EU

ICITADO REC

EDOCI2022/83092
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 77, apenas

no original.

Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 17.10.2022"

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

utilização do Pavilhão Municipal Garlos Resende, no valor de 157,00,€ (cento e

cinquénta e sete euros), solicitado pela Associação Recreativa de Ganidelo, nos

termos informados.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DIARIO DA TESOURARIA, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 78,

apenas no original.

Deliberação:
A Câmara tomou conhecimento.

N
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Nada mais havendo a tratar, quando eram 17 horas e 19 minutos, o Senhor Presidente da Câmara,

declarou encerrada a reunião, da qual se elaborou a presente ata aprovada, por unanimidade, nos

termos do disposto no no 1 do art.o 34.o do CPA, e no n.o I do art.o 57o. do Anexo I da Lei n.0 75/2013'

de 12 de setembro, com as devidas alterações, bem como do n.0 1 do art.o 1í'0 do Regimento da

Gâmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reunião de 2021.10.18.

Áía n'21- Reunião Pública
De 24 de outubro de 2022

, Diretora do DepaÉamento de Serviços Gerais eE eu,

Secretária da presente reunião, a subscrevi.

O Presidente da Câmara,

Wiw^/Y\^t
(Eduardo Vítor Rodrigues)
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