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REUNIAO PÚBLICA DE CÂMARA REALIZADA NO SALAO NOBRE DOS PAçOS DO

CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA EM 08 DE NOVEMBRO DE 2021

PRESENTES:

- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues
- O Senhor Vereador, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
- A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes
. O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
- O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr. Dário Soares Freitas da Silva
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal
- O Senhor Vereador, Engo. Rui Manuel Alves da Rocha pereira
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr, Elísio Ferreira pinto
- A Senhora Vereadora, Dra, Célia Maria Mendes Correia

PRESIDIU À REUUIÄO:

' lniciou a reuniäo o Senhor Vice-Presidente Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo e
encerrou o Senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr. Eduardo vítor Rodrigues

SECRETARIOU A REUNñO:

- A Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças, Dra, Manuela Garrido.

HORA DA ABERTURA: 15 horas e 09 minutos.

HORA DE ENCERRAMENTO: 16 horas e 35 minutos.
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CÄHARA MUNIcIPAL Ata no 22 - Reunião Ptiblicq

De 08 de novembro de 2021

PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVIO NO 1

0 Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto, apresentou um Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora D, Maria
da Conceiçäo Antunes Teixeira, esposa do Senhor Paulo Rodrigues, Presidente da Federaçäo das Cole¡qdades,
que a seguir se transcreve:
''VOTO DEPESAR
Este fim Ce semana ficou marcado pelo falecimento de maria da Conceição Antunes Teixeira, muther de Pauto Rodngues, Presidente d
Federação das Coletividades de Vila Nova de Gaia.
Neste monenfo sensíve/ e de particular dificuldade, assoclamo-nos sern rese/vas à dor de Pauto Rodrigues, apresentando toda a nossa
senslbl/ldade e disponibilidade para com um Presidente e uma Federação que sâo peças fundamentaii na cultura e na coesåo socia/ de
Vila Nova de Gaia.

As nossas condolências e a nossa consternação alargam-se também a todo o universo do movimento de assoclafiyo de Gaia, bem como a
fodos os familiares de Paulo Rodrigues.
Por todas esfas razõeg a Câmara apresenta por esfe meio um voto de pesar alusivo ao falecimento de Maria da Conceição Antunes
Teixeira.

B de novembro de 2021.

O Presidmte da Câmara Municipalde Vila Nova de Gaia
(Prof. Eduardo Vitor Rodrigues)"

Deliberaçäo:
Deliberado por unan¡midade, aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento da Senhora D. Maria
da Conceiçäo Antunes Teixeira, esposa do Senhor Paulo Rodrigues, Presidente da Federaçäo
das Coletividades, devendo o mesmo ser comun¡cado à Federaçäo e à Família.

PONTO PRÉVIO NO 2
A Senhora Vereadora, Enga. Paula Gristina Martins Carvalhal, apresentou um Voto de Pesar, que a seguir se
transcreve:
,VOTO DE PESAR
o senhor António-Pedro, natural de sandim, faleceu no passado dia 7 de novembro,
E reconhecido como um dos mals antigos mesfres na arte da passagem da escultura do banoao gesso, urn processo c/ássico escultórico,
A grande,naioria das escu/furas porfuguesas têm a sua marca e qualidade.
0 senhor António Guedes exercia funções de formador de obias de escultura em gesso e trabalhou com a maioria dos escu/fores
potfugueses do continente e ilhas, na Casa Museu Teixeira Lopes e em ateliers de fundlções de bronze,
,4 e/e se æve a colaboração com escu/fores nacionais e interntacionals em cenfenas de óbras.
Propõe asslm que esfe vofo de pesar e de condotências, sendo aprovado, seja transmitido à sua famítia peto falecimento do Senhor Antönio
puedeo frgura mais antiga, em vita Nova de Gaia, na añe de trabathar o geiso,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unan¡midade, aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor António
Guedes, devendo o mesmo ser comunicado à família,

PONTO PRÉV]O NO 3
O SenhorVereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, solicitou esclarecimentos quanto à gratuitidade dos passes
dos trarsportes pÚblicos para os alunos que estudam nas universidades, dentro e fora, diÁrea Metropolitana do
Porto,

0 SenhorVereador Dr. Elísio Ferreira Pinto, disse que esses alunos terão de fazer o pedido e cumpriros requisitos
para usufruir de passes de transporte público gratuito.
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PRESIDÊNC
DEFINITIV NO 21 DA REUN REALIZADA EM I

OUTUBRO DE2O21
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1, apenas no original,
Deliberaçäo:

Deliberado por unan¡midade, aprovar definitivamente a ata n0 20 da reuniäo pública de
Câmara real¡zada em 11 de outubro de2021.

RADEP o E LICO INTE

INAL
EDOC/2020/10359
Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.12.11.2021"
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o relatório final, nomeadamente as deliberaçöes
vinculativas tomadas pelo Júri, ou seja, a seleçäo do trabalho ordenado em primeiro lugar à
proposta n0 15, apresentada pelo concorrente VASCO - ACE, Lda, bem como, a atribuiçäo do
prémio de consagraçäo e prémios de participação, nos termos explicitados no mencionado
relatório.
Mais foi deliberado autorizar que se proceda, posteriormente, à notificaçäo de todos os
concorrentes para apresentação dos documentos de habilitaçäo, para efeitos de pagamentos
dos mencionados prémios, quer da consagraçäo como participaçä0,

INHA BE 16.FEDER.() DE

EDOCI2021/82605

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original.
Des pach o do Senhor P resi dente :,, À Câm ara.zg. I 0,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura a financiamento EQ.LINHA BEI NORTE.
05-2316-FEDER-000035.REABILITAçÃo DE EDrFícros NA nLATAFoRMA ctDADE (tNcLUt
CENTRO HISTóRICO), nos termos inlormados,

NtcíPto
DE VI

qDOCt202il81025

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: ',À Câmara.22.10.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática,
aprovar a proposta de nomeação dos representantes do Município nos Conselhos Gerais das
Escolas Secundárias e Agrupamentos Escolares de Vila Nova de Gaia, nos termos propostos.

saiu da reunião o senhor vereador, Eng.o patrocínio Miguel vieira de Azevedo.
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RENOVACÄO DOS ACORDOS DE PARCERIA- GAIAAPRENDE +

ED0C/2021t77194
Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original,
Despacho do Senñor Presidente: "A Câmara.\J.11.Z02l,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a renovaçåo dos Acordos de Parceria do GaiaAprende+,
nos termos apresentados.

ENTRE O NOVA DE
A APP AGRUPAM E ESCO
DO CONCELHO DE VI NOVA DE GAIA. NO BITO DO PROJETO DE+

EDOCI2021|7724',l

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.lï.i1.Z0Z1"
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar os seguintes Protocolos de Colaboraçäo, no âmbito do
Projeto GaiaAprende+:
' Protocolo de Colaboraçäo entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo Portuguesa
de Pais e Amigos do Cidadäo Deficiente Mental - APPACDM, Agrupamentos de Escõlas e
Escolas Secundárias não Agrupadas do concelho de Vila Nova de Gaia, no valor de
€99 000,00, para o ano de 2021;
'Protocolo de Colaboraçäo entre o Município deVila Nova de Gaia e a Associaçäo Portuguesa
para as Perturbaçöes do Desenvolvimento e Autismo - APPDA.N, Agrupamentos de Escolas
e Escolas Secundárias näo Agrupadas do concelho de Vila Nova de Gaia, no valor de
€29 400,00, para o ano de 2021;
' Protocolo de Colaboraçäo entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Cercigaia - Cooperativa
de Educaçäo, Reabilitaçäo, Capacitaçäo e lnclusão de Gala, Agrupamenlos de Escolas e
Escolas Secundárias não Agrupadas do concelho de Vila Nova de Gaia, no valor de
€68 400,00, para o ano de 2021;

Entra na reuniäo o Senhor Vereador, Eng.o Patrocínlo Miguel Vieira de Azevedo.

D|REçÃO MUNtCtpAL DE GESTÃO DE PESSOAL E CARRETRAS

t

DE

DAM SANTOS
A HERDEI SABETE

ED0C/2021t74352
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente: "Autorizo. À câmara, para ratificação. s0.0g.2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente de 30.0g.2021, que
autorizou o pagamento do preçário, nos termos do no3, do artigo 30, da Lei 4712005 de 29 de
agosto.

Classlficação: Público ffi#
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ú

DESPESAS DE FUNERAL PELO FALECIMENTO DE ALFREDO JOSÉ FERREIRA GONCALVES
8DOC12021|74002

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no B, apenas no original,
Despacho do senfior Presidente: "Autorizo. A câmara, para ratificação. J0.0g.2021"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente de 30.09.2021, que
autorizou o pagamento do preçário, nos termos do n03, do artigo 30, da Lei 4712005 de 29 de
agosto.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURíDICOS
RECURSO HIERARQUICO - INF, 21.8s/DCAJRM
EÐOCI2021t',t9912

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 9, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.27.10.2021,
O Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Cancela Moura disse que o ponto foi retirado numa reuniäo anterior,
porque, pessoalmente, terá questionado se haveria necessidade de deliberaçäo de Câmara e porque não vinha
acompanhado de qualquer tipo de lnformaçä0,
O Senhor Vice'Presidente Eng.' Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo, disse näo haver direito a recurso, mas o
objetivo é que a Câmara, a reboque do recurso, isente o valor das taxas
Deliberação:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática,
aprovar a revisäo do ato tributário, nos termos informados.

Entrou na reuniäo o Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues

f 40,rl,u,,,",,,0,5ffå?$3ÏI'-'Íf.'-D,Tå3$'$Tå11å3,FJ+NANçAS
8DOCt2021t75073
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas no original,
Despacho do Senhor Vice-Presidente, no impedimento do Sr. Presíde nte da Câmara: ì'À Câmara para
ratificação. 07.1 0.2021'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstenções da Aliança Democrática,
ratificar o despacho do Sr. Vice-Presidente da Câmara de 07t10t2021, que aprovou que se
recorra do despacho saneador proferido no processo principal.

ACORDOS DE EXECUCÃO D TRANSF ERÊNClA SAL PARA JUNTAS/UNIÖ¡S O¡ TN ESIA -
SETEMBRO 2021

EDOCI2021/73998

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente: "Pague-se. A câmara para ratificar.2g.0g.202l,
O Senhor Vereador Dr. José Joaquim Cancela Moura, perguntou para quando se prevê, no futuro mais próximo,
a transferência de competências para as juntas de freguesia e em que circunstâncias é que a mesma irá ocorrer,
0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues, disse que a Câmara se sente "incomodada"

com o facto de estar a tratar de um assunto que é da maior importância, ou seja, a transferência mensal para as
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juntas, num contexto em que se tem de tratar, em simultåneo, com a discussäo sobre a desagregaçä0, Que a Câmara
tem a maior das disponibilidades para pensar na desagregaçäo como uma coisa afazer e, na verdade, sente que,

em muitos momentos, se está a trabalhar ao contrário, isto é, primeiro, a Câmara devia ter tempo para fechar
definitivamente o processo de desagregação, para depois fazer os cálculos devidos pelas freguesias que vierem a
decorrer desse processo, Que, neste momento, os trabalhos começaram a ser feitos na primeira semana após a
tomada de posse, com as juntas de freguesia e a expectativa é que até 31 de dezembro tem de estar encerrado,
0 Senhor Vereador, Dr. Dário Soares Freitas da Silva, disse que, após a tomada de posse, foram efetuadas duas
reuniÕes com os Senhores Presidentes de Junta e o objetivo é concluir o processo o mais rapidamente possível,
perspetivando que, a partir de janeiro, os autos estejam prontos, Que, neste momento, a disponibilidade dos
Senhores Presidentes é que, nesta primeira fase, se inclua as competências ao abrigo dos acordos de execuçä0,
nomeadamente, manutençäo e pequenas obras nos espaços escolares, limpeza dos logradouros e sarjetas e a
gestäo dos espaços verdes,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara de
2910912021que autorizou o pagamento do preçário, nos termos do no 3, do artigo 30, da Lei no

4712005, nos termos informados,

DE SERVI LIMPEZA P DO MUNICi
NOVA DE 0
EDOC/2020t72079

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "Autorizo. A Câmara para ratificação.30.09.2021"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara de 30/0g/2021
que autorizou a antecipaçäo da verba, nos termos do n0 3, do artigo 30, da Lei no 4712005, nos
termos informados.

P DE MAN L ES
COMPLE M PROM ECt DE 2021
ACAUTE O MESMO MO NTANTE NA CD P 2022
EDOC/2020/49600

Foi presente o documento referido em epígrafe,
Despacho do Senhor Presidente: "Autorizo.
Retirado da ordem do dia

€5.0

DE

que se anexa no final por fotocópia sob o n0 13, apenas no original,
A Câmara para ratificação. 30.09.2021"

N coM DOS tNt AS
E ODECO

COM A CAPITANIA DO DO DOURO - PAGAMENTO DE ESPESA
ED0C/2021t32028
Foi presente o documento re-ferido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "Autorizo. À Câmara para ratificação.50.0g.2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente da Câmara de 30/0g/2021
que autorizou o pagamento do preçário, nos termos do no 3, do artigo 30, da Lei no 4lt2O0S,
nos termos informados.
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DE SUCAT

VE

D DA VIA
LICA coM SDE

CONSI DOS OS MUNI
PROVEN ÏIVIDADE DO N

EÐOC12021I67127

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 15, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 23,09.2021"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar a abertura de um proced¡mento de Hasta Pública para
alienaçäo, sob a forma de sucata, de veículos removidos da Via Pública que, de acordo com
o Código da Estrada, se encontrem em condiçoes legais de serem considerados adquiridos
pelo Município, bem como, veiculos municipais e materiais ferrosos provenientes da
atividade do Município, nos termos informados,

COM VISTA À PARTE DO

DESAN O SITO NA
CANELAS
EDOCI2021t64448

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.21.09,2021"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
| ' autorizar a celebraçäo de escritura de expropriação com vista á aquisição, por parte do
Município, para integração no domínio público, da parcela de terreno com a årea de 3þ0 m2, a
desanexar do logradouro do prédio urbano sito na Rua Delfim de Lima, 684, freguesia de
Canelas, descrito na Segunda Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gãia sob o
número 1279 - Canelas e inscrito na matriz sob o artigo 1181, pelo valor de 232,50€ (duzentos
e trinta e dois euros e cinquenta cêntimos), a qual se encontra identificada na planta do
projeto de execução da obra denominada "Requalificaçäo da Rua Delfim de Lima. á,. fase" a
cor laranja e como parcela 5.

ll . aprovar a respetiva minuta da escritura de expropriaçäo.

IS VIA P EVE

INF

SITA
NA E 606 AVI

EDOC/2020t73499

A
F

DE

D

E

o

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 17, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente: ',À Câmara. 20.09,2021,

fr
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1 - aprovar a aquisiçäo, por via do direito privado (compra e venda), para integraçäo no
domínio público municipal, com vista á execuçäo do projeto de Requalificaçäo e
lnfraestruturaçäo da Rua do Areinho - 2.a Fase, da parcela de terreno com a área 102,00 m2,
sita na indicada Rua do Areinho, a desanexar do logradouro do prédio urbano sito na Rua do
Areinho, n,os 588, 602 e 606, freguesia de Avintes, descrito na Segunda Conservatória do
Registo Predial de Vila Nova de Gaia número 898 - Avintes e do inscrito na matriz predial sob
o artigo 3328,'identificada na planta cadastral e ortofotomapa com o n.o 37, mediante o
pagamento da indemnizaçäo de € 4.318,68 (quatro miltrezentos e dezoito euros e sessenta e
oito cêntimos, conforme estipulado na Reuniäo de Câmara ocorrida em 19/07/2021, ou seja,
o pagamento do valor de€42,341m2 às parcelas a expropriar;
2 - efetuar as seguintes benfeitorias:
a) reconstruir o muro existente;
b) recolocar os portões idênticos aos existentes;
c) reposiçäo das infraestruturas existentes;
3 - aprovar a minuta da respetiva escritura de compra e venda.

VIA DO D PARA I iruo

M2 stT o ADE
UESIA

EDOC/2021/63116

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 18, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 22.09.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1 - aprovar a aquisição, por via do direito privado (compra e venda), para integraçäo no
domínio público municipal, com vista á execução do projeto de- Requaliiicaçao e
lnfraestruturaçäo da Rua do Areinho - 2,a Fase, da parcela de terreno com a àrea 24,ó0 m2,
sita na indicada Rua do Areinho, a desanexar do prédio urbano sito na Rua do Areinho,
freguesia de Avintes, descrito na Segunda Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de
Gaia número 2473. Avintes e do inscrito na matriz predial sob õ artigo 3889, identificada na
planta cadastral e ortofotomapa com o n,o 54, mediante o pagamentó da ¡ndemnizaçäo de €
2.201,70 (dois milduzentos e um euros e setenta cêntimos), cónforme estipulado na 

-Reunião

de Câmara ocorrida em 1910712021, ou seja, o pagamento do valor de €,42,34tm2 às parcelas
a expropriar;
2 . efetuar as seguintes benfeitorias:
a) reconstruir o muro em betão armado, rebocado, areado e pintado, idêntico ao existente;
b) recolocar o gradeamento, em barra folha de capa pintada;
c) recolocar o portäo em aço galvanizado, com acabamento em tinta;
d) reposiçäo das infraestruturas existentes;
3 - aprovar a minuta da respetiva escritura de compra e venda.

Alø n" 22 - Reuníão Ptiblica
De 08 de novembro de 2021
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VIA DO DI PRA E VE NO DOMíNIO
LICO M MVI E

19.00M2. SITA NA RUA DO AREINHO. FREGUESIA DE AVINTES. A DESANEXAR DO DIO URBANO SITO
NO LUGAR DO PAÇo. FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2020/71563

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 19, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 05.11.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
I - aprovar a aquisiçäo, por via do direito privado (compra e venda), para integração no
dominio público municipal, com vista á execuçäo do projeto de Requalificaçäo e
lnfraestruturaçäo da Rua do Areinho - 2.a Fase, da parcela de terreno com a área de 1g,00
m2, sita na Rua do Areinho, freguesia de Avintes, a desanexar do prédio urbano sito no
Lugar do Paço, naquela freguesia de Avintes, descrito na Segunda Conservatória do Registo
Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 1793 e do inscrito na matriz predial sob o artigo
3858, mediante o pagamento da indemnizaçäo totalde €8.784,50 (oito milsetecentos e oitenta
e quatro euros e cinquenta cêntimos);
2 - aprovar a minuta da escritura de compra e venda.

oÊucn PARA NO CO MUNICIP DE
TE

ESIAS D
SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2021/69967

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 25.10,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
A ' aceitar a cedência gratuita, para integraçäo no domínio público municipal, da seguinte
parcela de terreno, destinada à requalificação das Estrada da Rainha, uniäo de freguesias de
Serzedo e Perosinho:
'parcela com a área 625,00 m2, sita no Lugar de Figueira de Mato, Rua de Santa Apolónia de
Serzedo, descrita na Primeira Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o
número 781 . Serzedo e inscrito na matriz sob o artigo 7465U, identificada na planta de
cedências a tracejado de cor verde e como parceta 7, com o valor atribuído de € 11.625,00
(onze mil, seiscentos e vinte e cinco euros).
B . aceitar que o Município se comprometa a:
| 'executar o muro de vedaçäo / suporte de terras confinante com a Rua das pedrinhas
Brancas em betäo armado com altura igualà existente e abertura com 6 metros de largura;
ll ' reposiçäo das infraestruturas de acordo com o atualmente existente;
lll 'executar baía de estacionamento na frente da parcela de terreno de acordo com o previsto
no projeto da via;
lV' a contabilizar esta cedência num futuro aproveitamento do terreno sobrante,
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CEDÊN DOMiNIO ELA
DIO SITO

ESTRADA DES.F
8DOC12021|74614

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas no original,
Despacho do Senfior Presidente: "A Câmara,l5,10,Z02l,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
A ' aceitar a cedência gratuita, para integraçäo no domínio público municipal, da seguinte
parcela de terreno, destinada à requalificaçäo da Estrada de Brito, freguesia de S. Félix da
Marinha:
' parcela com a área 52,36 m2, a desanexar do prédio sito na indicada Estrada de Brito,
descrito na 1a Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 34.
S. Félixda Marinha,e inscrito na matriz predial rustica sob o artigo 1173, identificada na
planta de cedências a tracejado de cor azul e como parcela T, com o valor atribuído de I
090,66 (Mil e noventa euros e sessenta e seis cêntimos).
B . aceitar que o Município se comprometa a:
I ' garantir o acesso, por parte do proprietário, á parcela sobrante;
ll ' garantir a construçäo de um muro de vedaçäo em blocos com 1 metro de altura, bem como
a executar o passeio de acordo com o previsto no projeto da via;
lll ' contabilizar esta cedência num futuro aproveitamento do terreno sobrante,

IAG ARA I NO CO MUN ARCELA
coM DE

N A ITO NA IN
oDo DESTI

DE FREGUESIAS DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOCI2021/73366

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 15.10.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
A ' aceitar a cedência gratuita, para integraçäo no domínio público municipal, da seguinte
parcela de terreno, destinada à requalificaçäo da Rua do Caminho do Senhor, união de
freguesias de Serzedo e perosinho:

' parcela com a área 380,00 m2, sita na Rua do Caminho do Senhor, união de freguesias de
Serzedo e Perosinho, a desanexar do prédio rustico sito na indicada Rua do Cãminho do
Senhor, descrito na Primeira Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o
número 1445 'Serzedo, inscrito na matriz predial rústica 2784, identificada na planta de
cedências a tracejado de cor verde e como parcela 14.2, com o valor atribuído de € Z 06g,00
(sete mil e sessenta e oito euros).
B . aceitar que o Município se comprometa a:
| ' garantir o acesso, por parte do proprietário, á parcela sobrante;
ll 'executar os passeios e baias de estacionamento, assim como todas as ligaçöes às redes
de infraestruturas existentes, de acordo com o previsto no projeto da via;
lll 'a contabilizar esta cedência num futuro aproveitamento do terreno sobrante.
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EDOCI2021/64438

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 15,10.2021,
Deliberaçäo:

VILA NOVA DE v
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CEDÊ PARA DOMíNIO PÚEL PARCELA DE
TERRENO Y DEl ESTRADA DE IA DE

ADE P ESTRADA
IX DA MARIN

8DOCI2021t72990
Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 15.10.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
A ' aceitar a cedência gratuita, para integração no domínio público municipal, da seguinte
parcela de terreno, destinada à requalificação da Estrada de Brito, freguesia de S. Félix da
Marinha:
- parcela com a área 18,98 m2, sita na Estrada de Brito na freguesia de S, Félix da Marinha, a
desanexar do prédio sito na indicada Estrada de Brito, descrito na 1a Conservatória do
Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 3811. S. Félix da Marinha, inscrito na
matriz predial rustica sob o artigo 1177, identificada na planta de cedências a tracejado de
cor azul e como parcela Y, com o valor atribuído de 395,35€ (Trezentos e noventa e cinco
euros e trinta e cinco cêntimos).
B . aceitar que o Municipio se comprometa a:
| ' garantir o acesso, por parte do proprietârio, â parcela sobrante;
ll 'a deslocar as vigas de suporte e rede existente assim como o portä0, para o novo limite da
propriedade, bem como a executar o passeio de acordo com o previsto no projeto da via;
lll ' contabilizar esta cedência num futuro aproveitamento do terreno sobrante.
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Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
- aceitar a cedência ao domín io público municipal, para requalificaçäo da Rua Delfim de Lima
3,4 Fase, na freguesia de Canelas e uniäo de freguesias de Serzedo e perosinho, das
eguintes parcelas de terrenol
- parcela com a área de 38,00 m2, sita na Rua Delfim de Lima , freguesia de Canelas, a

desanexar do prédio rústico sito no Lugar do Carregal, na indicada freguesia de Canelas,
descrito na Segunda Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número
4348 e do inscrito na matriz sob o art i1o2024, identificada na planta de Arquitetura. projeto
de Execuçäo, anexa á etapa anterior, a cor laranja e como parcela 7B1, com o valor atribuído

E BRITO -

ECO

Classificação; Público

de € 706,80 (setecentos e seis euros e oitenta cêntimos);
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ii ' parcela com a área de 22,00 m2, sita naquela Rua Delfim de Lima, a desanexar do prédio
rústico sito no Lugar do Carregal, na mencionada freguesia de Canelas, descrito na Segunda
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 4349 e do inscrito na
matriz sob o artigo 2025, identificada na planta de Arquitetura . Projeto de Execuçäo, anexa á
etapa anterior, a cor laranja e como parcela 782, com o valor atribuído de € 409,20
(quatrocentos e nove euros e vinte cêntimos);
ll - aprovar que, em contrapartida da cedência, o Município se comprometa a:
i - executar uma entrada de veículos com 3,50 metros de largura;
ii 'contruir um muro de bloco rebocado de 1,20 metros de altura (a contar do passeio);
iii 'executar os passeios de acordo com o previsto no projeto de requalificaçäo da Rua Delfim
de Lima - 3.a Fase.
lll - aprovar a respetiva minuta da escritura de cedência.

CEDÊNC P ICO MUN DE TE
ESIAS DE LEVER

CRESTUMA. COM VISTA AO ALARGAMENTO DA RUA DO CASTRO
EDOCt2021/55238

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 15.10.2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, retificar a deliberação de Câmara datada de 30/08/2021, no
sentido de passar a constar:
a) aceitar a cedência, para integraçäo no domínio público municipal, da parcela de tereno
com a área de 108,20 m2, sita na Rua do Castro, união de freguesias de Sandim, Olival, Lever
e Crestuma, a desanexar do prédio rústico sito no Lugar do Castro, na indicada união de
freguesias, descrito na Segunda Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob
o número 625. Sandim, inscrito na matriz sob o artigo 8243 (que proveio do artigo R21S1 da
extinta freguesia de Sandim)e com o valor atribuído de 1,610,02 (milseiscentos e dez euros
e dois cêntimos), com vista ao alargamento da mencionada Rua do Castro;
b)que o Município se compromete a:
i ' realizar ao obras de execuçäo do alargamento da Rua do Castro, no prazo de um ano, a
contar da data da outorga da escritura de cedência ao domínio público municipal, a sua
expensas, através de recursos financeiros próprios, não imputando ao cedente quaisquer
custos, diretos ou indiretos, de comparticipação na empreitada de beneficiaçåo acima
referida;
ii ' contabilizar a área a ceder, 108,20 m2, para efeitos de contabilização de cedências
obrigatórias ao domínio público, de acordo com as atuais definiçöes do Regulamento do
Plano_ Diretor Municipal de Vila Nova de Gaia, no âmbito de uma fuiura operação urbanística
a realizar pelo cedente, ou pelo titular do prédio inscrito, á data da realização 

-da 
mesma;

c) aprovaçäo da minuta da escritura de cedência,

^
Certiflcado
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8DOCt2021t75791
Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.15,10.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unan¡midade, aprovar a cedência do auditório da Assembleia Municipal e a
respetiva isençäo de taxas no valor de €176,55, solicitado pela Associaçäo Tubaröes de Gaia,
nos termos informados,

PEDID AUDIT BLEIA MUNI
E VINTE ERIA EN

MUN PIO DE VILA NOVA DE GAIA
8DOC12021t73337

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 27, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 15.10.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência do auditório da Assembleia Municipal e a
respetiva isenção de taxas no valor de €706,20, solicitado pela Associaçäo Acredita Portugal,
nos termos informados.
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EDOCI2021/66381

toi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 15,10.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
| 'ace_itar a transferência,-a título gratuito, para o Municípiõ, pelo Instituto da Habitaçäo e da
Reabilitaçäo Urbana, lp (lRHU, l,p.), dos seguintes imoveis:
i) prédio urbano, composto por edifício de cave, rés do chäo, 1.0 andar e logradouro, sito na
Rua 25 de Abril, 186 e 195, freguesia de Vilar de Andorinho, descñto na degunda
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 265 . Vilar de Andõrinho
e inscrito na matriz sob o artigo 2359 - a necessitar de reabilitaçäo profunda;
ii) fraçäo aulónoma designada pela letra "T", destinada a habita çãto - Tz,sita na Rua Dom
Pedro V, 179 , 3.0 direito, uniäo de freguesias de Mafamude e v¡ál do paraíso, descrito na
Segunda Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número l6Z. Mafamude
e inscrito na matriz sob o artigo 7644 - a necessitar de obras ligeiras;
ll ' que os imóveis transmitidos fiquem afetos, pelo prazo mín-imo de 25 anos (estabelecido
na alínea b) do n'0 6 do artigo 12.0 do Decreto.Lei n.o 82t2020, de 2 de oitubro), para
disponibilizaçäo nos termos do Programa de Arrendamento Acessível, criado pelo Oeáreto.
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Lei n.0 68/2019, de22de maio, do Regime de Arrendamento Apoiado, estabelecido pela Lei
n.0 n,0 8112014, de 19 de dezembro, na sua redação atual, do Regime de Renda Condicionada,
estabelecido pela Lei n.0 8012014, de 19 de dezembro, ou do Regime de Habitaçäo a Custos
Controlados, regulado pela Portaria n,0 65/2019, de 1g de fevereiro;
lV'que o Município se obrigue a disponibilizar os mesmos para habitação no prazo máx¡mo
de:
i) 36 meses, previsto na alínea b) do n,0 2 do artigo 12.0 do Decreto.Lei n,o 80/2020, no caso
do imóvel identificado na alínea i)do ponto l;
ii) 18 meses, previsto na alínea a) do n.0 2 do artigo 12.0 do Decreto.Lei n.o 80/2020, no caso
do imóvel identificado na alínea ii)do ponto l;
V - aceitar a minuta do respetivo auto de cessäo.

IT E VEN OMU
AL OMA LETRA

GIME DE
RUA DA N0 FREGU LHARES

VALADARES
EDOCI2021t57973

Foi presente o documento reJerido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.29.10.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar a celebração do título definitivo de compra e
vend4segundo o qualo Município procede à alienaçäo, a Maria Bernardete Oliveira, Nif tZg
497 363, a fraçäo autónoma designada pela letra "0", que corresponde à habitaçäo número
32 do prédio constituído em regime de propriedade horizontal siio na Rua da Bóa Nova, n.o
225, uniäo das freguesia de Gulpilhares e Valadares, deste concelho, descrito na primeira
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 1983 . Valadares e
inscrito na matriz sob o artigo U8593 (o qual provém do artigo U31BO da extinta freguesia de
Valadares), por já se encontrarem liquidadas todas as piestaçöes devidas, noã t.rro,
informados.

TE
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Foi presente o documento reJerido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.25.10,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
| 'alienar a parcela de terreno com a área de 44,30 m2,sitaia Rua Joäo Villaret, freguesia de
Arcozelo, descrita na Primeira Conservatória do Registo Predial de Vi6 Nova de Gãia sob o
número 6549'Arcozelo, inscrito na matriz predial sob o artigo 1J4717 - Säo Félíx da Marinha,
pelo valor de €3.500,00 (três mil e quinhentos euros), identificada na planta do aditamento ao
alvará de loteamento n.0 2/85, a tracejado de cor vermelha (anexa à etapa 71), a qual se destina
a acerto de extremas do prédio urbano sito na Rua Dr, Milheiro, n.o  i1,fréguesia de S, Félix
da Marinha, descrito na Primeira Conservatória do Registo Predial sob o número 4gZ6 . S,
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Félix da Marinha e inscrito sob o artigo 771, objeto do processo de licenciamento número
3826/19 - S. Félix da Marinha;
ll - aprovar a respetiva minuta da escritura de compra e venda,

A TÍTUL DEC SEGUNDO PROCEDE

MA
SIGNADA PONDE

NTAL N0 FREGUES
DE GULPILHARES E VALADARES
8DOCI2021t19479
Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 15.10.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
' autorizar a celebraçäo do título definitivo de compra e venda, segundo o qual o Município
procede à alienação, a Maria Camila Pinto, NIF 151 800 332, e a Ricardo Manuel Pinto Ferreira,
NIF 213 

169 
576, da fraçäo autónoma designada pela letra "Q", que corresponde à habitaçäo

número 34 do prédio constituído em regime de propriedade horizontal sito na Rua da Boa
Nova, n.o 249, união das freguesia de Gulpilhares e Valadares, deste concelho, descrito na
Primeira Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 1gg4 .
Valadares e inscrito na matriz sob o artigo U8595 (o qual provém do artigo U3185 da extínta
freguesia de Valadares), por já se encontrarem liquidadas todas as prestãçöes devidas.
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Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: ',À Câmara. 15.10.2021"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar que o direito de superfície recaia sobre o equipamento
e pelo prazo de S0 anos, nos termos informados.

E

E
F

EDOC/2020t71264
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.15.10.2021"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
I - aprovar a aquisiçäo, po.r via do direito privado (comþra e venda), para integração no
domínio público municipal, com vista á execuçào d'o projeto de' Requallil.rçao .
lnfraestruturaçäo da Rua do Areinho - 2.a Fase, da paicela de terreno com a área 3,00 m2, sita
na indicada Rua do Areinho, a desanexar do prédio urbano sito na Rua do Areinho, n.o

A RICARD FERREI
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446, freguesia de Avintes, descrito na Segunda Conservatória do Registo Predial de Vila Nova
de Gaia número 3283 - Avintes e do inscrito na matr¡z pred¡al sob o artigo 16g0, mediante
o pagamento da indemnizaçäo de 127,02 (cento e vinte e sete euros e dois
cêntimos),-conforme estipulado na Reun¡äo de Câmara ocorrida en 1g107t2021, ou seja,
o pagamento do valor de€42,341m2 às parcelas a expropriar;
2 - que o Município se comprometa a:
a) reconstruir o muro, em blocos, rebocado e pintado, igual ao existente,
b) recolocar o mesmo gradeamento ou, no caso deste ter sofrido danos com a execução das
obras previstas no projeto em causa, recolocar um gradeamento idêntico ao existentô;
c) recolocar o mesmo portão ou, no caso deste ter sofrido danos com a execução das obras
previstas no projeto em causa, recolocar um portäo idêntico ao existente;
d) reposição das infraestruturas existente;
3 - aprovar a minuta da escritura de compra e venda.
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Foi presente o documento reJerido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.15.10.2021"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
l'dar sem efeito a deliberaçäo de Câmara datada de 19/04/2021 relativamente ao ponto 15;
ll - aprovar adquirir, por escritura de compra e venda, a parcela de terreno com a área de 46,00
m2, sita na Rua da Capela, freguesia de S. Félix da Marinha, identificada na planta topográfica,
emitida pela Unidade de Planeamento lntermédio, a tracejado de cor azul, entre as'letias A e
B, â desanexar do logradouro do prédio urbano sito na Rua Nossa Senhora das
Necessidades, número 61, freguesia de S, Félix da Marinha, descrito na primeira
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 5481 e inscrito na matriz
sob o 1ttþo 710, para integraçäo no domínio público municipalcom vista ao alargamento da
indicada Rua da Capela, pelo valor de € 958,18 (novecentos ecinquenta e oito euros e dezoito
cêntimos).

SI

E

DO
A

Foi presente o documento reJerido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: "À Câmara.25.10.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1 - aprovar a aquisição, por via do direito privado (comþra e venda), para integração no
domínio público municipal, com vista á execuçào do projeto de' Requaliî.aao .
Infraestruturaçäo da Rua do Areinho - 2.a Fase, da parcela ue teireno com a årea 45,ó0 m2,
sita na indicada Rua do Areinho, a desanexar do prédio urbano sito naquela Rua do
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Areinho, n.0 886, freguesia de Avintes, descrito na Segunda Conservatória do Registo Predial
de Vila Nova de Gaia número 3237 - Avintes e do inscrito na matriz predial sob o artigo 4540,
mediante o pagamento da indemnizaçäo de 1,905,30 (mil novecentos e cinco euros e trinta
cêntimos, conforme estipulado na Reuniäo de Câmara ocorrida em 19t07t2021.
2 - que o Município se comprometa a:
a) reconstruir o muro de delimitaçäo e suporte de terras, em alvenaria de granito e betäo
armado, similar ao existente no local;
b) reposição de um portäo nos termos previstos no Projeto de Requalificaçäo e
lnfraestruturaçäo da Rua do Areinho.2.a fase;
c)colocação de um gradeamento por cima do muro, nos termos o mesmo gradeamento ou,
no caso deste ter sofrido danos Gom a execuçäo das obras previstas no previstos no Projeto
de Requalificaçäo e lnfraestruturação da Rua do Areinho - 2.a fase;
d) reposição das infraestruturas existentes;
3 - aprovar a minuta da escritura de compra e venda.

VIA DO DA PARA DOMíN

SITAS E
EDOC/2020t751'12

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36, apenas no original,
Despacho do Senåor Presidente: "À Câmara.09.11.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1 - aprovar a aquisiçäo, por via do direito privado (compra e venda), para integraçäo no
domínio público municipal, com vista á execuçäo do projeto de' Requalii.aiao e
Infraestruturaçäo da Rua do Areinho - 2.a Fase, das parcelas de teireno com as áreas de 32,00
m2, 42,00 m2 e 9,50 m2, sitas na Rua do Areinho, freguesia de Avintes, a desanexar,
respetivamente, do logradouro dos prédios urbanos sitos na Rua do Areinho, freguesia de
Avintes, descritos na Segunda Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob os
números 3960'Avíntes e 1348 - Avintes e inscritos na matriz predial sob os artigos 2112e
2703 e do prédio urbano sito naquela Rua do Areinho, descrito na Segunda Consefoatória do
Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 303. Avintes e iñscrito na matriz predial
sob o artigo 4115, mediante o pagamento da indemnizaçäo total de €,9,747,10 (tiês mil
setecentos e quarenta e sete euros e dez cêntimos), conforme estipulado na Reuniäo de
Câmara ocorrida em 19/07/2021, ou seja, o pagamento do valor de €42,341m2 às parcelas a
expropriar.
2. Que o Município fica obrigado a:
a) reconstruir o muro em betäo armado, rebocado, areado e pintado, idêntico ao
existente atualmente;
b) recolocar o gradeamento em barra idêntico ao existente;
c) recolocar o portão elétrico existente;
d)construçäo de uma rampa de acesso automóvel;
a) reposiçäo das infraestruturas existentes;
f) incluir todos os trabalhos necessários com vista á replantaçäo de dois pinheiros de
pequeno porte.
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3 - aprovar a minuta da escritura de compra e venda,

DIREIT OMPRA E INTEG

NHO - 2a DE
SITA ARE DO U A

N0 71 DE AVI
ED0C/2020t72464
Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 09.11.2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
I - aprovar a aquisiçäo, por via do direito privado (compra e venda), para integração no
domínio público municipal, com vista á execuçäo do projeto de Requaliiicaçao e
Infraestruturaçäo da Rua do Areinho - 2.a Fase, da parcela de terreno com a área de 61,õ0 m2,
sita na Rua do Areinho, freguesia de Avintes, a desanexar do logradouro do prédio urbano
sito na Rua do Areinho, n.0 718, freguesia de Avintes, descrito naSegunda Conservatória do
Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 3261 . Avintes e iñscrito na matriz predial
sob o artigo U 2668, mediante o pagamento da indemnizaçäo de € 2.582,14 (dois mil
quinhentos e oitenta e dois euros e setenta e quatro cêntimos), conforme estipulado na
Reuniäo de Câmara ocorrida em 19t071202'1, ou seja, o pagamento do valor de €4ä,34/m2 às
parcelas a expropriar;
2 - que o Município se compromete a:
a) repor o portäo de abertura elétrica;
b) reconstruir o muro com a altura existente, intercalado com gradeamento de aço pintado;
c) repor as infraestruturas existentes (água, luz e fossas) no pióprio dia em que'iniäiarem as
obras no local, de forma a evitar constrangimentos no dia.a-dia dos proprietários;
d) incluir todos os trabalhos necessários com vista à replantaçäo de duas árvores de fruto
adultas e de um arbusto ornamentalexistente no local.
3 - aprovar a minuta da escritura de compra e venda,

CEDÊ IA. EM REGIME DE COMODA TO. À ASSOC HUMANITÁRn oe eo EIROS VO
CRE INAT

NADA

t
IN DEDA

,, coM OR
1

E

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.0J,11.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
| 'ceder, em regime de comodato, à Associaçäo Humaniùria de Bombeiros Voluntários de
Crestuma, NIF 503 623 679, pelo prazo de 25 anos a contar da data da assinatura do respetivo
contrato, podendo este prazo ser renovável, automaticamente, por iguais períodos, se naofor denunciado por qualquer das partes, a fração autónoma dãsignada pelai letras
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"CK", composta por estabelecimento comercial ou serviços, que faz parte do prédio urbano
constituído em regime de propriedade horizontal, sito na Praceta da Marroca , números 48,
92,144 e 154 e na Rua da Marroca, números 191,197,201,209,207,219,221,223,231,24e
243, Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, descrito na Segunda
Conservatória do Registo Predialde Vila Nova de Gaia sob o número 415. Crestuma, inicrito
na matriz predial sob o artigo 1861, destinando-se o seu uso, única e exclusivamente, á
prossecuçäo das atribuiçöes da indicada Associaçäo constantes nos seus estatutos;
ll - aprovar a minuta do contrato de comodato.

REGIME GUESA - DEL
STRITAL A CONT 01 DE

LOJA RO PISO PELO RUA DIO
DEA IGNADA PE "GO" E

TERC o 121DA LSE
REGIME

N0s AAFON
ALBU -UN LAR DO
EDOC/2020/63346

Foi presente o documento referido em.epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3g, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.09.11.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
| - ceder, em regime de direito de comodato, à Associaçäo Portuguesa dos Deficientes .
Delegação Distrital do Porto, pelo prazo de 22 anos a contra da data de 01 de agosto último,
os seguintes estabelecimentos:
a) loja.9 (19) e loja gA (LgA), no terceiro poiso, com entrada pelo número 121 daRua Diogo
cassels, a que corresponde a fraçäo designada pelas letras "bo', e
b) loja 7 (L7), no terceiro piso, com entrada pelo n,0121 da Rua Diogo Cassels e que

corresponde à fraçäo "GM", ambas do prédio urbano constituído em regime de propriedade
horizontal, sito na Rua Diogo Cassels, n.os 119, 121,127,135,191e 145, Rua Elias Garcia, n.os
240 e 260 e Rua Afonso de Albuquerque, n.os I 00, I 10 e 114,uniäo de freguesias de Mafamude
e Vilar do Paraíso, descrito na Segunda Conservatória do Registo pre¿¡al de Vila Nova de
Gaia sob o número 3674 - Mafamude e inscrito na matriz prediafsob o artigo 9694, com vista,
única e exclusivamente, à prossecuçäo das atribuiçöes da Associação, as quais se
encontram explanadas nos seus estatutos;
ll 'que o referido contrato possa ser renovado, automaticamente, por períodos de 25 (vinte e
cinco) anos, caso o Município continue a ser comodatário, das fráçöes em causa, até à data
em que ocorrer o término do contrato de comodato celebrado entre o Município e a Empresa
Municipal "GAIURB, Urbanismo e Habitação, E.M.", qualquer que seja o seu iundamentä;
lll 'aprovar a respetiva minuta do contrato de comodato.

Ata n" 22 - Reunìão PtiblÍca
De 08 de novembro de 2021
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ACEITAR A ctA ENTO
NOVA DARIZ CLUBE D PEROSIN

T MA
FREGUESIAS DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC|2021/46015

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40, apenas no original,
Despaclro do Senhor Presidente: "À Câmara.\J,l1.2021"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
| 'aceitar a cedência, ao domínio público municipal, para construçäo do prolongamento da
Rua Nova de Brandariz até à Rua Clube de Futebol de Perosinho, da parcela de tãrreno com
a área de 91.08 m2, sita na Rua Clube de Futebol de Perosinho, na uniäo de freguesias de
Serzedo e Perosinho, a desanexar do prédio urbano composto por terreno déstinado a
construçäo sito na indicada Rua Clube de Futebol de Perosinho, descrito na Segunda
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 23gg . peros¡nho e
inscrito na matriz sob o artigo 6103, com o valor atribuído de € 1.694,0g, identificada na planta
de expropriaçöes/cedências anexa à etapa 21.2 atracejado de cor azul ;
ll - aceitar a seguinte permuta:
a) a proprietária do prédio descrito em l, Vera Mónica Carvalho Machado, dá, ao
Município, para integração no seu domínio público, com vista á constrúçäo do
prolongamento da Rua Nova de Brandariz até à Rua Clube de Futebol de Perosinho, a parcela
de terreno com a área de 19,00 m2, sita naquela Rua Clube de Futebol de peiosìnho, a
desanexar do prédio acima referido, com o valor atribuído de € 353,40, identificado na flanta
de expropriaçöes/cedências a cor laranja;
b)em troca, o Municípío dá, à proprietária do imóvel mencionado em l, Vera Mónica Carvalho
Machado, o prédio urbano composto por terreno "outros" destinado a acerto de extremas,
Gom a área de 19,00 m2, sito na Rua Nova de Brandariz, uniäo de freguesias de Serzedo e
Perosinho,descrito na Segunda Conservatória do Registo Predialde Väa Nova de gaia sob o
número 3136 ' Perosinho e inscrito na matriz sob o ãrtigo 4876 com o valor atribuído de €
353,40, identificada naquela planta a cor verde.
lll - aceitar que o Município se comprometa a:
a) garantir o acesso, por parte da proprietária, ao prédio sobrante;
b)executar o passeio de acordo com o previsto no projeto da via;
c) contabilizar a cedência e a permuta efetuadas' núm rprourlt.rento futuro do prédio
restante.
lv'aprovar a minuta da escritura de cedência e permuta.
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Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas no original
Despacho do Senhor presidente: "À Câmara.15.10.2021,
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Ata no 22 - Reunião Ptiblíca
De 08 de novembro de 2021

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas mun¡cipais, no valor total de €194,99 (cento e noventa e quatro euros e
noventa e nove cêntimos) para deslocaçäo a Guimaräes, no d¡a 30 de setembro de 2021,
solicitado pela Associaçäo Conselho de Seniores dos Proprietários da Urbanizaçäo de Vila
d'Este, nos termos informados.

{

DET
TOTAL DE ENTOS E ETE EU

ATO D¡AS I7 E 2021
CLUBE DE ARCOZELO
EDOC1202',U54315

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 15.10,2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de taxas
de utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €847,59 (oitocentosã quarenta e sete
euros e cinquenta e nove cêntimos), ou seja, o valor de €558,31 (quinhentos e cinquenta e
oito euros e trinta e um cêntimos) para deslocaçäo a Torres Vedras, nos dias 17 e lïde julho
de 2021, solicitado pelo Sporting Clube de Arcozelo, nos termos informados.

PEDI NTO TURAS
EOt

18E1 MBRO
SOLICITADO POR COLGAIA. CDE
EDOC|2021/68547

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente:,'À Câmara. i5.10.2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de redução em 70% do pagamento de taxas
de utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €450,8g (quatroceitos e cinquenta
euros e oitenta e nove cêntimos), ou seja, o valor de €280,62 (d'uzentos e oitenta euros e
sesse.nta.e dois cêntimos) para deslocaçäo Colégio de Gaia / Aeioporto, nos dias 12, lg e 19
de setembro de2021, solicitado por COLGAIA - CDe, nos termos informados

REFE
REVISOR OFIC DE CONTAS REAS

EAOl O SEMESTRE D82021
ECON óurce e EIRA

EDOC/2021/83917

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: "À Câmara.09.11,2021,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática,
aprovar e submeter à Assembl-eia IVlunicipal para conhecimentô, nos termos da alínea d), do
n0 2, do artigo llo da Lei no l3l201g de 03 de setembro,
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VALO MINUTA D AO CON
IN LOTES - DE SERVI COM F

CONSU DE
EDOCt202u80547
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "Concordo. À Câmara,0J.11.2021,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Sr. Presidente de 03.11.2021, que
aprovou o valor correto da caução (€28 464,34), no âmbito do lote 4, bem como, a minuta do
contrato retificada,
Mais foi deliberado tomar conhecimento da alteraçäo da designaçäo da entidade
adjudicatária no âmbito dos lotes 2,T,ge 9, nos termos informados.

DIREçAO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAçOS PÚBLrcOS
IME

GAIA - DA
8DOC12021t25315
Foi presente o documento referido em epígrafe,
Despacho do Senhor Presidente: "Aprovo. À
Deliberaçäo:

que se anexa no final por fotocópia sob o n0 46, apenas no original,
Câm ara para ratificação. 25.1 0.2021,,

GAS IFíCI os O MUN P

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente de 25.10.2021, que
aprovou, nos termos informados, o seguinte:
1 ' Despacho de Caducidade definitiva de adjudicaçäo à empresa Goldenergy
Comercializadora de Energia SA, em virtude de não têr aprãsentado cómprovativo prrriá
argumentação utilizada para a näo apresentaçäo da cauçäo, ou seja, näo vieram demonstrar
que a causa da não apresentaçäo da cauçäo näo lhes é imputável,
2 ' Despacho de Adjudicação à empresa "Galp Power, S.4,, ordenada em 20 lugar e pelos
qre999 unitários apresentados com a sua proposta até se esgotar o preço contratüal máximo
de 1.101'130,08€,valor ao qual acresce IVA à taxa legal de'z3o/o, o, prlo decurso do prazo
contratual fixado;
3 - Despacho de Aprovaçäo da minuta de contrato;
4 ' Despacho de Autorizaçäo para notificação do concorrente para prestação de cauçäo no
valor de 5% do preço contratual máximo, ou seja, de 55.056,50€';
5 ' Despacho de Autorização para que, poiteriormente, se proceda à notificaçäo do
adjudicatário para apresentação dos documentos de habilitaçäo; 

'

6 - Despacho de envio a agendamento à Câmara visto que:
Os supra mencionados Atos estäo sujeitos, todos eles, a ratifÍcaçäo pelo órgäo competente,
o executivo municipal, em próxima reunião de Câmara, bem como o Ato d1 raûficäção dá
intenção de caducidade da. adjudicaçäo à empresa "Goldenergy,' aprovado pelo sr,
Presidente da Câmara em 24 de setembro, que não chegou a ir a ratificar à reuniäo do
passado dia 18/10 e qu_e por economia procedimental e atãnta a urgência da decisäo, pelo
aproximar do término do contrato em vigor, aqui se solicita, visto qùe a próxima reuniäo do
executivo Municipal só ocorrerá no dia I de novembro, o que iria aträsar bastante todo
procedimento.
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ESSAO P DE VILA
s coM

IPAL GAIA + - PEDIDO DE
APRESE

EDOC|2021/51920

Foi presente o documento re-ferido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 47, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente: "Defiro. A câmara para ratificaçao. zs,lo.z¡zl,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr, Presidente de 25.10.2021, que deferiu
o pedido de prorrogação de prazo para apresentaçäo de propostas no procedimento referente
a "Conceção para Utilizaçäo do espaço domínio público do Município de Vila Nova de Gaia,
para a instalaçäo e operaçäo de um sistema partilhado de trotinetes com motor, sem doca,
inserida no Projeto Municipal GAIA + TROTINETE", por prazo igual ao inicialmente concedido
(9 dias), nos termos informados.

RUA
DE SANDIM. OLIVAL. LEVER E MA

Nto

EDOC|2021t7'1623

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 48, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.27.10,2021,
Deliberação:

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

MUNI

E SEIXEZELO
EDOCt2021/69055

EDOCI2021t57629

Ntcr
G

EDOCI2021/67004

NA

ONA

DA - UNñO SO

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4g, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente :', À Câmara. 27, I 0,2021,
Deliberaçäo:

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

G

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 50, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: "À Cimara.2T.10.2021"
Deliberação:

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

DE

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 51, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Cimara. 27.10.2021"

ffi#
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Deliberaçäo:

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

POSTURA MUNICIPAL DE SITO NA AV. PEDRO ÁIVNNES CABRAL - UNÉO DE FREGUESIAS DE
GULPILHARES E VALADARES

Ata n'22 - Reuníão Ptiblíca
De 08 de novembro de 2021

EDOC|2021/56196

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 27.10,2021,
Deliberaçäo:

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

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas no original,
Despacho do Senñor Presidente: "À Câmara.27.10.2021"
Deliberaçäo:

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

POSTURA MUNICIPAL DE NA RUA DE MARINHA- U DE FREGUESIAS SANDIM.
OLIVAL. LEVER E CRESTUMA
EDOC/2021t48677

MUNICIPAL TRÂNSIo NA AFONSINA - UNñO DE F UESIAS DE PE E
SEIX o

URA F DE VI
8DOCI2021t23414

ctRc GUINT O.VR.
83.1

AE.1 INTE TADA
TRE V N

E D 6
8DOCt2021t71372
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 56, apenas no original,

8DOCt2021t41974
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 54, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câtmara.27,10.2021,
Deliberaçäo:

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

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 55, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: "À Cimara.27.10.202l,
Deliberação:

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

1
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Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, ZT,\020Z1,
Deliberaçäo:

Deliberado por ma¡or¡a, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática,
aprovara 

1yt9!z-aeäo especial de circulaçäo para os seguintes veículos pesados: 09.VR.32;
10'VR'25, 15-FF-98, 38'02-MC, 51-TO-27,80.VU.25, 82.CG.74,82.CG.2S, é¡.tg.Vp, 96.AS.49;
96'A3'50,96'A5'51,96'MC'76, AE.11-HL e AE-46-OG, para permissäo de circulaçäo no
interior da zona delimitada entre a 41, rotunda de Santo Ovídio, Avenida da Re[ública,
Avenida Vasco da Gama (E,N,222) e Av. D, Joäo ll (VLg), durante 6 meses, nos termos
informados.

ESP

OR DA ADA 1 ROT

AT 02 DE SETEMBRO DE2022

VILA NOVA DE

É ktt
cÄMARA MUNtcIPAL

EDOCt2021t67209
Foi presente o documento reJerido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b7, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: ',À Câmara. 11.10.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por.maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstenções da Aliança Democrática,
aprovar a autorizaçäo especial de circulaçäo para o seguinte vêículo pesado: 32.E1.77, para
permis_säo de circulação no interior da zona delimitadientre a A1, rotunda de Santo Ovid¡o,
Avenida da República, Avenida Vasco da Gama (E.N.222)e Av. D. Joäo ll (VLg), válido até 02
de setembrode2022, nos termos informados.

4

37E

PEos
7 47 80.63. .93

DB.

DA

EDOCI2021t67205

99.CC.

AVEN
I DEAB 2022

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 58, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente:,'À Cimara. 11.10,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por_maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática
aprov-al3 autorização especial de circulação para os seguinteiveículos p.sádos' 00.DA-3g,
04'cQ'09, 06'uJ-10, 13-61-Ql, 18-uD-74, io.zó.pR, 35.Nñ.26, 44.38.ec, do.ts.er, 47.41-pe,
80'63'TF, 80-XV-93, 83-DB-70, 83-LG.gg, g7-c1.67, gg.32.pH, g2.5g.pB,'g¡.gg.tR, ',gg.cc.z¿ .
AD-48'ZX, para permissäo de circulaçäo no interior da zona delimitada entre a A1, rotunda de
Santo Ovídio, Avenida da República, Avenida Vasco da Gama (8,N.222'e Av. D,.f'oao f lryrS¡,
válido até 0r de abrir de 2022, nos termos informados

&

RE EAV.DDA

ODA V.D.JDA
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DA

SPECIAL PARA ESADOS:
79.47.UP 4,2X.48 7 79.F 91 PARA PERMI

30 DE
ENTRE 1 E28DE

8DOCI2021t74470
Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 59, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.11.10.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática,
aprovar_a autorizaçäo especial de circulação para os seguintes veículos pesados: 88.45.VX,
30-37-PG, 79-47-UP,47-GH-13, 74-ZX'48,74-ZX-49,78.1U.20, 79.FH.02, 91:GE.83 e AD.S3.VA,
para permissão de circulação no interior da zona delimitada entre a 41, rotunda de Santo
Ovídio, Avenida da República, Avenida Vasco da Gama (E,N,222) e Av. D. Joäo ll (VLg), nos
termos informados,

DA JU 3D

ADJ

É\, ItVILA NOVA DE

cÄMARA MUNrcrpAL

D

IL

8DOCt202il64823
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OCUP

PDE

EDOC/2021/35948

Foi presente o documento referido em epígrafel q_ue se anexa no final por fotocópia sob o no 60, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente: "Aprovo. À câmara para ratifica,çao. ts.1ö.202t,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade,.ratificar o despacho do Senhor presidente de 15.10.2021 que
aprovou, nos termos informados, o seguinte:
I ' Declarar a intenção de caducidade da adjudicaçäo, nos termos da alínea a)do no 1 do artigo
860, ou seja, pela entrega extemporânea dos documentos de habilitaçäo;
ll, Ordenar a notificaçäo da intençäo de declaraçäo da caducidaUä Oa adjudicaçäo, para
efeitos. de audiência prévia, concedendo-se, um prazo de S dias úteis ao uá¡roir.iarío, .t
cumprimento do n0 2 do artigo g60 do ccp, para pronúncia.

U P DAT VIA P PE

NOV
l€1

F
HA

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 61, apenas no original,
Despaclro do Senhor presidente: ,'À Cimara.2T.I0.Z021"
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa pela
ocupaçäo da via pública, pela apreciaçäo do processo e þelo condiðíonamento e corte de
trânsito, no valor de €1.875,00 (mil óitocentos e setenta e cinco euros), solicitado por
FERROVIAL / ALBERTO COUTO ALVES - LINHA AMARELA, ACE, nos termos informados.

fr
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 63, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.27.10,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, rejeitar os erros e omissöes reclamados, ao abrigo do disposto
no n0 3, do artigo 3780 do CCp, nos termos informados.

VILA NOVA DE

tcA DE FI

DEM NO UM MIL NTOS E AE
TAXA MVI

E D
EDOC/2017/10975

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.09,11.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o valor dos trabalhos a menos resultante do último auto
de medição no montante de €21 656,94, acrescido de IVA à taxa legal em vigor e consequente
descabimento e estorno desse valor, nos termos informados.

2DA N EL
FI TO

EDOC/2020t78420

{McÂMARA MUNtctpAt Ata n'22 - Reunìão Ptiblica
De 08 de novembro de 2021

DIDO DE OU DOP VIA PÚ
66 N

VALO MIL EN POR
- LINHA - AUTO

MONTANTE PAGO
EDOC|2021/51463

Foi presente o documento reJerido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.22.10.2021"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a devoluçäo do montante pago, através da emissão de
um estorno ao documento de receita, nos termos informados,

DE CA DO LOP
E2 11

EDOCI2021t52491

EU

M

OM

E

D

ROA

DO

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 65, apenas no original,
Despacho do Senlror presidente :,' À Cim ara. 0J.1 1 .2021 "
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:1' Aprovar todas as propostas contidas no documento ñelatório Final (etapa 60), do qual
não resulta qualquer modificação ao teor do relatório preliminar (etapà 5å), o qúal se dá
como inteiramente reproduzido, designadamente:¡ ..A ordenaçäo das propostas admitidas, de acordo com a classificaçäo
atribuída por aplicaçäo do critério de adjudicaçäo;

IONAM

DEVOLU

DOD
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MINUTA DO CONT RATO

Atø n'22 - Reunião Ptlblíca
De 08 de novembro de 2021

¡¡ 'A adjudicaçäo do proced¡mento de contrataçäo para a "EMPREITADA DE
REABILITAçÄO DA FASE 2 DA TNTERVENçAo INTEGRADA Do cAsTELo", à proposta
apresentada pelo concorrente DIZCONSTRUçÃ0 LDA, pelo valor global de 1.353.00b,00€
(um milhäo trezentos e cinquenta e três mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

2. Aprovar a minuta do contrato;
3. Autorizar a notificaçäo à empresa adjudicatária para que apresente os documentos de
habilitaçäo e preste cauçäo nos termos definidos no programa do concurso.

DE DA RVEN DO
MINUT

NI HA- DA

{

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 60, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 05.11.2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar todas as propostas contidas no documento Relatório Final, do qual näo resulta
qualquer modificaçäo ao teor do relatório preliminar, o qual se dá como inteiramente
reproduzido, designadamente :

i. A ordenaçäo das propostas admitidas, de acordo com a classificaçäo
atribuída por aplicação do critério de adjudicaçäo;
i¡' A adjudicaçäo do procedimento de _ contratação para a "EMpRE]TADA DE
REABILITAçÃ? DA FASE 3 D4 NTERVENçAI tNTEGnnoe' Do clsreto", à proposta
apresentada pelo concorrente DIZCONSTRUç4O LDA., pelo valor global Ue't.tiZ.ObO,OO
€ (um milhäo cento e quarenta e dois mil euros) acrescido de IVA à taxa
legal em vigor.
2. Aprovar a minuta do contrato;
3, Autori_zar a notificação à empresa adjudicatária para que apresente os documentos de
habilitaçäo e preste cauçäo nos termos definidos no'progrära ào conrurso.

D

EDOC/2020t47332
Foi presente o documento reJerido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 67, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: "À Cimara.0g.11.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar to{.1l as propostas contidas no documento Relatório Final, do qual näo resulta
qualquer modificaçäo ao teor do relatório preliminar, o qual se dá como inteiramente
reproduzido, designadamente:
i' A exclusäo das propostas apresentadas pelos concorrentes, Tecnocampo . Sociedade de
Construçöes e Obras Públicas, S,A., Axis Arte, Lda., Aflântinível.öonstruçäo Civil,
Lda., Cunha & Barroso, Lda,, Alexandre Barbosa Bories, S,Á., Construçöes Refoiänse, Lda,
e Comporto - Soc. de Construções, S,A., pelos funãamentos descritós no ponto g.1. oo
relatório preliminar;

^
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ii. A ordenaçäo das propostas admitidas, de acordo com a classificação atribuída por
aplicação do critério de adjudicação;
iii. A adjudicaçäo do procedimento de contratação para a empreitada "Pavilhäo
Municipal de Santa Marinha construçäo", à proposta apresentada pelos
concorrentes FULLPROJEKTS Lda, e FPRIMIUM Lda., que formarão consórc¡o até à data daoutorga do contrato, pelo valor global de 2,b6g.033,20€ (dois
milhöes quinhentos e sessenta e nove mil, trinta e três euros e vinte cêntimos), acrescido de
IVA à taxa legal em vigor;
2. Aprovar a minuta do contrato;
3' Autorizar a notificaçäo ao adjudicatário para que apresente os documentos de habilitaçäo
e preste cauçäo nos termos definidos no programa do concurso.

DOE
145)- 1O CONTRATO ADICIO NAL

EDOCt2021/58573
Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 68, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidenfe; "A Câmara. 09.11.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
i - Aceitar os documentos de habilitação e da cauçäo remãt¡dos após o prazo para o efeito,
visto que, estando'se no âmbito de um adicional ao contrato, tal aio näo afeta'os princípios
de contrataçäo pública, nomeadamente, os da concorrência e da igualdade, prosseguindo.
se, aliás, com este ato o princípio da boa administraçäo previsto no artigo St'cio CpAi
ii ' Autorizar a substituição dos décimos a reter aquando dos pagamentos referentes aos
trabalhos do presente adicional pela garantia bancárìa já apresentaãa no âmbito do presente
adicional, aprovando, consequentemente, a retificaçäo reålizada nessa matéria à minuta do
contrato;
iii' Reduzir a garantia bancária apresentada de 10% para 8o/0, visto que o empreiteiro
apresentou cauçäo por valor superior ao exigido no caderno de encargos,

DIREçÄo MUNtctpAL eARA A tNcLUSÄo soc¡nl
PEDI

to
CALDAS DA SILVA
EDOCI2021t77399

P MUN lA+ IVA -

Foi presente o documento referido em,epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 69, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: "À Câmara. 15.10.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na Carência Económica e Emergência Socia-1, nos
termos informados.

aacer-^q,..t"^
Cefrif¡cado
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IDO DE Mtco PROG + INCLUSIVA -
SOL¡CIT REZA DOS

LOUREN BRITES
8DOCt2021t77743
Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 70, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.15.10,2021,
Deliberação:

Deliberado por unan¡midade, aprovar o pedido de apoio económ¡co no âmbito do programa
Municipal Gaia + Inclusiva - Eixo de Apoio na Carência Económica e Emergência SociãI, nos
termos informados.

DE APO PAL +
APOIO R
RODRIGUES
8DOCt2021t77817

Foi presente o documento reJerido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 71, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. i5.10.2021"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na Carência Económica e Emergência Sociã|, nos
termos informados.

PE GAIA +
NA ctA lc IN

EDOCI2021/76168

E
s0c

ANTUNES
8DOCt2021t74217

N

L

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 72, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente:,'À Câmara. 15.10.2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na Carência Económica e Emergência Socia-1, nos
termos informados,

+MU

Foi presente o documento reJerido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 73, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: "À Câmara.15.10.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na carência Económica e Emergência Socia-¡, nos
termos informados.

^
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Foi presente o documento reJerido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 76, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:', À Câm ara. 22.1 0,2021 "
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + Inclusiva - Eixo de Apoio na carência Económica e Emergência Socia-¡, nos
termos informados.

6cÅMARA MUNtctpAL Alø n" 22 - Reuníão Ptiblíca
De 08 de novembro de 2021

PEDI MI + . EIXO
SOLICITADO

FERREIRA

EDOC12021I74725

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 74, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.15,10,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do Programa
Municipal Gaia + Inclusiva - Eixo de Apoio na Carência Económica e Emergência Social, nos
termos informados.

ONÓMIC DO CIPAL + - EIXO
soLl NEI

BARBOSA
8DOC12021I74665

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 75, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente :', À Câmara. 1 5.1 0,2021 "
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na Carência Económica e Emergência Socia-¡, nos
termos informados.

tco MU +l - EIXO
NA soc TADO

EDOC/2021t80720

N

D

DO

PED

OLIVEIRA

P MUN +

crT CARL EL DE

8DOC|2021t79028
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 72, apenas no original,
Despaclro do Senhor Presidente: "A Câmara, ZZ.10.Z0Z1,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + Inclusiva - Eixo de Apoio na Carência Económica e Emergência Socia-¡, nos
termos informados.

CA E EME
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DE NO ÂMB MUNICIPAL + - EIXO DE

ITADO A

EDOC|2021/80348

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 78, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 22.10,2021,
Deliberação:

Deliberado por unan¡midade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do Programa
Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na Carência Económica e Emergência Social, nos
termos informados.

CANDIDATU DE APOIO GAIACUI R. SOLICITADA POR ANDREIA T FERREIRA
EIRAS

EDOC/2021t72806

6 kt,il

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 79, apenas no original,
Despacåo do Senhor Presidente: "À Câmara.15.10.2021"
Deliberaçäo:

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

CANDIDATU RA DE APOIO GAIACUIDADOR. SOLIC POR ALB E PEREIRA
EDOC/2021t72807

toi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 80, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.15,10.2021,
Deliberaçäo:

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

TU
TOMAZ DA A

DI DE
EDOCI2021t72814

o UI tc DA

EDOCI2021t72811

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 81, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: "À Cãmara.15.10,2021,
Deliberaçäo:

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

E0 CAP

Foi presente o documento re.ferido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 82, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: "À Cimara. 15.10.2021"
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio Gaiacuidador, nos termos
informados.
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CAND IDATURA DE APOIO IDADOR. SOLICITADA POR ALZIRA MARIA PINHO COUTO
8DOCI2021t72818

CANDIDA URA DE APOIO GA IDADOR. SO POR FLORÊ IO JOSÉ CARVALI{O DA SILVA
BDOC1202',U72822

DE ADA
8DOCI2021t72832

TU Nto DE
DE FARIA
8DOC|2021t72839

IDAT DE DAD Llc c RTE
TEIXEIRA

8DOC|2021t72856
Foi presente o documento referido em ep¡grafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gg, apenas no o¡ginal

{

Foi presente o documento reJerido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 83, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 15.10.2021,
Deliberação:

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

Foi presente o documento reJerido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 84, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.15.10.2021"
Deliberação:

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

9A¡|ÐIDATURA DE APOIO GAIACUIDADOR. SOLICTTADA pOR ALptNA MORETRA RESENDE VALE
8DOC12021t72826
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no BS, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 15.10,2021,
Deliberaçäo:

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

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g6, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: "À Câmara. 15,10.2021,
Deliberação:

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

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g7, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: "À Câmara, i5.10,2021,
Deliberação:

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

R
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Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.15.10.2021,
Deliberação:

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

CANDI DE APOIO IDADOR. SOLICIT ADA POR MARIA LOPES COELHO FERREIRA
8DOCI2021t73213

Ata n'22 - Reunião Públíca
De 08 de novembro de 2021

Foi presente o documento reÍerido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 8g, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.15.10.2021,
Deliberação:

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

CANDIDATURA DE APO OR MARIA ALICE FARIA AUGUSTO
8DOC1202'.U73219

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g0, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.15.i0.2021,
Deliberaçäo:

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

94!D!PILVRA DE APolocAlAcu|onoon.s crApA poR lvlRRn oe rÁlmR slnros connen
EDOC/2021t73229
Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g1, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.15.10.2021,
Deliberaçäo:

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

o DOIT SIL
EDOC|2021t73234
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g2, apenas no original,

Despacho do Senhor presidente: "À Câmara. 15.10,2021"
Deliberaçäo:

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

9AIPIDILVRA DE APoloGAlAcUlonooR, soLtclTApA poR MARIA JosÉ pA cRUz vtEtRA
8DOC12021t73241

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 93, apenas no original,Despacho do Senhor presidente:,'À Cimara. 15.10,2021,
Deliberaçäo:

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

frClassificaçãor Prlblico aSceÍi
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EDOC12021t73255

TU

EDOC/2021t77816

MAta no 22 - Reunião Ptiblíca
De 08 de novembro de 2021

PA

6
c4!?tplruRA pE Apot NANpo ALVES pA srLVA
ED0C/2021t73249
Foi presente o documento re-ferido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g4, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:', À Câmara. I 5.1 0.2021,
Deliberação:

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

CANDIDATURA DE APOIO GAIACUIDADOR. SOLICITADA POR MARIA MANUELAVEIGA MARTINS NETO
EDOCt2021t73253
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 9b apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente :,' À Câmara. I 5.1 0.2021 "
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio Gaiacuidador, nos termos
informados,

APOI ADA OLIVEI

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g6, apenas no original,
Despacho do Senñor Presidente: "À Câmara. 15,1O.ZOZ|,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio Gaiacuidador, nos termos
informados

c4N?lP4fuRA DE APoloGAl,AcUlonooR. soLrcrTApA poR ELVTRA MENoES cARposo
EDOC12021t76820
Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 97, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: "À Cimara. 15.10.2021,
Deliberaçäo:

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

DE
8DOCt2021t67354
Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gg, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: "À Câmara.15.10,2021,
Deliberaçäo:

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

MAR A

Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 9g, apenas no original
Despacho do Senhor presidente :,' À Cim ara. 22.1 0.2021 "

ffi#
Cert¡ficedo
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Deliberaçäo

CARVALHO
8DOC12021t77824

DI

8DOC12021I77949

M
ú

UES BI

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

RA DE UI ADA POR FE

Ata no 22 - Reunião Ptiblica
De 08 cle novembro de 2021

MAN

Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 100, apenas no o¡ginal,
Despaclro do Senhor Presidente: "A Câmara.22.10.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unan¡midade, aprovar a candidatura de apoio Gaiacuidador, nos termos
informados.

SO

Foi presente o documento referido em.epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 102, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.22.102021,
Deliberaçäo:

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

Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 101, apenas no o¡ginal
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.22.10.2021,
Deliberaçäo:

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

CANDI DE APOIO GAIACUI DADOR. SO LICITADA POR MARIA PINHEIRO
EDOCI2021/77966

DE ADA EL
8DOC12021t77976

DE IA
8DOCI2021t78007

Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 103, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: "À Cãmara.22.10.2021"
Deliberaçäo:

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

Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 104, apenas no original,
Despacho do Senåor presidente: "À Cãmara.22.10,2021,
Deliberaçäo:

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

ffi#Classlflcaçãor Públlco
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IDATURA

ED0C/2021/77998

CANDIDATURA DE APOIO

GAIACU SOLICITADA

Ata no 22 - Reuní,ão Ptiblíca
De 08 de novembro de 2021

DE

I
Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 105, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 22.10,2021"
Deliberação:

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

GAIACUIDADOR. SOLICITADA POR MARIA CELESTE GONCALVES CARVALHO
8DOCI2021t77988
Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 106, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.22.102021"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio Gaiacuidador, nos termos
informados,

CANDI DE APOIO IDADOR. SO CITADA POR DA MARIA DA SILVA LOPES
EDOCI2021/78013

Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 102, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente :,' À Câmara. 22.1 0.2021,
Deliberaçäo:

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

T

PEREIRA

8DOC|2021t78582

CAN D

NUNES

EDOCt2021/78593

NC CAND

o tc MARIA DA

Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 108, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: "À Cãmara.22,10.2021,
Deliberaçäo:

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

o

E

tc DE

Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 109, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: "À Cãmara.22,10.2021,
Deliberaçäo:

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

EDOCI2021/35004

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 10, apenas no original

VIEIsoNo

^
aSget'-
Ëotr""
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De 08 de novembro de 2021

{

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 15,10,2021,
Deliberação:

Deliberado por unan¡midade, aprovar o estorno de verba devido a desistência da Candidatura
de Apoio a Arrendamento, nos termos informados.

ctA IDA APOIO POR
MOREI HO- EVE

EDOC|2021/16937

o

Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 1 1 , apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.15.10.2021"
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o estorno de verba devido a desistência da Candidatura
de Apoio a Arrendamento, nos termos informados.

EDOC/2021t2942'l
Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 12, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.15.10.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o estorno de verba devido a desistência da Candidatura
de Apoio a Arrendamento, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOI O AO ARREN o. soLIcrTADA POR FILIPA ALEXANDRA FERNAND
PINTO - ESTORNO D VERBA

DES 1A
VILA E

CEN

DA()
QUATRO MIL EUROS)
8DOC12021t78406

EN T 130
NTO

EIDA
8DOCI2021t72753

Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 13, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente :,' À Cãmara. 2g.1 0,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratlficar o Protocolo de Desenvolvimento Desportivo no
03/FD/CAR/A112021celebrado entre a Fundaçäo do Desporto e o Município de Viia Nova de
Gaia, para apoio financeiro ao Projeto Desportivo do ientro de Alto Rendimento de Gaia
(Taekwondo e Ténis de Mesa), no âmbito da Medida 01 - Projetos Desportivos dos GAR, no
valor de €24.000,00 (vinte e quatro mil euros), nos termos informados.

L

Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 14, apenas no original
Despacho do Senhor presidente: "À Câmara. 15.10.2021,

^
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De 08 de novembro de 2021

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de isençäo do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €130,00 (cento e trinta euros), solicitado por Vera Lúcia Ferreira
de Almeida, nos termos informados.

PEDI DO DE ISENCÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA ADMIN ISTRATIVA. NO VALOR E €130.00

6

TRINTA clT EL DO
EDOC/2020/38646

OANOL

Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 15, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 15.10.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, indeferir o pedido de isençäo do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, solicitado por Manuel do Carmo Monteiro, nos termos informados.

DE P AULAS POR
DE 2021t2022 PISCINA DA VILA ESTE. NO VALOR €2.005.00 tDors MlL E CINCO

EUROSì SOLICITADO MARIA FLORIN JESUS
EDOCt2021/66054

Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 16, apenas no original,
Despacho do Senñor Presidente: "A Câmara.15.10.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de aulas
personalizadas porsemana, para o ano letivo de2021t2022, naPiscina àe ú¡n d'Este, no valor
de €2 005,00 (dois mil e cinco euros), solicitado por Maria Florinda Jesus, noi trrmo,
informados.

PEDIDO DE DOPAGAMENTO DE UMA VEZ POR SE MANA, PARA O
ET Ptscl NI V NCO

Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 12, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: "À Câmara. 15.10.2021,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de aulas
personalizadas por semana, para o ano letivo de202112022, nas Piscina! lúunicipais, no valor
de €1 005,00 (mil e cinco euros), solicitado por Nadia Ettaouass, nos termos informados.

POR P HO RIEL ET REI
EDOCt2021/59624

EIDA
EUROS) PARA A ESPOSA MARIA LIB ERTA NUNES DOS SANTOS D EIDA
EDOCt2021/52800

Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 18, apenas no original
Despacho do Senhor presidente: "À Cãmara, 15.10.2021,

^
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Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 50% do pagamento de taxas
pela frequência de aulas de hidroterapia/hidroginástica em piscinas municipais, no valor de
€305,00 (trezentos e cinco euros), para o senhor Manuel Fernando Lourenço de Almeida e
€305,00 (trezentos e cinco euros) para a esposa Maria Liberta Nunes dos Sañtos de Almeida,
nos termos informados.

PEDIDO ISENCAO DO P ENTO DA TAXA FREOUÊNCA DE P INA MUNICIPAL. O ANO
E€2 MIL E SOLICIT IANA

SILVA IRA. PARA A FIL LEONOR SOAR TEIXEIRA
EDOCI2021/50480
Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 1g, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 15.10.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidadg, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxa por
frequência de piscina municipal, para o ano de 202112022, no valoi oõ Cz OOs,O0 (dois mil e
cinco euros), solicitado por Diana Manuela da Silva Teixeira, nos termos informados.

PEDIDO DE ISENCÄO DO PAGAMENTO DA TAXA POR FREOU Êrucn DE sESsöES DE HIDROTE AEM
ICIP ALOR E

DA MU

cRtsrl

ARA

EL

Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 120, apenas no o¡ginal,
Despaclro do Senhor Presidente: ,'À Câmara. 15.10.2021"
Deliberação:

Deliberado por unanim¡d39g, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxa por
frequência de sessöes deìridroterapia em piscina municipai, no valor d'e €305,00 (trezentos e
cinco euros), para Estela Cristina Araújo da Costa Sousa e €i 0os,0o (dois mil e cinco euros),
para o marido José Manuel Pinto de Sousa, nos termos informados,

DO

PINTO DE SOUSA
EDOC/2021t42136

ED0C/2020t44342

NO RDE 00

DAT
IL ECr ROS

DOSP

Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 121, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente:',À Câmara. 15.10,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidad.e, aprovar o pedjdo de isençäo do pagamento de taxa por
frequência de piscina municipal, para o ano 202112022, noválor de cä o-os,oo (dois mit e tinco
euros), solicitado por Maria de Fátima dos Santos Silva de Sá, nos termos iniormados.

fr

ODA DE €2.00 MIL E P DOJ
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q

EU

PED

E

DATAXA U €1 1 MI

EUM 0 SOLICITADO
ROSA DE

EDOC|2021/58314

Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 122, apenasno original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 15,10.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unan¡midade, indeferir o ped¡do de isençäo do pagamento da taxa urbanística
- Proco 3984n0, solicitado por Lúcia Rosa de Pinho, nos termos informados.

D|REçÃO MUNtCtpAL DE EDUCAçÃO E SAúDE
CANDIDATU DE TRANSPORTE ESCOLAR AGRUPAM ENTO DE ESCOLAS DIOGO DE 2021.
2022
EDOCI2021/66052

Foi presente o documento referido em epigrafe,.que se anexa no final por fotocópia sob o no 123, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente: "Aprovo. À câmara para ratificação.2g.0g.2021,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente de 2g.09.2021 que
aprovou as candidaturas de transporte escolar dos alunos do Agrupamento de Escolas de
Diogo de Macedo, no ano letivo 2021-2022, e indeferir as candidãtuias dos alunos que näo
cumprem os requisitos legais das candidaturas ao transporte escolar, nos termos
informados.

DIREçAO MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
DE ITUI IME PRI ICITAD

J 1-
ED0C/2021t72156

DE

Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 124, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 22.09.2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática,
aprovar a emissäo de certidão o$-e conste parecer favoráveÍà constituiçao do regime de
compropriedade, nos termos da lnformaçäo 20613t21,1 de 0gt0gt20}1, soicitado põr maria
Joäo Mendes Barbosa - Processo no 5854121- CERT, freguesia de Arcozelo.

PED CER

EDOC|2021t72t52
CARV -P

RPc U IME SOLI
1 REGU

Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12b, apenas no original,
Despacho do Senåor presidente: "À Cãmara.22.09,2021"
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática,
aprovar a emissäo de certidäo ory9 conste parecer favoráveÍà constituiçao do regime de
compropriedade, nos termos da lnformaçäo 20381121,1 de OltOgl2O21, soi¡c¡tado põr Rosa
Fátima Oliveira Carvalho - Processo no 6til5t2'l - cERi, freguesia de Madatena.

fr
¿acer":

\odo"
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E

CERTIDAO DE CONSTITUICÄO DE REGIME DE COMPROPRIEDADE. SOLICIT ADO POR JORGE
MANUEL FERREIRA GASPAR - PROCO 6280121 _ CERT -FREGUESIA DA MADALENA
EDOC/2021/73330

Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no finalporfotocópia sob o no 126, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. Z4.0L,Z0Z1"
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática,
aprovar a emissäo de certidäo onde conste parecer favorável à constituição do regime de
compropriedade, nos termos da Informaçäo 21257121,1 de 1710912021, solicitado por Jorge
Manuel Ferreira Gaspar - Processo n0 6280/21 - CERT, freguesia de Madalena.

IDÄO U EFEITOS IMT E 0

CERT . U DE FREGUESIAS DE MAFAMUDE E VILAR DO P so. solrcrrADo POR SCOPE .
ATIVIDADES DE LNVESTIMENTOS. LDA
EDOC/2021t72192
Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 127, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.22.09.2021"
Deliberação:

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

Processo no 4264116 e da apresentação do certificado energético no SCE2SS69ZZ41,
que o edifício sito na Rua Antero de Quental, no 90, da União das Freguesias de
Mafamude e Vilar do Paraíso, descrito na 2a Conservatória do Registo preO¡al de Vila
Nova de Gaia, sob o n0 531/19860319 e inscrito na Matriz Predial Uibana sob o no 1324,
foi objeto de intervençäo de reabilitaçäo urbana, para efeitos de isençäo de lMl, IMT e
lRS, nos termos das alíneas a), b) e c) do no 2 do artigo 450 e da alínéa a) dos ños 4 e
7 do artigo 710 do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF);

2' Aprovar a emissäo de certidäo, nos termos da minuta anexa à lnformaçäo no
18397 121,3 de 2021.09.1 4;

3' Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação do edifício
ou fraçäo;

4' Enviar ao requerente a certidäo urbanística peticionada,

PE CE IMT o 774t21-

COSTA MOREIRA
8DOCI2021t73772

RIANO

P

Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no finalporfotocópia sob o no 128, apenas no original,
Despacho do Senåor presidente :,, À Cãmara. 2g,09,2021,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:'l' Reconhecer que, em virtude da conclusão das obras efetuadas, para fim habitacional,
no prédio sito na Rua conceiçäo Fernandes, nos 55g, 560 e 562, da união das
Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, descrito na â. Conserríórir do iegisto
Predial de Vila Nova de Gaia, sob o no 5311 e inscrito na Matriz predial Urbana soþ o

^
a3Eer--q,J
Cefr¡f¡cado
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Foi presente o documento referido emepigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 130, apenas no original
Despacho do Senhor presidente: "À Cãmara, 11.10,2021,
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n0 2810, da aludida Uniäo de Freguesas, da vistoria urbanística realizada no âmbito
da qual o imóvel obteve o nível de conservaçäo "excelente" e da apresentaçäo do
respetivo certificado energético, que o mesmo foi objeto de intervenção de
reabilitaçäo, para efeitos de isenção de lMl e lMT, nos termos e para os efeitos das
alíneas a) a c) do n0 2 do artigo 450 e, ainda, de deduçäo à coleta em sede de IRS
respetivamente do n0 4, alínea a) e do n0 7, alínea a), todos do Estatuto dos Benefícios
Fiscais (EBF);

2' Aprovar a emissäo de certidão, nos termos da minuta anexa à lnformaçäo no
1 5833/21,5 de 2021.09.15;

3' Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação do edifício
ou fração;

4- Enviar ao requerente a certidäo urbanística peticionada.

PARA o 173
DE E SANT MTC -

INVESTI

8DOCt2021t74209
Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12g, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.29g.09.2021"
Deliberaçäo:

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

Processo no 2559117 e da apresentaçäo do certificado energético no SCE2zg}1¡TSZS,
váf ido atê 2410612030, que a fração "BH" do prédio sito na Rua do choupelo, no 677,
da Uniäo das Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, désc¡ia na 1,
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o no 5371 e inscrito na
Matriz Predial Urbana sob o artigo no 7297,da aludida Uniäo de Freguesias, adquirida
pela requerente à "MTc - Investimentos lmobiliários, Lda,', titúlar do'processo
registado com o no 2559117, que contempla a comunicaçäo prévia de 

'obras 
de

edificação de edifício destinado a habitaçäo multifamiliar, ao abrigo do Alvará de
Licença de Obras, Lote 2 do Alvará de Lotéamento no 2/08 de 11 de jãneiro, foi objeto
de intervençäo de reabilitaçäo urbana, para efeitos de isenção Ui ¡lvll e lMT, nos
termos das alíneas a) e c) do no 2 do artigo 450 do Estatuto áos Benefícios Fiscais
(EBF);

2' Aprovar a emissäo de certidäo, nos termos da minuta anexa à Informaçäo no
21 465121,1 de 2021.09.22;

3' Comunicar o reconhecimento ao serviço de finanças da área da situaçäo do edifÍcio
ou fraçäo;

4' Enviar ao requerente a certidäo urbanística peticionada.

ET PU NOV
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Deliberado por unan¡midade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de
publicidade' no valor d9 €f!0,00 (duzentos euros), Proc,o itgttl- freiuesia de Säo Félix da
Marinha, solicitado por INOVAGAIA, nos termos informados,

Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 131, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor presidente: "À Câmara.29.10,2021,.
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, salientou a disponibilidade dos Vereadores da Aliança
Democrática para, quer ao nível da revisäo do PDM quer ao nível das próprias ARÙ's, rever toda a situaçå0, para
se criar alguma equidade,
O Senhor Vereador, Engo. Rui Manuel Alves da Rocha Pereira, disse que o desconto de 10, 15 ou 20,000 euros
não irá influenciar o investimento imobiliário em Vila Nova de Gaia, porque Gaia tem as infraestruturas necessáriaspara se tornar atrativa para o investimento, Que a Câmara tem de ser cirúrgica na aplicação destas taxas, ou seja,porventura pode-se admitir que a reabilitação de um prédio decadente e no c-entro de Vila Nova de Gaia ou no centro
histÓrico, tenha estas isenções, mas, não se pode aómitir qrr r. faça um proJù nouo, num loteamento novo, e quesepatrocine este tipo de isençöes' Disse que:g deve distinguir a reabilitaçäo da construção feita de raiz,o senhor Presidente da câmara, Prof' ór. Eduardo vítoiRodrigues, disse näo fazer sentido estar-se a discutircasu.islicamente e que este é o momento para se repensar as ARÙ's. Disse haver municípios que definiram o seumunicípio integralmente como ARU e há outros que oiham para as ARU's de uma forma muito mais minimalista, eueuma coisa 

Q 
olhar pala.9 delimitaçao de ARU's, outra coisa é olhar para o regime de benefícios fiscais da ARU efazê-lo em 2013 ou2014, numa coniuntura diferente, Dissálrã o qr. se está a votar, é uma votação vinculativapela propria proposta, que decorre dé um reguramento pré-exiftente,

o Senhor vice'Presidente, Eng,o Patrocí-nio wtiguel v¡e¡ia ãe Azevedo, disse que em reuniöes de Cåmaraanteriores, foram presentes as iseìçöes dos últimoianos, no amoito do urbanismo, nó vabr de 3 milhoes de euros,sendo 1 milhão de euros relativamente às ARU's e 2 milhöes de euros aplicadas nas exceções referidas pelo senhorvereador' Disse existirem critérios e quando as ARU's foram definidas, foram numa perspetiva de investimento e decaptação de investimento,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática,
aprovar o pedido de redução 

9t!q7:_d-o pagamento da taxa de'ocupaçäo doäspaço púbtiro,
com tapumes, no montante de €21.600,00 lvinte e um mil e seiscentós euros), o'pr'uido u.redução tT 

1011o-pagamento da taxa àe ocupaçäo do espaço público, com grua, nomontante. de. €2.700,00 (dois mil e setecentos euroé¡ e inueferii o pedido de redução depagamento da taxa de ocupação doespaço público, iom stand de vendas, proc,o g51gl21-
cP - Ylg: {eFreguesias de Santa Marinha . sao Pedro da Afurada, soticitado por pRoplso
- EMPREENDTMENTOS rMoBlLÁRlos, sA, nos termos informados.
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Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 132, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 29.10.2021"
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, disse que na presente isençäo, coloca-se a questäo de
no rés-de-chäo estar eventualmente prevista a construçäo de uma unidade fabril, pelo que, perguntou se
corresponde a uma efetiva criação de emprego ou näo?
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse presumir-se de que sim,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de redução em 50% do pagamento da taxa
municipal de urbanizaçäo, no valor de €4.693,46 (quatro mil seiscentos e noventa e três euros
e quarenta e seis cêntimos), o pedido de reduçäo em 50% do pagamento da taxa de
compensaçäo urbanística, no valor de €8.135,33 (oito mil cento e trinta e cinco euros e trinta
e três cêntimos), o pedido de reduçäo em 50% do pagamento da taxa de Iicença de
construçäo, no valor de €1.100,12 (mil e cem euros e doze cêntimos) e indeferir o pedido de
redução do pagamento da taxa de emissäo de alvará de licença de obras, proc,o 611;;llZ0 -pL,
freguesia de oliveira do douro, solicitado por José Feinandes Cardoso, nos termos
informados.
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Foi presente o documento referido em.epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 133, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: "À Cãmara.29.10.2021"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 50% do pagamento da taxa
municipal de urbanizaçã0, no valor de €2.043,48 (dois mii e quarenta e fiés õuros e quarenta
e oito- cêntimos) e o pedido de reduçäo em 50% do pagamento da taxa de compénsaçao
urbanística, no valor de €3.269,57 (três mil duzentos e selsenta e nove euros e ciñquenta e
sete cêntimos), Proc.o 6757120 - PL, Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do Þaraíso,
solicitado por EGOINSIDE - sOLUçÖEs EM EcoEFictENTE E SUSTENTABTLTDADE LDA, nos
termos informados.
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Foi presente o documento referido emepigrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 134, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 27.10,2021"
Deliberaçäo:

Deliberado por unan¡midade, aprovar o pedido de emissão da licença especial de ruído para
execuçäo de trabalhos no âmbito da empreitada de "Execuçäo da eitensåo da Linha Amarela
desde Santo Ovídio a Vila d'Este", incluindo o parque de material e oficina e conversäo da
respetiva taxa municipalem capitalsocial da Metro do Porto SA, nos termos informados.

MDE DE

Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 135, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 27.10.2021"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
A' Aprovar' por declaraçäo, nos termos do disposto no- no 3, do artigo 1210 do Regime

Jurídico dos Instrumentos de Gestäo Territorial e do artigo Zbo da Lei de Bases Gerais da
Política Pública de Solos, de Ordenamento do Tenitório-e de Urbanismo, a proposta de
Alteraçäo do Plano Diretor Municipal de Vila Nova de Gaia, por adaptaçäb r'o irgrr*,
da orla costeira de Caminha - Espinho, constituída peios anexäs ã lntormriäo no
ÛgtDUp t2021 de 25-10 -2021 ;

B' Transmitir a referida declaraçäo, acompanhada da lnformação no 0g/DUp/2021 de 25-10.
v021 e respetivos anexos, à Assembleia Municipal e, posteriormente, à Comissäo de
Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, noé t.rro, do disposto no no 4, do
artigo 121.0 do RJIGT;

G' Após as diligências referidas no ponto anterior, remeter a declaraçäo para publicaçäo edepósito, acompanhada da proposta e dos comprovativos da sua transmissäo à
Assembleia Municipal e à Comissäo de Coordenaçáo e Desânvolvimento Regional, os
termos do disposto no no 4, do artigo 1210 do RJrcf.

GAIURB URBANISMO E HABITAçAO, EMe4L4lgg goclAl - 3 RE 202r
8DOCI2021t77309
Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 136, apenas no original.Despacho do Senhor presidente: "À Cãmara. 15.10.2021,
Deliberação;

A Câmara tomou conhecimento.

Classificaçãor Prlblico ffi#
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RELATÓRO MENSAL pAS OPERAçÖES URBANíSTTCAS
ED0C/2021/83340
Foi presente o documento referido emepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 137, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.29.10.2021'
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÉR|O DA TESOURARIA, que se anexa no final por fotocópia sob o no 138, apenas no
original,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

Nada mais havendo a tratar, quando eram 16 horas e 35 minutos, o Senhor Presidente da Câmara declarou

encerrada a reuniäo, da qualse elaborou a presente ata aprovada, por unanimidade, nos termos do disposto

no n0 I do art.o 34.0 do CPA, e no n.0 I do art.o 570. do Anexo I da Lei n,o 7512013, de 12 de setembro, com as

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

aprovado pelo Executivo na sua reuniäo de 2021.10,18.

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

da reuniäo, a revl

O Presidente da Câmara,

ffi#Classifìcação: Priblico

(Eduardo Vítor Rodrigues)


