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REUNÁO PÚBLTCA DE CÂMARA REALTZADA NO SALÃO NoBRE DOS PAçOS DO

CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA EM 07 DE NOVEMBRODE2O22

PRESENTES

- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues
- O Senhor Vice-Presidente, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
- A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes
- 0 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
- 0 Senhor Vereador, Engo. Rui Manuel Alves da Rocha Pereira
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim Pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto
- A Senhora Vereadora, Dra. Célia Maria Mendes Correia

PRESIDIU A REUNÁO:

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

SECRETARIOU A REUNÁO:

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

e Silva

HORA DA ABERTURA: 15 horas e 06 minutos.

HORA DE ENCERRAMENTO: 16 horas e 51 minutos.
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{PERIODO ANTES DA ORDEM DOA DIA
PONTO PREVIO NO l

O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar, apresentou um Voto de Louvor

ao jovem piloto, Martim da Mota Marques, na modalidade de Karting, pela dupla vitória no Campeonato

de Portugal, na categoria X30 Mini e no Campeonato de Portugal Rotax, (doc.1), que a seguir se

transcreve:
"VOTO DE LOUVOR

A Câmara Municipal de Víla Nova de Gaia, reunida em 7 de novembro de 2022 aprova um Voto de Louvor ao iovem piloto,

Martim da Mota Marques, na modalidade de Karting pela dupla vitória no Campeonato de Portugal da categoria X30 Mini e

no Campeonato de PoúugalRotax, garantindo o apuramento direto para o Mundial.

EsÍe voÍo de louvor é extensivo a toda a equipa, pelo trabalho, profissionalismo e dedicação a esta modalidade desportiva,

que tanto tem dignificado o desporto a nível nacionale internacional.

O Município de Vila Nova de Gaia pretende, com esta homenagem, reconhecer o mérito deste piloto, residente em Vila Nova

de Gaia, bem como o seu contributo para a divulgação da modalidade e do próprio concelho,

Deve dar-se conhecimento deste voto ao piloto e á Federação Portuguesa de Automobilismo e Kafting.

Vila Nova de Gaia,7 de novembro de 2022.

O Vereador,
(José Guilherme Aguiar)"

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o voto de louvor ao jovem piloto, Martim da Mota

Marques, na modalidade de Karting, pela dupla vitória no Campeonato de Portugal,
na categoria X30 Mini e no Campeonato de Portugal Rotax, devendo o mesmo ser
dado conhecimento ao piloto e à Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting,

PRESTDÊNCIA/VEREAçÃO
APROVACÃO DEFINITIVA DA ATA NO 2l DAREUNÁO íPÚBLICAì DE CÂMARA REALIZADA EM

24 DE OUTUBRO DE 2022
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 1, apenas no

original.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata n0 21 da reunião pública de

Câmara realizada em24 de outubro de2022.
A Senhora Vereadora, Dra, Marina Raquel Lopes Mendes, não votou a aprovação da ata

n0 21 da reunião pública de Câmara de24 de outubro de2022, em virtude de não ter
participado na mesma.

PROPOSTA pE ACETTAçAO pA DOAçAO PELA PSP pE í10 ARMAS
8DOC12021121625

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

original.
Despacho do Senhor Pre sidente : " A Câmara. 26. 1 0.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aceitar a doação pela PSP - Polícia de Segurança
Pública, de 110 armas, nos termos da informação anexa à etapa 1 da distribuição da
Gestão Docu mental 202'1 121625.
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DE ADITAMENTO DE DIRETORA DA ESCO

8DOCt2022t68672
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 3, apenas no

original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 21.10.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o aditamento à 1a Delegação de Competências
na Diretora da Escola não agrupada lnês de Castro, celebrada em abril de 2022,

reforçando o financiamento no valor do défice demonstrado, nos termos propostos.

ACEITAçÃO DA TRANSFERÊNCA DE COMPETÊNCAS NO DO MíNIO DA ACÃO SOCIAL

EDOC[2022/88587

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 4, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 28. 1 0.2022.'
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, apresentou uma intervenção escrita (doc,2), que a

seguir se transcreve:
"Ponto 4 - Aceitação da transferência de competências no domínio da ação social
No passado dia 22 de julho, a Ássoclação Nacional de Munícípios (ANMP) e o Governo assinaram o Acordo Sectorial de

Compromisso para a Descentralização, nos domínios da Educação, da Saúde e da Ação Social.

O Governo incumpriu o prazo de 90 dias e falhou, de novo, a definição dos crlÍérlos de financiamento das despesas de

apetrechamento dos edifícios esco/ares do transporte escolar, bem como os novos criterios e a fórmula de cálculo para a

determinação da dotação máxima de referência do pessoal não docente.

O Governo incumpriu com o compromlsso de assegurar, por via de uma alteração legislativa do correspondente diploma sectorial,

que seja Administração Centrat a suportar as despesas relaúiyas a seguros de acidentes de trabalho, higiene, segurança e medicina

do trabalho dos trabathadores transferidos, bem como os noyos recrutamentos dentro dos rácios definidos e a aplicabilidade do

mesmo regime da ADSE e do SNS dos trabalhadores da Administração Central.

O Governo incumpriu aínda no mesmo prazo, e no que importa neste pafticular, e não asstnou com a ANMP, o acordo de

transferência de competências na área da ação social, que está muito longe de ser alcançado, quando deveria estar concluído até

final do més passado, a tempo de poderem incluir os recursos humanos e financeiros, na elaboração dos orçamentos municipais

para 2023.

A ANMP, por sua vez, na passada sexta-feira, emitiu parecer desfavorável aos termos e condiçoes da proposta que o Governo

apresentou para transferir a ação sociat para as câmaras municipais, devolvendo o documento à procedência, para que fosse obleÍo

de profundas alterações, o que poderá comprometer a concretização da delegação de competências, prevista para o próximo dia 1

de janeiro. Ácresce que, face a este reiterado incumprimento do Governo, para o processo de descentralização poderá estar

seriamente comprometido, não obstante o silêncio ensurdecedor, se não, às vezes, o colaboracionismo da ANMP. Há uma enorme

incerteza sobre o reforço do Fundo de Financiamento da Descentralização para 2023, as câmaras municipais estão em

desconhecimento de causa, por exemplo, quanto à transferência de competências nas áreas das vns de comunicação e do

patrimónìo imobitiário púbtico e o Governo prepara-se para retirar fundos dos programas operacionais (PO) regionaìs, imputando

aos municípios, os cusÍos de reabilitação das esco/as, obras que são da exclusiva responsabilidade da Administração Central.

Por isso, e pese embora as boas intençoes da Câmara Municipal "para aumentar a quantidade dos seruiços prestados', que

acompanhamos, não podemos deixar de manífestar a nossa preocupação com o objetivo de antecipar a aceitação de competências

da ação socialpara dia 1 de dezembro próximo.

Bem sabemos que se trata, tal como se refere expressamente no documento, de uma transferência simbólica, uma vez que uma

transferência efetiva irá requerer um auto de transferêncía, onde estejam rnscrÍos os meios financeiros, os recursos humanos para

que a Câmara Municipal possa acolher e assegurar Íodos os servlços de atendimento e acompanhamento socìal que irá receber,

por delegação do Governo.

Ora, atentos às circunstâncias descrÍas, julgamos não estarem reunidas as condlções para que a Câmara Municipalassuma esÍas

competências, uma vez que os municípios esÍâo perante uma completa indefinição sobre tudo o que verdadeiramente impofta e é

essencialpara cumprirem com a sua missão na área da ação social.
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Ao nívetdos recursos humanos, fatta definir o rácio dos técnìcos superiores e asslsfenÍes técnicos a transferìr para os municípios,

em função da afetação do número de processos, por servíço e utentes a servir, nomeadamente no SÁÁS - Serviço de Atendimento

e Apoio Socra/ e no RS/ - Rendimento Socialde Integraçã0, que nas proposÍas do Governo estão muito abaixo do número de

técnicos do Instítuto Segurança Socla/ í/SS) ou dos protoco/os ce/ebrados com as /PSS para assegurar os respeÍivos servlços.

O Governo ainda nâo garantiu que os técnicos da ação social, em regra, com a transferência, passem para os quadros dos

municípios e não permaneçam no /SS, porque de outra forma, poderâ haver uma duplicação de funcionáriog enÍre a Administração

Central e Local, o que seria um contrassenso.

O Governo não assegurou também o pagamento dos encargos adicionais dos vencimenÍos do pessoal transferido ou a contratar

petos municípios, nomeadamente ADSE, seguros, medicina no trabalho, nem dos que venham a ser subsÍrÍuídos após saída ou

aposentação, no estrito cumprimento do rácio, na mesma medida do que foi acordado e que foiincumprido para a educaçâo e saúde.

Ao nívet dos apoios socialg falta atuatízar e quantificar o número de casos e os montantes a transferir para os municípios, que o

Governo quer repoúar a 2019, dado o crescimento substancialdo número de pessoas e famílias a apoiar.

O Governo tem ainda de ctarifícar os cnÍérlos que considerou sobre os valores a transferir relativos à atribuição de subsídlos, no

âmbito do SÁÁS - Servlço de Atendimento e Acompanhamento Socr,a/ - uma vez que hët apoios que correspondem a 15% dos

valores efetivamente assurnldos pela Segurança Socialem 2019.

Ao nívet financeiro, falta que o Governo aceite que os alusÍes e acefto de contas cot?? os municípios, especialmente na área dos

apolos soclals, seja aferido, no máximo de 6 em 6 meses, para que não sejam os orçamentos municipais a acomodar os encargos

com a mais que previsível aumento das srïuaçôes de carência e risco socia/.

Fatta iguatmente que o Governo assuma e quantifique os cusÍos de estrutura, designadamenfe gesÍã0, instalações, recursos

humanos e de funcionamenÍo dos servlços a transferir, como água, eletricidade, Iimpeza, consumíveis, uma vez que, na legislação

atual, nada consÍa sobre esÍes cusÍos.

Ao nível patrimonia!, fatta que o Governo defina em que condições vaitransferir para os municípios, os edifícios afeÍos à prestação

dos servlços delegados, de que o exemplo da educação imposta por decreto, não é o melhor exemplo.

Acompanhamos e reconhece/nos a necessldade de recursos na área da educaçã0, mas não podemos deixar de registar um saldo

francamente negativo para Vila Nova de Gaia, que já teve de acomodar no orçamento municipal, cerca de 10 milhoes de euros,

entre recrutamenÍo de pessoa t não docente, detegação de competências nos direÍores de escola e alteraçoes de quadro de pessoa/,

sem contabilizar os encargos em refeições e transporte escolar e manutenção de edifícios, que se mantêm em aberto.

Não podemos deixar de registar, com grande preocupação, que possarnos correr o risco de agravar, agora com a ação social, a

conta corrente com o Estado, colocando em risco a sustentabitidade financeìra do município. Não esfá em causa a bondade das

resposÍas soclan de proximidade, nem do apoio das slÍuaçôes de exclusãto social, mas se não forem acautelados pressuposÍos

enuncíados, nem definidos os cnÍérios para transferência de recursos, poderemos estar a assumír um presente envenenado de

muitas dezenas de milhares de euros de despesas permanentes para o orçamento municipal.

Tendo em conta a indeflnição em que se encontra o processo da ação socla/ e ao histórico do que não deveria ter ocorrido com as

competências da Educação, julgamos até que seria mais prudente pronogar a data de aceitação de competências, no mínimo, para

o dia 1 de julho de 2023, para permitir que se1'a estabilizado o quadro de compromissos enÍre a ANMP e o Governo.

Em face de tudo o que alegamos e também por admitirmos que não esÍaremos na posse de Íodos os e/ernenÍos para decidir,

optaremos pela abstençã0.

Vila Nova de Gaia,7 de novembro de 2022.

O grupo de Vereadores do PSD na Câmara Municipal de Vila nova de Gaia"

A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes, disse que será elaborada uma informaçã0,

respondendo às questões colocadas pelo Senhor Vereador Dr. Cancela Moura, se assim acharem oportuno,

Disse que o caso de Gaia é diferente dos restantes municÍpios, porque em Vila Nova de Gaia existe já um

trabalho de rede efetivo e um trabalho de parceria que já está muito enraizada no nosso territÓrio e, por isso

mesmo, a Câmara acredita que será um processo relativamente tranquilo, Relativamente aos técnicos da

Segurança Social e à sua hansferência para o Município, disse estar definido que os técnicos não vão ser

transferidos e no mapa que foi enviado à Câmara, é já colocado o rácio de 8.9, ou seja, cerca de 9 técnicos

da Segurança Social que não serão transferidos, mas, cuja verba já está acautelada na transferência de

competências. Relativamente ao edificado, disse que o diploma não prevê nenhum tipo de transferência e,

nesta questão, as autarquias poderão decidir entre manter as equipas de protocolo ou assumir na íntegra o

atendimento e acompanhamento social, ao que o município de Gaia já tem vindo a inÍormar que a sua intenção

será manter as equipas de protocolo e os técnicos. Que sobre os apoios sociais, a sua atribuição já tem regras

muito claras e muito definidas na Segurança Sociale no Município existem outros programas de atribuição de

t
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apoios sociais, os quais, posteriormente, serão integrados, contudo, essas regras estão muito bem definidas.

Disse ser verdade que estes dados e os valores disponibilizados, reportam ao ano de 2019, mas depois será

da incumbência da Comissão de Acompanhamento, fazer o devido reporte sobre tudo aquilo que poderão ser

desvios, tal como acontece na área da educaçã0.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse não ter diÍiculdade em

subscrever muito do que foi dito pelo Senhor Vereador Dr, Cancela Moura e pela Senhora Vereadora Dra

Marina Mendes, porque ambos se complementam. Disse ser verdade de que houve um parecer negativo da

Associação Nacional de Municipios, mas também é bom que se diga que durante a audição parlamentar, no

âmbito do Orçamento de Estado, foi claro, quer pela ministra da tutela quer pela ministra Ana Abrunhosa, de

que não haveria adiamento do dia 1. Disse que, pessoalmente, defenderia esse adiamento não como forma

de empurrar o assunto, mas, exatamente como forma de sedimentar o que tem sido tratado na área da

educação e que não necessita de lembrar que a demonstração de que o município de Gaia tem tido um grau

de iseÁção ao olhar para estes assuntos, os quais não se confundem com lÓgicas partidárias, é que se está

agora a discutir esta questã0, ou seja, so no limite da obrigatoriedade de aceitação é que o Município de Vila

Nóva de Gaia aceita. Disse que, chegado a este momento, a Câmara tem, agora, em stress as IPSS e os

técnicos, porque há muitos municípios que ou já aceitaram ou estão a preparar-se para aceitar, numa

perspetiva de municipalizaçáo dos projetos, deixando cair os protocolos com as IPSS, não os renovando e,

ao mesmo tempo, municipalizando, no sentido de passar a ter, na gestão municipal, os domínios da ação

social que vão ser transferidos, que não é muito difícil de se fazer, mesmo para um município de grandes

dimensões, como o de Vila Nova de Gaia, Que seria relativamente simples, em 2 ou 3 meses, montar uma

estratégia que passasse pela aniquilação das IPSS's, retirando-as do espaç0, nestas valências e assumindo

o Muniòípio fazer isto. Que essas ocorrências que têm acontecido algumas por anúncio, outras por efetivação,

também estão a levar aos nervos as nossas IPSS e os nossos técnicos, porque que por muito que se afirme

que não vai acontecer, a verdade e que há um "tumoÍ'' que haja uma tentação de domínio municipal ou de

municipalizaçã0, acoplado a esta descentralizaçã0. Disse que a Câmara fez um trabalho, ao longo destes

meses, que é único e, neste momento, entende que estão reunidas as condiçoes.

Deliberação:
A Gâmara tomou conhecimento e remeter à Assembleia Municipal para

conhecimento.

ADENDA AO PROTOCOLO "ABEM REDE SOLIDARIA DO MEDICAMENTO''

EDOC12021126925

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 5, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 21.10,2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a adenda ao Protocolo de Colaboração celebrado

entre a Associação Dignitude e o Município de Vila Nova de Gaia, no âmbito da Abem

Rede Solidária do Medicamento, nos termos apresentados.

. PARTICIP IMPOSTO DIMENTO

SING írRSì - 2023

EDOC12022/88936

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 6, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.02.11.2022.'
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O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, relativamente ao presente assunto e

aos seguintes, nomeadamente, o imposto municipal de imoveis (lMl) para 2023 e a derrama para 2023, disse

que o Município chegou, neste momento, ao limite da capacidade de equilibrar uma redução de taxas e

impostos municipais com a manutenção da capacidade de resposta aos cidadãos, às instituições, etc. Que foi

feita uma redução muito significativa no que diz respeito ao lMl, e hoje é publicado o Anuário Financeiro dos

Municípios Portugueses e Vila Nova de Gaia surge em 30 lugar como o município que mais receita de lMl

perde, com a redução de lMl que tem vindo a operar. Relativamente ao lRS, disse que, pela primeira uez,

desde há 2 anos, a Câmara tem uma taxa de IRS abaixo do limite máximo, o que nunca tinha acontecido. No

que diz respeito à derrama, disse que foi feito um aperfeiçoamento à proposta, em função do período de

COVID que vivemos e não foi alterada, Que a proposta da Câmara relativamente ao lRS, é uma participação

de 4o/0, quando a lei prevê um limite máximo de 5%, valor igual ao do ano passado, sem acréscimo.

Relativamente ao lMl, disse ser a participação do município numa taxa de 0,38, quando originalmente era uma

taxa de 0,50, que depois passou para 0,40, pelo que, se mantêm a taxa do ano passado, sem nenhum

aumento. No que diz respeito à derrama, disse não se verificar nenhum aumento, mantendo-se as taxas do

ano passado. Disse que aquilo que todos se queixam, do ponto de vista das famílias e das pessoas,

nomeadamente, o aumento da inflaçã0, a Câmara também está a pagar, ou seja, a Câmara passou de 800,000

euros para mais de 3 milhões de euros de custos de energia e gás para alimentar as piscinas, etc e não será

sua intenção descer as temperaturas nem alterar horários, porque as piscinas em Gaia, não são zonas de

lazer, são, sobretudo, zonas de fisioterapia, Que a Câmara tem sido afetada com o aumento dos custos nas

obras, porque o Município e igualmente um consumidor e das duas, uma, ou se pretende aproveitar o momento

para retirar os recursos mínimos para o Município continuar a ter capacidade de resposta ou se pretende

manter esta lógica que lhe parece ser de equilíbrio e de solidariedade entre quem pode pagar e quem depois

beneficia dos próprios impostos. Disse que o Município de Gaia e hoje dos municípios mais emblemáticos no

que diz respeito ao conjunto de políticas sociais municipais, que tem disponibilizado na área da Educaçã0, da

Habitaçã0, da Emergência Social, os Cuidadores lnÍormais, etc, e chegado a este ponto, a Câmara não

aproveita a crise para subir impostos, mas também não consegue, perante a crise, baixar ainda mais do que

aquilo que tem baixado, esperando que se compreenda que o Município está aqui para definir a cobrança dos

impostos, mas, sobretudo, a sua aplicação e pretende continuar a ser um Município com capacidade de

resposta aos problemas,

O Senhor Vereador, Engo. Rui Manuel Alves da Rocha Pereira, apresentou uma intervenção escrita (doc.3),

que a seguir se transcreve:
,PROPOSTA

pARTtCTPAçÃO VARTAVEL N0 /RS PARA 2023

O no 1, do aftigo 26o, da Lei no 73/2013, d 3 de setembro, que aprovou o Regime Financeiro das Autarquias Locais, na sua redação

atual, determina que, os municípios têm direito, em cada ano, a uma participação variável até 5% no lmposto sobre o Rendimento

das Pessoas Singulares (/RS,), dos sulerÍos passivos com domicílio fiscal na respetiva circunscrição territorial, relativa aos

rendimentos do ano imediatamente anterior.
A devolução de uma parÍe desÍes 5%, é uma prática que tem vindo a consolidar-se ao longo dos últimos anos, que reportada à

liquidação do imposto ascendem a mais de 50% dos Municípios PorÍugueses, existindo inclusivamente casos onde a devolução é

integral.

Em 2022 a Câmara Municipal de Vila Nova de Gia foi sensivel e finalmente adotou a redução de 1% da participação do /RS dos

su1'eiÍos passivos com domicílio fiscal em Vila Nova de Gaia, passando da não devolução de qualquer valor, para considerar, ainda

que parcialmente, uma proposÍa que o PSD tem vindo a apresentar, coerentemente, ao longo dos últimos anos, por forma a devolver

rendimentos às famílías.

Existem, de facto, municípíos de grande dimensão onde a devolução é já uma prática corrente, adotada com a finalidade de reforçar

o rendímento disponíveldas famílias, como por exemplo Lisboa, o maior Município do país, que devolve aos seus munícipes 3%, ou

cerca de 60% do valor arrecadado, E há até cerca de vinte munícípios que devolvem o valor íntegralmente.
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Atentos ao atualquadro económico, nomeadamente à subida das laxas de juro, ao aumento brutaldo cusÍo de vìda e também à

diminuição dos seus rendimentos, esta devolução ainda faz mais sentido, porque as famílias estão com enormes dificuldades em

fazerface âs despesas do quotidiano.

Por lsso, a manutenção da devotução de 1%, para 2023, atendendo esÍa conjuntura de profunda crise económica e social, parece-

nos de todo insuficiente.

Nesse senÍldo , entendemos que, esÍas condições adversas, aliadas à evolução positiva da situação financeira da Câmara Municipal,

selusÍlÍca por parte do Município um desagravamento, com maior dimensão.

NesÍes termos, propomos que a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, delibere aproar e submeter à Assembleia Municipal, de

acordo com a alínea ccc), do no 1, do artigo 33o e alínea c), do no 1, do aftigo 25o, ambos da Leí no 73/2013, de 3 de setembro, na

sua redação atua!, a fixação de uma participação de 2,5% no /RS dos su7'eiÍos passivos com domicílio fiscal em Víla Nova de Gaia,

nos Íermos do dlsposÍo no no 1 e no 2, do aftigo 26o, também do mesmo Regime Financeiro das Autarquias Locaís.

Vila Nova de Gaia,7 de novembro de 2022.

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

Deliberação:
Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 votos contra do PPD/PSD, aprovar
e submeter à Assembleia Municipal, de acordo com a alínea ccc) do n0 1 do artigo
330 e alínea c) do no 1 do artigo 250, ambos do RJAL, para aprovação por este órgão

deliberativo, a fixação para o ano de 2023, de uma participação de 4o/o no IRS dos
sujeitos passivos com domicílio fiscalem Vila Nova de Gaia, mantendo a redução de

1% às famílias, nos termos do disposto nos nos 1 e 2 do artigo 260 do Regime

Financeiro das Autarquias Locais, aprovada pela Lei no 7312013, de 3 de setembro,
na sua redação atual, nos termos propostos.

- IMPOSTO MUNICIPAL
EDOC12022188927

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 7, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 02.11.2022.'
O Senhor Vereador, Engo. Rui Manuel Alves da Rocha Pereira, apresentou uma intervenção escrita (doc.4),

que a seguir se transcreve:
,PROPOSTA

TAXA DE IMI- IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMOVEIS PARA2023
A proposta que nos é presente, aponta para a manutenção da taxa de lMl para prédios urbanos em 0,38%, pelo segundo ano

consecutivo, que não entendemos como adequada, sobretudo tendo em conta a grave crise que atinge os ctdadãos tornando o seu

quotidiano muito difícil.

A inflaçã0, de acordo com a informação do Instituto Nacional de Estatística, em outubro de 2022 atingiu o valor de 10,2% face ao

mês homologo do ano anterior e registou um acréscimo de 0,9% face ao més de setembro, sendo o valor mais elevado da taxa de

inflação registada nos últimos trinta anos.

Os sucesslyos e galopantes aumentos da taxa diretora do Banco Central Europeu, que desde julho último subiu 200 ponÍos base,

conduziram a que esta taxa, na última semana, tenha atingido o valor de 2%, e segundo as declarações da Presidente do BCE,

Christine Lagarde, poderão ainda sofrer um novo aumento antes do final do ano, para combater a inflaçã0, que continua a um nível

muito elevado.

Este aumento da taxa diretora, por exemplo, provoca um aumento substancialnas presÍaçôes de crédito a habitaçã0, que muitas

famílias não terão condlções financeiras para suportar,

As dificuldades com que as famítias e as empresas se debatem presentemente mereciam, no nosso entender, um sinal por parte da

autarquia.
A manutenção do valor da taxa de tributação, não traduz de Íodo a resposÍa que a Câmara Municipal podia e devia dar, perante uma

situação de emergência social, sobretudo considerando os excedenÍes /íquldos dos ultimos resu/Íados de exercício,

O Município de Vita Nova de Gaia continua a ser um dos Municípios do Grande Porto a praticar uma das mais elevadas taxas de

tMt. Por exemplo, a taxa de tMt praticada em 2022 no Porto foide 0,324%, em Matosinhos 0,325% e na Póvoa de Varzim e Vila do

Conde, a taxa mínima de 0,30%.

Ata n'22 - Reunião Pública
De 07 de novembro de 2022
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Taxa mínima que também é praticada por Municípios de Grande Dimensão, como Lisboa, Oeiras, Sintra ou Coimbra.

Atendendo ao aumento brutal do custo de vida toma-se difícílcompreender, porque é que a taxa de tributação do IMI em Vila Nova

de Gaia permanece tão elevada, onerando significativamente todos os proprietários, não acompanhando outros exemplos, que têm

apostado numa redução significativa desÍe lmposÍ0, com claro benefício, em termos de poupança fiscal e consequente aumento de

rendimento disponível dos proprietáríos,

Assim, propomos que a Câmara Municipal de Gaia delibere, reduzir a taxa de lMl para 2022, alterando a base da taxa atual de

0,38% para 0,30%, aplicável a prédios urbanos contemplados na alínea c), do no 1, do artigo 1120 do ClMl.

Vila Nova de Gaia,7 de novembro de 2022.

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

Deliberação:
Deliberado por maioria, por I votos do PS e 2 votos contra do PPD/PSD,aprovar e

submeter à Assembleia Municipal, de acordo com a alínea ccc)do n0 I do artigo 330

e do n0 1 do artigo 250, ambos do RJAL, para aprovação por este órgão deliberativo,
a fixação da Taxa de lmposto Municipalsobre lmóveis, para vigorar no ano de2023:

1. Ao abrigo do n0 5 do artigo 1120 do DL n0 287n003, de 12 de novembro
(Código do lmposto Municipal sobre lmóveis - ClMl), manter a taxa de

0,38% para prédios urbanos contemplados na alínea c)do n0 I do artigo
1120 do GlMl. Este valor aplica-se a todas as famílias.

2. Nos termos e para efeitos do disposto no n0 8 do artigo 1120 do ClMl, fixar
a majoração de 30% sobre a taxa aplicável a prédios urbanos
degradados, considerando-se como tais todos os imóveis relativamente
aos quais, nos termos da legislação administrativa em vigor, tenham sido
ordenadas pela Câmara, obras de conservação ou beneficiação, por
fazerem perigar a segurança de pessoas e bens, bem como sobre a taxa
aplicávelaos prédios rústicos com áreas florestais que se encontrem em

situação de abandono, entendido nos termos no n0 í0 do mesmo artigo.

PROPOSTA - DERRAMA PARA 2023
EDOCI2022/88941
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 8, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 02.11.2022.'

O Senhor Vereador, Engo. Rui Manuel Alves da Rocha Pereira, apresentou uma intervenção escrita

(doc.5), que a seguir se transcreve:
"PROPOSIÁ

DERRAMA PARA 2023

Ataxa de Derrama incide sobre o lucro tributável sujeito e não isento de imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas (IRC),

pelo que o Município deveria utilizar este imposto como um elemento potenciador para a localização de novos investímentos

empresariais no nosso concelho.

Os melhores exemplos dos territóios com elevado potencialempresarial, entre outros incentivos, passaÍn também pelos benefícios

concedidos na tributação da Derrama, com a finalidade de gerar emprego, receita e estabilidade económica.

Acresce que, face à conjuntura económica atual onde as e,Trpresas foram confrontadas com aumentos brutais dos encargos com

energia, matérias-primag Íaxas de juro e financiamento de tesouraria, era fundamental que o Município aTudasse a minimizar este

impacto, sobretudo ao nívelda manutenção dos posÍos de trabalho.

NesÍe conÍexÍo face à crise económica e socialexr.sÍenÍe, seria adequado a redução da fiscalidade aplicávelâs nossas ernpresas,

sobretudo num concelho como Gaia, onde mais de 97% do tecido empresarial é constituído por micros, pequenas e médias

ernpresas.
ReglsÍamos, de todo o modo um avanço da Câmara ao encontro à proposta que o PSD tem apresentado ao longo dos últimos anos,

no sentido da isenção integral para as e/npresas que se fixem no concelho e que crìem um número mÍnimo de posÍos de trabalho,

durante um determinado período.
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Todavia, entendemos que, com as condições económicas extremamente gravosas, se justificava um desagravamento da derrama,

com maior dimensã0.
Ássrm e em alternatíva à proposta que é presente pela Câmara, propomos que:

1.De acordo com o no 1 e no 10 do artigo 1Bo, da Leino 73/2013, de 3 de setembro, que aprovou o Regime Financeiro das Autarquias

Locais, seja fixada a taxa da derrama nos termos seguinÍes:

a) 1% para as e/npresas com volume de negócios superior a 150 mileuros;
b) lsenção da tributação para as ernpresas com volume de negócios até 150 mil euros;

c) lsenção da tributação durante 3 anos para as eÍnpresas que se fixem no Concelho em 2022 e desde que criem e

mantenham durante esse período, pelo menos um posto de trabalho, caso sefa microempresa, ou 5 ou mas posÍos de

trabalho, caso seJ'a uma PME;

d) lsençâo da tributação durante 3 anos, para as e/xpresas que transflram durante o ano de 2022 a sua sede social e a

sua direção efetiva para o concelho de Gaia e aí permaneçam por um período nunca inferior a cinco anos.

2, Que o produto da sua cobrança seja afeto, no ano 2023, ao financiamento dos investimentos, que constarão do Plano Plurianual

de lnvestimentos e Orçamento para esse ano.

Vila Nova de Gaia,7 de novembro de 2022.

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

Deliberação:
Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 votos contra do PPD/PSD, aprovar
e submeter à Assembleia Municipal, de acordo com a alínea ccc) do n0 I do artigo
33o e alínea d)do n0 1 do artigo 250, ambos do RJAL, para aprovação por este órgão
deliberativo, a fixação das taxas de Derrama, sobre o lucro tributável sujeito e não

isento de imposto sobre o rendimento de pessoas coletivas (lRC), no exercício de

2022, nas segui ntes condições:
1. De acordo com o no 1 e 10 do artigo 180 da Lei73l20'13, de 3 de setembro (Regime

Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais), com as

alterações introduzidas pela Lei n0 82-D12014, de 31 de dezembro, seja fixada a taxa

de derrama nos seguintes valores:
'1,25o/o para empresas com um volume de negócios superior a €150.000;
- 1,0o/o para empresas com um volume de negócios até €150.000;
- lsenção, durante 1 ano, para empresas que se fixaram no concelho em2022e desde
que tenham criado e mantido durante esse período, cinco ou mais postos de

trabalho;
2. Que o produto da sua cobrança seja afeto, no ano de2023, ao financiamento dos
investimentos, que constarão do Plano Plurianual de lnvestimentos e orçamento
para esse ano.

PROPOSTA- TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM - 2023

EDOCt2022/88948

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 9, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 02.11.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar e submeter à Assembleia Municipal, de acordo
com a alínea ccc) do n0 1 do artigo 330 e alínea b)do n0 1 do artigo 250, ambos do
RJAL, para aprovação por este órgão deliberativo, a fixação da Taxa Municipal de

Direitos de Passagem (TMDP), prevista no artigo 1060 da Lei n0 512004, de 10 de

fevereiro, na sua redação atual, em 0,25o/o para vigorar no ano 2023.

Ata n'22 - Reunião Pública
De 07 de novembro de 2022 4
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BOLSA R|CARpO QUARESMA- PROPOSTA pE COMTSSÃO TÉCNICA t
EDOC12022/87480

Foi presente o assunto reÍerido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 10, apenas no

original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 02.11.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o procedimento para as candidaturas à Bolsa
Ricardo Quaresma, assim como a composição da Gomissão Técnica e que o período

de entrega de candidaturas da respetiva bolsa (Quinze Bolsas)se faça entre os dias
18 de novembro e 7 de dezembro de2022, nos termos informados.

DE DAS TÉCNICAS MACHADO E

ROCHA LDS - GAIA

EDOCl202A8$40
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 1 1, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.02.11.2022.'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstenções do PPD/PSD, aprovar a
nomeação das técnicas superiores Daniela Machado e Marta Rocha, para

coordenadoras técnicas dos CLDS - Gaia Ativa-te I e Gaia Ativa-te ll, nos termos
informados.

DrREçAO MUNTCTPAL DE CONTRATAçAO PUBLICA
ALI E TRÊS MIL E C
RAIZ DO I SITO NA RUA

VEL LOTE SUPE MARIA CELESTE

EIROS DA HE

RAMOS DO COUTO - D824.01,2022
EDOC|2021/90418

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 12, apenas no

original.

Desp acho do Senhor Presidente : " A Câmara. 26. 1 0.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, revogar a deliberação tomada na reunião de 2410112022,

relativamente ao ponto 27 da ata02, por se revelar contrária ao parecer juridico do
Departamento de Assuntos Jurídicos, anexo à etapa 28 da distribuição da Gestão

Docu menta I 202'1 190418, nos termos i nformados.

I
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ALIENAÇÃO DA PARCELA DE TERRENO COMPOSTqPOR TERRENO "OUTROS'" COM A AREA

DE 2.30 M2. SITA NA RUA AGRAS DAS ALHEIRAS. UNÁO DE FREGUESIAS DE PEDROSO E

SE LO DE E A E OITO

DA MINUTA DE ESCRITURA DE CO

EDOCI2021/67813

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

original.
Despacho do Senhor P residente : " A Câmara, 27, 1 0.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, no seguimento do Processo de Alteração da Licença de

Loteamento registado sob o número 6766121PI - Pedroso e Seixezelo:
. Autorizar a alienação da parcela de terreno composto por tereno "outros", com a

área de 2,30 m2 sita na Rua Agras das Alheiras, união de freguesias de Pedroso e

Seixezelo, descrita na Segunda Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob
o número 10482 - Pedroso e inscrito na matriz predial sob o artigo U13497, pelo preço de

Euros 42,78 (quarenta e dois euros e setenta e oito cêntimos), com vista a acerto de
extremas do prédio urbano composto por casa e logradouro, sito na Rua das Agras,
número 48, na dita união de freguesias, descrito na Segunda Conservatória do Registo
Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 7182 - Pedroso e inscrito na matriz sob o artigo
U12056 que constitui o lote 5 do loteamento titulado pelo alvará número 5A79, de 21 de
junho;
. Aprovar a respetiva minuta da escritura de compra e venda, nos termos propostos.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS

Ata n'22 - Reunião Pública
De 07 de novembro de 2022

REC EF NAMENTO DE

POSTOS DE ABASTECIMENTO DE COMBU - ANO 202

- PA N0. 9100121- PC - CANELAS
EDOC|2022/80336
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente: "lndefiro, A Câmara. 21.10.2022.'
Deliberação:

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

reclamação graciosa em apreço, nos termos da lnformação INT-CMVNG/2022122339 de

18.10.2022- Divisão de Contencioso e Assessoria Jurídica,

D|REçÃO MUNTCTPAL DE GESTÃO DE PESSOAL E CARREIRAS
INDEMN|ZAçOES póR AUMENTOS - ARTo 460 DO REGULAMENTO pA CAIXA DE PREVIDÊNCn

-HELDERPAcHEcoPERElRAELUíSF|L|PEPlNA-PAGAMENTW
PETICIONADA PELA CAIXA GERAL DE PREVIDÊNCN
ÊDOCt2022t77767

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

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 11,10.2022.'
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Deliberação: í
I

Deliberado por unanimidade, aprovar o pagamento da quantia de 5 709,25€ peticionada pela

Caixa Previdência, nos termos informados,

CAIXA DE PREVIDÊI.ICII DO PESSOAL DOS SERVICOS MUNICIPALIZADOS DA CÂMARA

MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA - PAGAMENTO DA QUANTIA DE €13 379.91 E 4 73

PETICIONADA PELA CAIXA GERAL DE PREUDÊNCA
EDOCI2022/65008

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

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 11.10.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pagamento das quantias de 13 379,91€ e de 4 739,91€

peticionadas pela Caixa Previdência, nos termos informados.

pRoposTA pE ATR|BU|çÃO DE ABONO PARA FALHAS AOS NOVOS AGENTES EM EXERCíC|O

-

DE FUNCOES

EDOCt2022163544
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 17, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente:"A Camara. 25.10.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta da Direção Municipal de Polícia

Municipal e Segurança Pública de atribuição de abono para falhas, com efeitos a 1

de agosto do ano corrente e nos termos resultantes da informação prestada na etapa

7, bem como, na etapa 6 da distribuição da Gestão Documental2022163544, nos

termos informados.

RECURSO A RESERVA DE RFERIITÂMFNTO INTFRNA EONSTI Íon ul srnuÊruera nrT U

PROCEDIMENTO CONCURSAL TRAMITADO POR AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DO

coNcELHO. PARA OCUPAçÃO pE SE|S POSToS DE TRABALHO, NO AGRUPAMENTO DE

ESCOLAS GAIA NASCENTE. NA CARREIRA E CATEGORIA DE ASSI OPERACIONAL

EDOC12022179467

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

original.
De spacho do Senhor P residente : " A Câmara. 26. 1 0.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, autorizar o recurso a reserva de recrutamento interna,

constituída na sequência de procedimento concursal tramitado por Agrupamento de

Escolas do Concelho, para ocupação de seis postos de trabalho, no Agrupamento
de Escolas Gaia Nascente, na carreira e categoria de assistente operacional, nos

termos informados naquela etapa, na sequência da comunicação remetida pela

Direção Geral dos Estabelecimentos Escolares, conforme melhor resulta do
documento anexo à etapa 2 da distribuição da Gestão Documental2022179467, nos

termos informados.
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ALTERACÃO DA COMPOSICÃO DO JÚR DO PROC. 3112021 - ENGENHARIA MECÂNICA

EDOCt2022t84987
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 19, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 28. 1 0.2022,'
Deliberação:

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

alteração da constituição do júri do procedimento concursal3112021- Engenharia

Mecânica, nos termos apresentados.

Rr DO PROC. 4812021

TO RAFO

EDOCt2022187227

Foi presente o assunto reíerido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 20, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 02.11,2022.'
Deliberação:

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

alteração da composição do júri do procedimento concursal 4812021- (Assistente
Técnico, Topógrafo), nos termos apresentados.

DE F|NANçAS E PATRTMONIO
DOS CONTRATOS - 30 TRIMESTRE

Ata n" 22 - Reunião Pública
De 07 de novembro de 2022

r N F o RMAcÃo r R M E?TREA?ï? iHf 
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EDOCt2022/86680

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 21, apenas no

original,
Despacho do Senhor Pre sidente : " A Câmara. 25, 1 0.2022.'
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

ELEBRAR ENTRE O MUNICIPIO DE

JUNTAS D DOS JOGOS JUVENI

DE GAIA 2022. NO VALOR DE €35.800.00 (TRINTA E CINCO MIL E OITOCENTOS EUROS)

EDOCt2022/82983
Foi presente o assunto referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 21.10.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de parceria a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e as Juntas de Freguesia/União de Freguesias, para a realização

dos Jogos Juvenis de Gaia 2022, no valor de €35.800,00 (trinta e cinco mil e
oitocentos euros), nos termos apresentados.

P
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DE A CELE DE VILA NOVA DE

E SEIXEZELO PARA

TUI DOS E IPAME DOP E

MONTANTE GLOBAL DE €lO.()()().()() (DEZ MIL EUROS)

EDOC12022/84s95

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

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 21.10.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o
Município de Vila Nova de GaÍa e a União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, para

apoio financeiro destinado à substituição dos equipamentos do parque infantil do

Parque das Corgas, no montante global de €10.000,00 (dez mil euros), nos termos

apresentados.

ELEBRAR ENTRE O MUNI DE GAIA E A
RB - URBANISMO E

DA ECO DE

(DUZENTOS E SESSENTA E QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA EUROSì

8DOCI2022187077
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 24, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.28,10.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a GAIURB - URBANISMO E HABITAçÃO E.M. para

apoio financeiro no âmbito do programa de revitalização da economialocall2022, no

valor de €264,450,00 (duzentos e sessenta e quatro mil quatrocentos e cinquenta
euros), nos termos apresentados.

CANDIDATURAS UNIDADES DE SAÚDE

ãDOC12022188722
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 25, apenas no

original,
Despacho do Senhor Presidente: "Aprovo. A Câmara para ratificação. 0211.2022.'
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Gancela Moura, disse que analisando o presente assunto, vislumbra

400.000 euros mais lVA, devidos àrealização de obras e apetrechamento de equipamentos na unidade de

saúde de Oliveira do Douro, perguntando se se trata apenas desta unidade de saúde ou se existe mais alguma.

O Senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse serem três candidaturas,

nomeadamente, Afurada, Grijo e Oliveira do Douro, que implicam uma comparticipação financeira do Município

e que é a grande oportunidade do Município de ter dois centros de saúde, construídos de raiz em Vila Nova

de Gaia.

f\
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Deliberação:

CESSÃO DO
RADA E N

RE

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente de02.11.2022,
que aprovou os contratos-programa a celebrar entre a ARS - Administração
Regional de Saúde do Norte, lP e o Município de Vila Nova de Gaia, nos termos
informados.

ES DO

DE PATRI o

Ata n'22 - Reunião Pública
De 07 de novembro de 2022

6 1

ARA

DO LE
EDOC|2017t8667

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

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 02.11.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cessão do contrato, devendo ainda ser
nomeada a SÉ Enga Rita Saraiva, Chefe de Divisão de Património e Expropriações
(em regime de substituição), como representante do Município, para proceder à

receção do imóvel em causa, nos termos informados.

RELATORIO FÉRNS DE VERÃO 2022.GAIA APRENDE +

EDOCt202A85470
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 27, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 02,11.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o relatório relativo ao protocolo celebrado entre
a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e as lnstituições Gestoras do Programa

Municipal GAlAaprende+ - Férias de Verão 2022, nos termos informados.

PLENA DO TE TRA

OE IO DA ESCOLA PROF ISSIONAL DE GAIA

EDOC12022/38730

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

original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 02.11.2022.'
Retirado da ordem do dia, devendo ser agendado para uma próxima reunião de Câmara,

acompanhado do relatório de avaliação.

f\
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DA SR. ENG.A

REPRESENTANTE
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II
D|REçÃO MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÃO GERAL E ARQUIVO

DO AXA PELA UTIL DIÏORIO

MENEZ PARA A REAL DE DA

MUNICIPAL E NO DIA 12 DE NO

€51.75 íCINQUE NTA E UM EUROS E SETENTA ctNco c NTIMOS), SOLICIT PELO STAL -
PORTO

EDOC|2022/81306
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 29, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 21.10.2022.'

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

utilização do auditório Manuel Menezes de Figueiredo, para a realização do Plenário

de Trabalhadores da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, no dia 12 de outubro

de 2022, no valor de €51,75 (cinquenta e um euros e setenta e cinco cêntimos),

solicitado pelo STAL - PORTO, nos termos informados.

DIDO DE ISE DA TAXA PE DO AUDI

FI DE UMA REUN DO

crcLo DE NOD D8 2022 €147 13

ENTO E E TREZE C ADO P

DOS PROFESSORES DO NORTE

EDOCI2022/80108
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 30, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 21.10,2022.'

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

utilização do auditório Manuel Menezes de Figueiredo, para a realização de uma

reunião de Professores do 10 ciclo de Vila Nova de Gaia, no dia 06 de outubro de

2022,novalor de €147,13 (cento e quarenta e sete euros e treze cêntimos), solicitado
pelo Sindicato dos Professores do Norte, nos termos informados.

PEDIDO DE ISENCÃO DO PAGAMENTO DA T PELA UTILIZACÃO DO AUD ORIO MANUEL

EI

DE FIGUEI DE OUTUBRO VALOR DE

E C|NCo EUROS E NOVENTA E OITO C NTIMOSì. SOLICITADO PELO PARTIDO

SOCIALISTA
EDOC|2022/87653

Foi presente o assunto referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocÓpia sob o no 3'1, apenas no

original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 02.11.2022.'

f\
aaceÍ -
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Deliberação:
q

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

utilização do auditório Manuel Menezes de Figueiredo, no dia23 de outubro de2022,
no valor de €205,98 (duzentos e cinco euros e noventa e oito cêntimos), solicitado
pelo Partido Socialista, nos termos informados.

PROPOSTA D CEL

NCIA PARA A MODERN
DE GAIA

TIVO INST PPING

EDOC|2022/86832
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 32, apenas no

original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 02,11.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a renovação do acordo de colaboração
celebrado entre a AMA, l,P. - Agência para a Modernização Administrativa, 1.P., a

Estrutura de Missão Lojas do Cidadão de Segunda Geração e o Município de Vila

Nova de Gaia, relativo à instalação da Loja do Cidadão no Arrábida Shopping, nos

termos apresentados.

DrREçAO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAçOS PÚBLrcOS
DE TRÂNSITO NA - UNÉO

DE

EDOCI2021/12998
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 33, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.25.10.2022.'
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, disse que foi apresentada uma foto com a

possível colocação de um sinal STOP na Rua Rio dos Lagos para a Rua da Povoa de Cima e foi

transmitida a necessidade que o mesmo também poderia ocorrer na Rua Nova dos Lagos para a entrada

na Rua Casal da Eira,

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a retificação da postura municipal de trânsito,

nos termos informados.

DO JARDIM RUA E RUA

EDOC/2020168737
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 34, apenas no

original.

Despacho do Senhor P residente : " A Câmara. 25. 1 0.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a alteração da postura municipal de trânsito, nos

termos informados.

\

E

L
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ALVES TAVARES - U DEF E VILAR DO P
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PROFESSOR FRANCISCO GOMES DE OLIVEIRA

í\

- UI.IIÃO DE FREGUESIAS DE SERZE DO E PEROSINHO

EDOC12022159425

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 35, apenas no

original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.25,10.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito, nos termos

informados.

NICIPAIS DE TRANSITO ROS E

DE ESE
EDOC12022157722

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 36, apenas no

original.
De sp acho do Se nhor P re side nte : " A Câmara, 2 5. 1 0. 2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar as posturas municipais de trânsito, nos termos

informados.

POSTURA MUNICIPAL DE ÏRANSITO NA RUA DE JORGIM - FREGUESIA D OLIVEIRA DO

DOURO
EDOCt2022/26859

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 37, apenas no

original,
Despacho do Senhor P residente : " A Câmara. 25. 1 0.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a alteração à postura municipal de trânsito, nos

termos informados.

POSTURA MUNICIPAL DE TúNSITO NA RUA NOSSA SENHORA DE LOURDES - UNÁO DE

FREGUESIAS DE GRIJO E SERMONDE

EDOC12022157723

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 38, apenas no

original,
Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 25. 1 0.2022,'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito, nos termos

informados.

POSTURA MUN DE TRÂNSITO NA RUA DO RALO - ESIA DE CANIDELO

EDOC|202A3921',l
Foi presente o assunto referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 39, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara, 25. 1 0. 2022.'

f\
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Deliberação:
f

{
Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito, nos termos
informados.

POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSIO NA RUA CONDESSA PACOS VIT RINO - FREGUESIA DE

VILAR DE ANDORINHO
EDOC/2022I9039
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 40, apenas no

original.
Despacho do Senhor P residente : " A Câmara. 25. 1 0.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito, nos termos

informados.

FORUM CIDADANIA DE LEVER- PEDIDO DE PRORROGACÃO DE PRAZO

EDOCI2022/79165
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 41, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente:"Autorizo. A Câmara, para ratificação.27.10,2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente de27.10.2022

que autorizou a prorrogação de prazo empreitada, nos termos informados.

EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DE PARQUE TEMATICO A VOLTA AO MUNDO EM 80 DIAS -

EDOC12022181229

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 42, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 21.10.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
i. Aprovar a modificação objetiva ao contrato n.o 17912022, com fundamento legal

na alínea c) do artigo 312.0 do CCP, da qual resulta a antecipação da consignação

do Lote 2, e aprovar a respetiva minuta, junta à etapa 9 da distribuição da gestão

doc u m e nta I 2022181229;

ii. No seguimento da aprovação da modificação objetiva ao contrato referida no ponto i e

da realização dos trabalhos do Lote 1 em período inferior ao inicialmente previsto,

aprovar a reprogramação dos encargos, nos seguintes termos:
Lote 1:

- 2022: 462.274,9#+ lV A
- 2021: 293.929,99f + IVA

Lote 2:
- 2022:27.041,70€, + lVA
- 2023: 1 66.858,30 € + IVA

ffi#classìfìcação: Público

cenificãdo
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PAULHÃO MUNICIPAL DE SANTA MARINHA - APROVACÃO OR NEP

EDOCt2022183324

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 43, apenas no

original,

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 21.10.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, a seguinte reprogramação

dos encargos:
2022: 1.365.01 4,22€. (- 428.585,7 4€l
2023: 1.435.425,93€ (+ 428.585,74€)

Mais foi deliberado submeter à aprovação da Assembleia Municipal.

REABILIT N LEO HISTORICO RO-
- PEDIDO DE REVI EXTRAO

gDOCt2022179923

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

original.

Despacho do Senhor Presidente:"Defiro. A Câmara, para ratificação.20.10,2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente de20.10.2022
que deferiu a apresentação de uma contraproposta fundamentada, nos termos do n0

6 do parecer Técnico. Jurídico, anexo à etapa 8 da distribuição da gestão documental

2022179923.

EMPREITADA PAVLHÃO NÉO DE

E MA. APROV FINITIVA DO

EMPREIT - so[c" PARA UE SE

PROCEDA DA

EDOC/2o19/9596

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 45, apenas no

ilïff1r, do Senhor Presidente:"Aprovo. A CM para ratificação.28.10,2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente de 28.10.2022 que

aprovou o seguinte:
1. a resolução definitiva do contrato da empreitada "Pavilhão Municipal de Olival 'SO[C",
celebrado com a empresa "Tecnocampo - Sociedade de construções e Obras Públicas,

SA." a 29 de abril de 2020, por incumprimento definitivo, nos termos da alínea a) do n.0 1

do artigo 333.0 e 404.0 do CCP, visto que em sede de audiência prévia não foi apresentada

qualquer pronúncia;
2. e autorização para que se proceda à realização de todos os atos necessários à

concretização da decisão referida no ponto anterior, nomeadamente à liquidação da

empreitada através do descabimento e estorno dos respetivos documentos

contabilísticos, à posse administrativa da obra, autorizando em simultâneo a notificação

ao empreiteiro para comparência na obra, afim de ser lavrado o respetivo Auto, dando

IM
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cumprimento ao n.0 2 do art.o 309.0 do CCP e a notificação ao lMPlC, lnstituto dos Mercados

Públicos, do lmobiliário e da Construção, de acordo com o n.o 2 do artigo 405.0 do CCP.

PAGAMENTO DA T DE

PELA DA CAMI

NO VALOR DE €630.00 (SEISCENTOS E TRINTA EUROS), SOLICITADO PELA JUNTA DE

FREGUESIA DE NTES

8DOC12022183221

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

original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.28,10.2022.'
Deliberação:

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

condicionamento de trânsito e pela apreciação do processo para a realização da

Caminhada de Halloween, no valor de €630,00 (seiscentos e trinta euros), solicitado
pela Junta de Freguesia de Avintes, nos termos informados.

RE DEL DE CI

T

EDOC12022136908

Foi presente o assunto referido em epigrafe, que se anexa no Íinal por fotocópia sob o n0 47, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 02.11.2022,'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos do artigo 97.o e ss .do CPA, dar início, com

efeitos imediatos, ao procedimento de elaboração do Regulamento de

Licenciamento e Exploração de Circuitos Turísticos em Vila Nova De Gaia, nos

termos expostos na etapa 24.5 da distribuição da gestão documental 2022136908 e

tendo por base o anteprojeto de regulamento anexo à referida etapa.

DtREçÃo MUNTCIPAL DE EQUIPAMENToS E INOVAçAO
FORNECIMENTO IN MUNI BAIXA

TENSÃO ESPECIAL E MT - M IA TEN

EDOC|2022/66663

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

ilïÏilr, do senhor Presidente:"Aprovo. À câmara para ratificação,26,10.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente de26.10,2022
que aprovou, nos termos informados, o seguinte:
A . o relatório final anexo à etapa 38 da distribuição da gestão documental
2022166663, com todas as propostas que do mesmo constam;
B - Decisão de Não Adjudicação em virtude de a única proposta apresentada ter sido

excluída, nos termos da alínea b) do n.0 1 do artigo 790 CCP e revogação da decisão de

contratar, de acordo com o artigo 80o CCP;

Ata n'22 - Reanião Pública
De 07 de novembro de 2022 41
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({

C . Posteriormente à necessária notificação, seja dada autorizaçâo para o descabimento

da verba alocada àPC 2793122.

DIRE MUNICIPAL DE URBANISMO
PEDIDO EFEITOS DE ISE PROC.0

- FREGUESIA DA MIGUEL

TAVARES

EDOC12022t86231

Foi presente o assunto reíerido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 49, apenas no

original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.25.10.2022.'
Deliberação:

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

2480120 e da apresentação do certificado energético n.o SCE266729234, que o prédio

sito na Travessa do Talho, Lugar de Ateães, Freguesia da Madalena, descrito na 1.4

Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o n.0 806 e inscrito na

matriz predial urbana sob o artigo 2743, da aludida freguesia, foi objeto de

intervenção de reabilitação, para efeitos de isenção de lMl e lMT, nos termos e para

os efeitos das alíneas a) a b) 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 ao

8DOC12022186231;
3. Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação do

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

Câmara Municipal.

PEDIDO DE CERTIDÃO UNERNíSTICN PARA EFEITOS DE ISENCÃO DE IMI E IMT, PROC.O

çAO

ERT - FREGUESIA DE MARCO AL

OLIVEIRA SANTO TIRSO LEITE

EDOC|2022/86596

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 50, apenas no

original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.25.10,2022.'
Deliberaçãor

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1- Reconhecer, em virtude da conclusão das obras efetuadas e da apresentação do

certificado energético SCE281921730 (emitido após as obras), que o imóvel sito na

Avenida da República, n.os 132 e 144, freguesia de Arcozelo, descrito na f
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o n.o 1671 e inscrito na

Matriz Predial Urbana sob o n.o 3115, foi objeto de uma intervenção de reabilitação, para

efeitos de isenção de lMl e IMT nos termos nos termos das alíneas a)e b) do n.0 2 do

artigo 45,0 do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF).
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2- Aprovar a emissão de certidão, nos termos da minuta em anexo ao

EDOC|2022/86596,

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

fração.
4- Enviar ao requerente a ceÉidão urbanística peticionada.

ICA PARA EFE PROC.o 6022122 -
ERT - UN DE MARINHA E

SOLICITADO POR HELENA MARIA PIRES DA COSTA GOUVEIA

EDOC|2022/86617

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 51, apenas no

original,
Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara, 25. 1 0.2022,'

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

fração "AA" do prédio sito na Rua Manuel da Rocha Páris, n.0 293, da união das

freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, descrito na 1,a Gonservatória do

Registo Predial sob o n.0 1908 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 7406, 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,0 2 do artigo

45.o do Estatuto dos Benefícios Fiscais;
2. Aprovar a emissão de ceÉidão, nos termos da minuta em anexo ao

EDOC|2022/86617;

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

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

Municipal.

PEDIDO PARA EFEITOS D E PROC,o
. CERT - UN DE MARINHA E PE

SOLICITADO POR PALCO DE IMAGENS. LDA
EDOC|2022/86624

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

original,
Despacho do Senhor Pre sidente : " A Câmara. 25. 1 0,2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
. Reconhecer, em virtude da conclusão das obras efetuadas no âmbito do processo n.0

4352107 e da apresentação dos certificados energéticos n.0s: SCE174496738;

SCE285995139; SCEl74495939; SCE174496334 (emitidos após as obras) e válidos até

1010512028, que o imóvelsito na Avenida Diogo Leite, 406 e 408, e Rua Santos Mártires, da

União das Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, descrito na la
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o n.0 1867 e inscrito na Matriz

Predial Urbana sob o n.o 7202, foi objeto de uma intervenção de reabilitação, para efeitos

de isenção de lMl nos termos nos termos das alíneas a)do n.0 2 do artigo 45.0 do Estatuto

Ata n" 22 - Reunião Pública
De 07 de novembro de 2022 1
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dos Benefícios Fiscais (EBF) e de dedução à coleta em sede de IRS nos termos da alínea

a) do n.0 4 e dos n.os 5 e 7 do artigo 71.0 do mesmo Estatuto;
- lndeferir o pedido relativamente ao IMT porfalta de enquadramento legal ou regulamentar
porquanto não se encontra cumprido o requisito do artigo 45o, n.o 2 alínea b) EBF;

- Aprovar a emissão de certidão, nos termos da minuta em anexo EDOC12022186624;

- Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação do edifício ou

fração.
- Enviar ao requerente a certidão urbanística peticionada,

PEDIDO DE CERTIDÃO UNSRÌ.IíSTICN PARA EFEITOS DE ISENCÃO DE IMI E IMT. PROC,O

6845/22 - CERT - FREGUESIA DE CANIDELO. SOLICITADO POR VETOR PREDIAL - SOCIEDADE

IMOBILIARIA LDA
EDOCI2022/86635
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas no

original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.25.10.2022.'
Deliberação:

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

prédio sito na Rua das Fábricas, n.o 25'l e257, da freguesia de Canidelo, descrito na 1.4

Conservatória do Registo Predial sob o n.0 3485 e inscrito na matriz predial urbana sob
o artigo 9357, da aludida freguesia, foi objeto de intervenção de reabilitação urbana,
para efeitos de isenção de lMle lMT, nos termos e para os efeitos das alíneas a)e b)do
n.0 2 do artigo 45.0 do Estatuto dos Benefícios Fiscais;

2. Aprovar a emissão de certidão, nos termos da minuta em anexo ao EDOC/2022I86635;

3. Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação do edificio;
4. Envíar ao requerente a certidão urbanística peticionada após aprovação pela Câmara

Municipal,

PARA EFEITOS DE

ITADO POR DUNAPLANA -
LDA

EDOC|2022/86643

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 54, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 26.10.2022.'
Deliberação:

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

prédio sito na Rua António Joaquim Simão da Mota, n.os 136 e 158, Freguesia da

Madalena, descrito na 1.a Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o
n.o 1723e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 5204-P,foi objeto de intervenção

de reabilitação, para efeitos de isenção de lMl e lMT, nos termos e para os efeitos do n,0

1 e das alínea a) e b)do n,o 2 do aÉigo 45.0 do Estatuto dos Benefícios Fiscais.

2. Aprovar a emissão de certidão, nos termos da minuta em anexo ao EDOC/2022186643;

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

0
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4. Enviar ao requerente a certidão urbanística peticionada após aprovação pela Câmara

Municipal.

DE ERTIDÃO URBANíSTICA PARA EFEITOS o 4518122 -
CERT- VILAR DO P soLlctT

MENTOS IMOBI LDA

EDOC|2022/8665í
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 55, apenas no

original.

Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 25. 1 0.2022.'
Deliberação:

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

o prédio sito na Rua Lugar da Rasa, Rua Serafim Rodrigues Canedo, n0 59 e Rua Alvaro
Cabral Figueiredo, n,os 60 e 64, união das freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso,

descrito na 2.a Conservatória do Registo Predial sob o n.o 5272 e 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 b) do n.0 2 do artigo 45.0 do Estatuto dos Benefícios Fiscais;

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

ÊDOC|2022/86651;

3. Gomunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação do edifício;
4. Enviar ao requerente a certidão urbanística peticionada após aprovação pela Câmara

Municipal;

PEDIDO DE DE IMT PROC.0

CERT - UN DE FREGUESIAS DE MAF TADO POR LINA

MARIA DE SOUSA RIBEIRO
EDOC|2022/86661

Foi presente o assunto referido em epígraÍe, que se anexa no Íinal por fotocópia sob o n0 56, apenas no

original,

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.25.10.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:

'1. Reconhecer, em virtude da conclusão das obras efetuadas, para fim habitacional, que

a fração "F" do prédio sito no Lugar da Rasa, Rua Serafim Rodrigues Canedo, n0 59 e

Rua Alvaro Cabral Figueiredo, nos 60 e 64, da freguesia de Mafamude, descrito na2.a

Conservatória do Registo Predial sob o n.o 5272120071129 e inscrito na matriz predial

urbana sob o artigo 10944, da aludida freguesia de Mafamude, foi objeto de

intervenção de reabilitação urbana, para efeitos de isenção de lMT, nos termos e para

os efeitos da alínea c)do n.0 2 do artigo 45,0 do Estatuto dos Benefícios Fiscais;

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

EDOC|2022/86661;

3. Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação do edifício;
4. Enviar ao requerente a certidão urbanística peticionada após aprovação pela Câmara

Municipal.
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PEDIDo DE cERTIDÃo u PROC.o 6925122 -

SUSANA MARIA MOREIRA TEIXEIRA PEDROSA E CASTRO

ÊDOCt2022/85656

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

original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 21.10.2422.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
- Reconhecer, em virtude da conclusão das obras efetuadas no âmbito do processo n.0

1918/19 e da apresentação do certificado energético n.0 SCE269713634, que o imóvel

correspondente à fraçã0 "C" do prédio sito na Rua Manuel Pereira Domingues, n.os 1í2,

'124 e 140, União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, descrito na 2.4

Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o n.o 5274 e inscrito na matriz
predial urbana sob o artigo 11'138, foi objeto de uma intervenção de reabilitação, para

efeitos de isenção de IMT nos termos nos termos da alínea c) do n.0 2 do artigo 45.0 do

Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF);
. Aprovar a emissão de certidão, nos termos da minuta em anexo, ao EDOC/2022I85656;
- Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação do edifício ou

fração;
. Enviar ao requerente a certidão urbanística peticionada após aprovação da Exma. Câmara

DE ISEN DEIMI EI oE

7140122- CERT - U DEF SOLICITADO

POR DANIEL DE SOUSA MARTINS

8DOCt2022t86672
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 58, apenas no

original,
Despacho do Senhor Pre sidente : " A Câmara. 25. 1 0.2022,'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Reconhecer, que a fração A do prédio sito na Rua Dom Pedro V, n.os 265e271, da União

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

Predial de Vila Nova de Gaia sob o n.o 6334 e inscrito na matriz predial urbana sob o
artigo 11084, da aludida união de freguesias, foi objeto de intervenção de reabilitação,
para efeitos de isenção de lMl e lMT, nos termos e para os efeitos das alíneas a)a c)do
n.o 2 do artigo 45.0 do Estatuto dos Benefícios Fiscais;

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

8DOC12022186672

3. Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação do edifício;
4. Enviar ao requerente a certidão urbanística peticionada após aprovação pela Câmara

Municipal.

ffi#classifìcâção j Público
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PORANA VALENTE OUIRINO

EDOC|2022/86676

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

original.

Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 25. 1 0.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:

1. Reconhecer pela Câmara Municipal, em virtude da conclusão das obras efetuadas, para

fim habitacional, que a fração "K" do prédio sito na Rua Manuel Pereira Domingues, n.0

119, da freguesia de Mafamude, descrito na2.a Conservatória do Registo Predialsob o

n.o 5275120220408 e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 11160, da aludida

freguesia, foi objeto de intervenção de reabilitação urbana, para efeitos de isenção de

lMl e lMT, nos termos e para os efeitos do n,01 e das alínea a)e 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, ao

EDOCI2022/86676;

3. Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação do edifício;
4. Enviar ao requerente a certidão urbanística peticionada após aprovação pela Câmara

Municipal.

PEDIDO DE REDUCÃO OO PAGAMENTO DA TAXA DE OCUPACÃO DO ESPACO PÚBLICO, NO

Ata n" 22 - Reunião Pública
De 07 de novembro de 2022

DE FREGUESIAS DE

VALOR DE €4.320 PROC,0

E SOLICITADO POR CON LDA

EDOC//2022/86156

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 ô0, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara, 25. 1 0.2022.'
Deliberação:

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

redução em 50% da taxa para ocupação de espaço público, no valor de €4.320,00

(quatro mil trezentos e vinte euros), ou seja, o valor de €2 160,00 (dois mil cento e

sessenta euros) Proc.o 2953122 - CP, freguesia da Madalena, solicitado por

Construçoes Vilar Maior 2,Lda., nos termos informados.

PEDI DE ISE DOP DO ESP P

PROC.o 5752t19 - PL -
AFURADA, SOLICITADO POR MBD. GE DE INVESTIM HOTELEIROS. LDA

EDOCt2022t86237

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 ô1, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara,25.10.2022.'

ffi#
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çI
Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstenções do PPD/PSD, aprovar á

isenção do pagamento da taxa de ocupação do espaço público, no valor de€3.229,20

(três mil duzentos e vinte e nove euros e vinte cêntimos), Proc.o 5752119 - PL, União

de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, solicitado por MBD -
GESTÃO DE INVESTIMENTOS HOTELEIROS, LDA, NOS TETMOS INfOTMAdOS.

+)

PEDIDO DE RE DE OCUP

ENTOS EU P N DE FREG

A MARINHA E CITADO POR

S.A.
EDOCt2022l86',t82

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

original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara,25.10.2022.'
Deliberação:

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

redução em 50% do pagamento da taxa de ocupação do espaço público, no valor de

€900,00 (novecentos euros), ou seja, €450,00 (quatrocentos e cinquenta euros),

Proc.o 2960/19 - PL, União de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada,

solicitado por V8 - GESTÃO lMOB|LlARlA, S.4,, nos termos informados.

PEDI N DA TAXA DE PÚBLICO

VALOR DE €60.160 EUROS

-PL-UN DE FREGU A MARINHA E

AFU
EDOC|2022/88045

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 63, apenas no

original,
De spacho do Se nho r P re sid e nte : " A Câmara, 28. 1 0. 2022.'
Deliberação:

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

redução em 50% do pagamento da taxa de ocupação do espaço público, no valor de

€60.160,50 (sessenta mil cento e sessenta euros e cinquenta cêntimos), ou seja, o

valor de €30.080,25 (trinta mil e oitenta euros e vinte e cinco cêntimos), Proc.0 2960/19

- PL, União_de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, solicitado por

V8 - GESTAO IMOBILIARIA, S.A., nos termos informados.

PEDIDO DE RED DE OC

E SETE EU - cPotc -
FREGUESIAS DE soLtc IO GIL

EANES 11 A 15

EDOC12022/87499

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

original.
De spacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 27, 1 0.2022.'

NO
0

NO
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Deliberação:
Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstenções do PPD/PSD, aprovar a

redução em 50% do pagamento da taxa de ocupação do espaço público, no valor de

€77,00 (setenta e sete euros), Proc,o 6135122 - CPOIC, União de Freguesias de

Mafamude e Vilar do Paraíso, solicitado por CONDOMíNIO GIL EANES 11 A 15, nos

termos informados.

pEplpo pE REpuçÃo po pAcAMENTo pA TAXA pE OCUPAçÃO pO ESPAÇO PÚBL|ço. NO

VALOR DE €77.00 (SETENTA E SETE EUROSì._PROC.0 6í34/22 - CPOIC - UNIAo DE

r úÍso, sollctrloo poR couooutítlo cl-
EANES 21 A 25

EDOCI2022/87506

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

original.

Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 27 . 1 0.2022.'
Deliberação:

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

redução em 50% do pagamento da taxa de ocupação do espaço público, no valor de

€77,00 (setenta e sete euros), Proc.o 6134122 - CPOIC, União de Freguesias de

Mafamude e Vilar do Paraíso, solicitado por CONDOMÍN|O GIL EANES 21 A 25, nos

termos informados.

PEDIDO DE REDUCAO O PAGAMENTO DA TAXA DE OCUPACAO DO ESPACO PUBLICO. NO

4
{

VALOR DE PROC.o 4827122 DE

DE SANTA MARINHA E SOLICIT

1

8DOCt2022t87513
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 66, apenas no

original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara,27.10.2022,'
Deliberação:

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

redução em 50% do pagamento da taxa de ocupação do espaço público, no valor de

€77,00 (setenta e sete euros), Proc.o 4827122- CPOIC, União de Freguesias de Santa

Marinha e São Pedro da Afurada, solicitado por CONDOMINIO GIL EANES 27 831,
nos termos informados.

PAGAMENTO DA T

MONT AE RO

E SETE EU LO DE

MPEN o E

NTIMOS - PL . FREGUESIA

CANlDELO
EDOC|2022/86170

^
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Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 67, apenas no

original.
Despacho do Senhor P residente : " A Câmara. 25, 1 0.2022.'
Deliberação:

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

nos termos informados, o seguinte:
1- a redução do pagamento da Taxa Municipal de Urbanização, calculada no

montante de € 744,19 (setecentos e quarenta e quatro euros e dezanove

cêntimos) e da componente fixa da Taxa de Emissão de aditamento ao Alvará,

no montante de € 177,00 (cento e setenta e sete euros), em 50%, nos termos e

para os efeitos do disposto no n.0 4 do artigo 18.0 do Regulamento das Taxas e

Outras Receitas do Município de Vila Nova de Gaia e no respetivo instrumento

de delimitação da ARU Cidade.
2' O indeferimento do pedido de redução/isenção relativamente à taxa a título de

compensação urbanística, calculada no montante de € 967,45 (novecentos e

sessenta e sete euros e quarenta e cinco euros), por falta de enquadramento
legalou regulamentar.

3- Que, após a deliberação do Executivo, seja notificado o requerente nos termos
do ofício anexo à informação no 22282122,'1.

PEDIDO DE RENÚNCAAO DIRE SITO NA

HAB. DAU AMUDE E VI
o DE FREGU E VILAR DO

. soltctTADo POR JMSA.S.A.

EDOC|2022/88178
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 68, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.28.10.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a renúncia ao direito de preferência, não

obstante outro entendimento, do imóvelsito na Rua José Miguelde Sousa Alves, n0

48, Hab.E006, da União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos
informados.

DE RENÚNCAAO DIREITO L SITO NA
DA UN DE FREG DE E VILAR

PROC.o 777422 - DE MAFAM

EDOC12022188182

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

original.
Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 28, 1 0. 2022.'

f\
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a renúncia ao direito de preferência, não

obstante outro entendimento, do imóvelsito na Rua José Miguelde Sousa Alves, n0

48, Hab.E004, da União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos
informados.

PEDIDO DE RENUNCIA AO DIREITO DE PREFERÊNCA DO IMOVEL SITO NA RUA JOSÉ MIGUEL

DE SOUSA ALVES. NO 48. HAB. E103, DA UNÉO DE FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO

PARAÍSO. PROC.O 7789/22 - CERT - UNIAO DE FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO

PARAíSO, SOLICITADO POR JMSA.S.A.
EDOCI2022/88166
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por Íotocópia sob o no 70, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara, 28, 1 0.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a renúncia ao direito de preferência, não

obstante outro entendimento, do imóvelsito na Rua José Miguelde Sousa Alves, no

48, Hab.E103, da União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos
informados.

PEDIDO DE RENÚNC|AAO DIREITO DE PREFERÊNCA DO IMOVEL SITO NA RUA CÂNDIDO DOS

REIS. NO 301. DA UNÁO DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO DA AFURADA,
pRoc,o 7745/22 - CERT - UN|AO pE FREGUESTAS pE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO pA

AFURADA, SOLICITADO POR LEONEL PAIS DAMASIO

EDOC12022188171

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 71, apenas no

original,
Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara, 28. 1 0.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a renúncia ao exercício do direito de preferência
na transação do imóvel sito na Rua Cândido dos Reis n0 301, na União de Freguesias

de Santa Marinha e S. Pedro da Afurada, nos termos informados.

PEDIDO DE RENÚNCN AO DIREITO DE PREFERÊNCh DO IMOVEL SITO NA RUA GENERAL
TORRES. NOS 634. 636 E 638. DA UNÁO DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SÃO PEDRO

DA AFURADA. PROC.O 7746122 - CERT. UNIAO DE FREGUESIAS DE SANTA MARINHA E SAO

PEDRO DA AFURADA. SOLICITADO POR FACUNDO GONZALO ASTORGANO LAMEDO

ÊDOCI2022/88175

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

original.
Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara, 28. 1 0.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a renúncia ao exercício do direito de preferência
na transação do imóvel sito na Rua General Torres, nos 634, 636 e 638, na União de

Freguesias de Santa Marinha e S. Pedro da Afurada, nos termos informados.

ffi#classificação: Público
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DIREI DE PREFERÊNCN OO I D

SILVES 1-20
AFURADA, PROC.O 8085N2 - CERT - UNIAO DE FREGUESIAS DE TA MARINHA E

PEDRO DA AFURADA. SOLICITADO POR ISABEL CRISTINA AGUIAR DA SILVA FERRM
EDOC|2022/88591

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 73, apenas no

original.
Despacho do Senhor P residente : " A Câmara, 28. 1 0.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a renúncia ao exercício do direito de preferência

na transação do imóvel sito na Rua Diogo de Silves n0 151, 20 esq, na União de

Freguesias de Santa Marinha e S. Pedro da Afurada, nos termos informados.

PEDIDO DE RENUNCIA AO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO IMOVEL NA TRAVESSA DA

MARINHA E

ALDEIA. N0131 .20 ANDAR RECUADO. DA FREGUESIA DE ARCOZE LO. PROC.o 7963122- CERT

- FREGUESIA DE ARCOZELO, SOLICITADO R SAMUEL DA COSTA LOPES DE CAMPOS

EDOCI2022/88199

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 74, apenas no

original.
Despacho do Senhor P residente : " A Câmara. 28. 1 0.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a renúncia ao exercício do direito de preferência
na transação do imóvel sito na Travessa da Aldeia, no 131,20 andar recuado, na

freguesia de Arcozelo, nos termos informados.

PEDIDO DE RENÚNCA AO DIREITO DE PRE AVENIDA GIL
PROC.o

DE E VILAR DO P

POR ACTIVO URBANO. UNIPESSOAL. LDA

EDOCI2022/88184
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 75, apenas no

original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.28.10,2022,'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a renúncia ao exercício do direito de preferência,

do imóvel sito na Av. Gil Vicente, no 647, da União de Freguesias de Mafamude e Vilar
do Paraíso, nos termos informados.

PEDIDO DE RENÚNCN AO DIREITO DE PREFERÊNCh DO IMOVEL SITO NA RUA JOSÉ MIGUEL

DE SOUSA ALVES. NO 48, HAB. E104. DA UNÂO DE FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO

PARAíSO. PROC.O 7768/22 - CERT - UNIAO DE FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO

PARAÍSO. SOLICITADO POR JMSA.S.A.
EDOC|2022/88190
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 76, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara,28.10.2022.'

^aaceÍ -
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Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a renúncia ao exercício do direito de preferência
na transação do imóvel, sito na Rua José Miguel de Sousa Alves, no 48, Hab. E104,

da União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos informados.

PEDIDO DE RENÚNC|A AO DIREITO DE PREFERÊNCN DO IMOVEL SITO NA RUA JOSÉ MIGUEL

DE SqUSA ALVES. N0 48. HAB. E102. DA UNÁO DE FREGUESTAS pE MAFAMUDE E VILAR DO

PARAISO, PROC.O 779A22 - CERT - UNIAO DE FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO

PARAíSO. SOLICITADO POR JMSA.S.A,
8DOCt2022t88193

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 77, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 28.10.2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a renúncia ao direito de preferência do imóvel,
sito na Rua José Miguel de Sousa Alves, n0 48, Hab. E102, da União de Freguesias
de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos informados.

PEDIDO DE RENÚNCIA AO DIREITO DE PREFERÊNCA DO ]MOVEL SITO NA RUA JOSÉ MIGUEL

DE SOUSA ALVES, NO 48. HAB. E502. DA UNÉO DE FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO

PARAISO, pROC.o 7786/22 - CERT - UN|AO DE FREGUESTAS pE MAFAMUDE E V|LAR DO

PARAISO. SOLICITADO POR JMSA.S.A.
EDOC|2022/88186
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 78, apenas no

original,
Despacho do Senhor P residente : " A Câmara, 28, 1 0.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a renúncia ao exercício do direito de preferência
na transação do imóvel, sito na Rua José Miguel de Sousa Alves, n0 48, Hab. E502,

da União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos informados.

PEDIDO DE RENUNCIA AO DIREITO DE PREFERENCIA DA
RODRIGUES DA

N0 DA UN DE FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VI

DE MAFAM E E VILAR DO so SOLIC

O CANCELA MARQUES

EDOCI2022/88195

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 79, apenas no

original,

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.28.10.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a renúncia ao exercício do direito de preferência
na transação da fração autónoma "A" localizada no rés-do-chão do imóvel, sito na

Rua António Rodrigues da Rocha, n0 296, da União de Freguesias de Mafamude e
Vilar do Paraíso, nos termos informados.

f\
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PEDIDO DE ISENCÃO DA TAXA DE DO PRAZO PARA A cucÃo DAs

DE €1 10 NTA E DOI

DEZ PROC.0 DE FREGUESIAS NHA E

PEDRO DA AFU RADA. SOLICITADO POR CRUZADA DE FAZER DA PAZ

EDOC|2022/88090

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 80, apenas no

original.
De spacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 28. 1 0,2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a isenção da taxa de prorrogação do prazo para

a execução das obras, no montante global de€1.282,10 (milduzentos e oitenta e dois

euros e dez cêntimos), Proc.o 4320116- PL, União de Freguesias de Santa Marinha e

São Pedro da Afurada, solicitado por Cruzada de Bem Fazer da Paz, nos termos

informados.

ONSTITUI D

POR CARMINDA - PROCo 7554122- E FREGU

DE PEDROSO E SEIXEZELO

8DOC12022187442
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 81, apenas no

original,
Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 27, 1 0.2022.'
Deliberação:

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

emissão de certidão onde conste parecer favorável à constituição do regime de

compropriedade, nos termos informados.

D PAGAMENTO DA DA TAXA DE E

NO 77 E SETE DAST
M ANTE G

E SETE EUROS E T EA
LOBAL DE ENTOS E

ECt UENTA E U o 4773122 -
SOLICIT PINTO RIBEIRO

EDOCI202A87521
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 82, apenas no

original.
De spacho do Senhor Presidente : " A Câmara, 27. 1 0.2022.'
Deliberação:

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

nos termos informados, o seguinte:
1- A redução do pagamento da componente fixa da taxa de emissão do alvará,

calculada no montante global de € 177,00 (cento e setenta e sete euros), em 50%, ao

abrigo do disposto no n.o4 do artigo 18.0 do Regulamento de Taxas e Outras Receitas

do Município de Vila Nova de Gaia e no instrumento de delimitação da ARU Cidade.

1

A
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2- O indeferimento do pedido relativamente às taxas a título de taxa municipal de

urbanização, calculada no montante global de € 597,31 (quinhentos e noventa e sete

euros e trinta e um cêntimos) e a título de compensação urbanística, calculada no

montante global de € 776,51 (setecentos e setenta e seis euros e cinquenta e um

cêntimos), por falta de enquadramento legal ou regulamentar.

3. Que, após a deliberação do Executivo, seja notificado o requerente nos termos

do ofício anexo à informação no 24319122,1.

DE REDU DO DE URBAN

MO E DA COMPONE EM

AL DE LI DEO UZENTOS
0 -PL-U DE FREGUESIAS DO

SOLICITADO PELA RRO

8DOC|2022187527

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 83, apenas no

original,
Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 27. 1 0.2022.'
Deliberação:

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

1. A isenção total do pagamento da Taxa Municipal de Urbanização, calculada no
montante de € 200,00 (duzentos euros) e da componente fixa da Taxa de Emissão de

AIvará de Licença de Obras, no montante de € 290,00 (duzentos e noventa euros);
2. Que, após a deliberação do Executivo, seja notificado o requerente nos termos
do ofício anexo à informação24524122,1.

D |REçÃO MUNICIPAL DE AMBIENTE E RISCOS
DE SE OS DE MAN DO MUNIC tPto

5'DOC|2021187326

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 84, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara,25.10.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar e submeter à Assembleia Municipal para

aprovação a nova reprogramação de encargos no valor total 6 129 813,65 €,

repartidos da seguinte forma:

I 872 998,61 €

2043271,22€
2043271,22€

170 272,60 €

Fev-De22023

2024

2025

Jan 2026

D

ffi@
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Repartição plurianual Lote A

Fev-Dez

434312,05€, 2023

473794,97 €, 2024

473794,97 €. 2025

39 482,91 € Jan 2026

1 421384,90 €, total

Repartição plurianual Lote C

490 348,85 €

534 926,02 €

534926,02€,

44 577,17 €

1 604 778,05 €

Fev-De22023

2024

2025

Jan2026

total

Repartição plurianual Lote B

Fev-Dez

448631,12€. 2023

489 415,77 €, 2024

489 415,77 €, 2025

40 784,65 € Jan2026

1 468247,31 €, total

Repartição plurianual Lote D

499 706,59 €

545 134,46 €

545 134,46 €

45427,87 €

I 635 403,39 €

Fev-Dez 2023

2024

2025

Jan 2026

total

6

0s valores mencionados incluem lva à taxa de 23o/o.

D|REçÃO MUNTCTPAL DE POLíflCnS SOCIAIS
PROGRAMA AUTARQUIAS SOLI DARIAS
EDOC12021156324

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 85, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 21.10.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a renovação ao Programa Autarquias Solidárias,
nos termos informados.

PEDIDO DE ISENCÃO DO PAGAMENTO DA TAXA PELA UTILIZACÃO DAS PISCINAS

MUNICIPAIS. NO VALOR DE €31 5.Í)O íTREZENTOS E OUINZE EUROSì. SOLICITADO POR MARIA

LIBERTA NUNES SANTOS ALMEIDA
EDOCt2022l702't9
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 86, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.25.10.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de redução em 50% do pagamento da

taxa pela utilização das piscinas municipais, no valor de €315,00 (trezentos e quinze

euros), ou seja, €157,50 (cento e cinquenta e sete euros e cinquenta cêntimos),
solicitado por Maria Liberta Nunes Santos Almeida, nos termos informados.

A
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PEDIDO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA PELA UTILIZAÇÃO DAS PISCINAS

MUNICIPAIS, PARA O ANO DE 2022.2023, NO VALOR DE €315.00 íTREZENTOS E OUINZE

EUROS). SOLICITADO POR MANUEL FERNANDO LOURENÇO ALMEIDA
EDOC12022170213

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 87, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 21.10.2022.'
Deliberação:

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

utilização das piscinas municipais, para o ano de 2022-2023, solicitado por Manuel
Fernando Lourenço Almeida, nos termos informados.

PEDIDO DE ISENCÃO DO PAGAMENTO DA TAXA PELA UTI LZACÃO DAS PISCINAS

MUNICIPAIS. PARA O ANO DE 2022.2023, NO VALOR DE €1.()()5.()() (MIL E CINCO EUROS),

SOLICITADO POR NADIA ETTAOUASS, PARA O FILHO MENOR ADAIIET'IASUASSBEIS
EDOCl202A70495
Foi presente o assunto referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 88, apenas no

original.
Despacho do Senhor P residente : " A Câmara. 25. 1 0.2022.'
Deliberação:

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

utilização das piscinas municipais, para o ano de 2022-2023, no valor de €1.005,00
(mil e cinco euros), solicitado por Nádia Ettaouass, para o filho menor Adam
Ettaouass Reis, nos termos informados.

P INAS

MUNICIPAIS NO VALOR DE €1 SOLICITADO POR
LUCAS PINTO FERREIRA

EDOC|2022/76901
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 89, apenas no

original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.25.10.2022.'
Deliberação:

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

utilização das piscinas municipais, no valor de €1.000,00, solicitado por Vânia
Ferreira, para o filho Lucas Pinto Ferreira, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO, SOLICITADO POR MARIO CAPELEIRO
ALMEIDA PEDROSO
EDOC|2022/86185

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 90, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.28.10.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, nos
termos informados.

{
4
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NCIA DA CANDIDATURA DE SOLICITADA

BERNARDETE DA SILVA DOMINGUES MORAIS - ESTORNO DE VERBA

EDOC|2022151973
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 91, apenas no

original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.25.10.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a desistência da candidatura de apoio ao

arrendamento e respetivo estorno de verba, nos termos informados.

DESISTÊNCN DA CAN IDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO, ADA POR VÂNN
FERNANDES MOURA - ESTORNO DE VERBA

EDOCt2022151119
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 92, apenas no

original,
Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 28. 1 0.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a desistência da candidatura de apoio ao

arrendamento e respetivo estorno de verba, nos termos informados.

otrnlnô DE ISE unÃn DOP^ê^rrtrrrr^ ntr T^Y^c D^D afìill trcTADIA NA PATA DE U tt 
^Ntit^l

DESDE 19.01.2021, NO VALOR DE €1.054,72 (MIL E CINQUENTA E QUATRO EUROS E SETENTA

E DOIS CÊNTIMOSì
EDOCt2021/63943

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 93, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 02.11.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, isentar o pagamento de taxas por estadia de animal na

PATA.

DtREçÃO MUNICIPAL PARA A CIDADANIA
T DE PATROCíI,IIO OCSPORTIVO A PIO DE VILA

DE

EVENTO "III EDI DE GAIA' NO

TOTAL DE €12.500.00 OOZE MIL E QUINHENTOS EUROS}

EDOCI2022/50685

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 94, apenas no

original.

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 21.10.2022.'

ffi@
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Deliberação: 6
Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de patrocínio desportivo a celebrar
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Escola de Ginástica de Gaia, para apoio
financeiro à realização do evento "lll EDIÇÃO DO TORNEIO INTERNACIONAL DE

GINASTICA DE GAIA", no montante total de €12.500,00 (doze mil e quinhentos
euros), nos termos informados.

PROPOSTA E ISEN DO PAGAMENTO DA T

ASSIM COM

DAS SUAS F IAS NA COMUN NTA

PROJETO GAIA INCLUI

EDOCt2022172523

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 95, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.28.10.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de isenção do pagamento da taxa
pela utilização da piscina municipal da Vila d'Este, às crianças e jovens migrantes
(3-14 anos), assim como das suas famílias na comunidade, no valor de €.1.331,25
(mil trezentos e trinta e um euros e vinte e cinco euros), no âmbito do projeto GAIA
INCLUI(TE), nos termos informados,

DA PI NA MUNICIPAL

DE VILA D'EST AOS ALUNOS PORTADORES DE DEFIC

JOAQUIM GOMES FERREIRA ALVES. DURANTE O ANO LETIVO DE 2022.23. NO VALOR DE

€675.00 (SEISCENTOS E SETENTA E CINCO EUROS)

8DOC|2022171585
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 96, apenas no

original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 02.11.2022.'
Deliberação:

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

utilização da piscina municipal de Vila d'Este, aos alunos portadores de deficiência
da Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, durante o ano letivo de
2022-23, no valor de €675,00 (seiscentos e setenta e cinco euros), nos termos
informados.

DA PISCINA MUNICIPAL

DE VILA D'ESTE PARA O GRUPO DE PESSOAS PORT DA

DESENVOLVIMENTO E AUTISMO, PARA O ANO LETIVO 2022.2023. NO VALOR DE €3.600.00

fiRÊS MrL E SETSCENTOS EUROS)
EDOCt2022/67093

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 97, apenas no

original.
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Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 02.11.2022.'
Deliberação:

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

utilização da piscina municipal de Vila d'este, para o grupo de pessoas portadoras

de deficiência (autismo) da APPDA - NORTE - Associação Portuguesa para as

Perturbações do Desenvolvimento e Autismo, para o ano letivo 2022-2023, no valor
de €3.600,00 (três mil e seiscentos euros), nos termos informados.

CONCURSO DE E

NICIPAL

EDOCI2022/60330
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o n0 98, apenas no

original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 21.10,2022.'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, submeter à autorização da

Assembleia Municipal a assunção dos encargos plurianuais:
2023:
2014 A65-284.716,50€ + iva (350.201,30€ com iva)
2014 A64 - 15.500,00€ + iva (19.065€ com iva)

2024:
2014 A65 - 25.883,50€ + iva (31.836,70€ com iva)

DO AUDITORIO MUN DO

"o U DE JANEIRO DE DAS

TAS DE BILHETEIRA ENTRE
E SOLICITADO P DA

RECREATIVA E CULTURAL DE SERZEDO

EDOC12022152202
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocopia sob o no 99, apenas no

original.
Despacho do Senhor PrestdenÍe; "A Câmara.28.10.2022.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de utilização do auditório municipal,
para a apresentação do bailado "O Quebra-Nozes", nos dias 14 e 15 de janeiro de

2023, com a repartição das receitas de bilheteira entre o Município e a Associação,

na proporção de 30% e 70% respetivamente, solicitado pela Academia de Dança da

Associação Recreativa e Cultural de Serzedo, nos termos informados.

AGUAS DE GAIA, EM, SA
TARIFARIO DE AGUA. SANEAMEN TO E RESÍDUOS SOLIDOS URBANOS

EDOCt202A85709
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocopia sob o n0 100, apenas

no original.
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Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 21.10.2022.'

O Senhor Vereador, Engo. Rui Manuel Alves da Rocha Pereira, disse ver um esforço da Câmara Municipal

relativamente ao presentó tarifário da água, até para haver umas reduções no segundo escalão, que é o que

abrange a maior parte dos agregados. Que relativamente ao tarifário do saneamento e ao tarifário da água,

houvJo esforço para equilibiar as situações, nomeadamente, a redução no segundo escalão. No que diz

respeito ao taiifário mensal dos resíduos solidos urbanos, houve um aumento de três vezes mais na taxa

aplicada mensalmente, ou seja, passou 0,20 para 0.60, pelo que, perguntou se foi alguma imposição.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse que a TGR aumentou 100% de

2020 para2021 e de2021 para2022, mas ainda assim, o que a Câmara está a imputar não é o valor da TGR

total, como manda a ERSAR, é o valor parcial da própria TGR. Que no caso de Vila Nova de Gaia, significa

que se estava a pagar a TGR no montante de 1,2 milhoes de euros e passou-se para2 milhões e meio de

euros e aquilo que óe vai imputar ao cliente é pouco menos de 33% desse montante, compensando-se nos

resíduos sólidos, por via de uma redução na água, no escalão dois, que é o escalão que mais clientes tem.

O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, disse que o aumento da TGR foi uma imposição do

Governo e não estando as Câmaras Municipais, neste momento, a cumprir, perguntou qual a consequência'

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse que os municípios da Area

Metropolitana estão todos a cumprir, mas não estão a imputar à fatura do cliente, porque estão a internalizar

o aumento,

Def iberaçãol
Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de Tarifário de Agua, Saneamento e

Resíduos Sólidos Urbanos para o ano de 2023, nos termos propostos.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DIARIO DA TESOURARIA, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 101,

apenas no original,

Deliberação:
A Câmara tomou conhecimento.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que, conforme solicitado

pelos Senhores Vereadores do PPD/PSD, a reunião de Câmara prevista para o dia05l1212022passarâ

para o dia 1211212022, pelas 15 horas.

informou, ainda, que no dia28l11l2022se realizará uma reunião extraordinária de Câmara, com início

às 16 horas.

Nada mais havendo a tratar, quando eram 16 horas e 51 minutos, o Senhor Presidente da Gâmara,

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

termos do disposto no no 1 do art.o 34.0 do CPA, e no n.o 1 do aÉ.0 570. do Anexo I da Lei n.o 75/2013, de

fr
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'12 de setembro, com as devidas alterações, bem como do n.0 1 do art.o 11.0 do Regimento da Câmara

Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reunião de2021.10.'18.

E eu, [kn*nn"õlLaOeA,*&\r\ , Diretora do Departamento de Serviços Gerais e Secretária

da presente reunião, a subscrevi.

O Presidente da Câmara,

I

(Eduardo Vítor Rodrigues)
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