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REUNñO PÚBLICA DE CÂMARA REALIZADA NO SALAO NOBRE DOS PAçOS DO

CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA EM 06 DE DEZEMBRO DE 2021

PRESENTES:

- O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues
- O Senhor Vereador, Eng.0 Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
- A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes
- O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Canceta Moura
- O Senhor Vereador, Dr, José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr, Dário Soares Freitas da Silva
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal
- 0 Senhor Vereador, Engo. Rui Manuel Alves da Rocha pereira
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr, Elísio Ferreira Pinto

AUSÊNC|AS JUSTIFIcADAS Nos TERMos DA AL|NEA c) Do ART.. 39 DA LEt N.o tst201t
DE 12 DE SETEMBRO, COM AS DEVIDAS ALTERAçÖES:

- A Senhora Vereadora, Dra, Célia Maria Mendes Correia

PRESIDIU À REUruIRO:

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

SECRETARIOU A REUNÁO:

'A Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças, Dra, Manuela Garrido,

HORA DA ABERTURA: l5 horas e 05 minutos

HORA DE ENCERRAMENTO: 16 horas e 14 minutos.
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P
A DEFIN DA ATA NO DE REALIZADA EM 22 DE
NOVEM DE2021
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1, apenas no original.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata no 23 da reunião pública de Câmara,
real¡zada em22 de novembro de2021.

20 ADIT co GRAMA VIMENTO D CELEB
UNIC Pto NOVA DE O FUTE DE GAIA DESTI DA

coM IRA RELAT IO PARA DE RECUPE
NO DE €4 MIL SETENTA EU

8DOCI2021t49795
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 da Câmara: "À Câmara. 30,11,2021
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o 20 aditamento ao contrato programa de
desenvolvimento desportivo celebrado entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Futebol
Clube de Gaia, destinado à revisäo da comparticipaçäo financeira relativa ao apoio para as
obras de recuperação do pavilhäo, no valor de €4 870,00 (quatro mil oitocentos e setenta
euros), nos termos apresentados,

DEC DE CADUCI DADE DO CONTRA TO DE ARRENDAMENTO TOMADA DE POSSE

E

ADMINISTRATIVA DA HABITACAO SITO NA RUA DE VILA D'ESTE. BLOCO 53. 50 , FREGUESIA DE
VILAR DE AN DORINHO
EDOCt2021/89450

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"A Câmara.24.11.2021
Deliberação:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática, aprovar,
nos termos informados, o seguinte:
1' A emissão do mandado de Posse Administrativa da habitação, sita na Rua de Vila d'Este,

bloco 53, 50 Frente, freguesia de Vilar de Andorinho, ao abrigo do artigo 1800 do Código
do Procedimento Administrativo, bem como, do Mandado de Notificaçäo Edital, a afixar
na data em que for tomada a posse dobem imóvel, concedendo ao interessado um prazo
de 15 dias para proceder ao levantamento dos seus bens, sob pena de serem
considerados abandonados a favor do Município.

2' Determinar a execução dos referidos procedimentos pela Polícia Municipal, a realizar-se
oportunamente.
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TOMADA E POSSE ADMINI STRATIVA DO BEM SITO NA RUA JOSÉ DINIs DoS SANT BLoc0

8DOCI2021t92684
Foi presente o documento referido em epígrafe¡ guê se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. J0,11,2021
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Termo de Entrega Fundo REVIVE NATUREZA (Domínio
Público) "Antigo Posto Fiscal de Lavadores", nos termos apresentados,

3 N0 20 FREGU OLIVEI OURO
8DOC12021t88524

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara.24.11.2021
Deliberaçäo:

Deliberado pormaioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençoes da Aliança Democrática, aprovar,
nos termos informados, o seguinte:
1' Ao abrigo do artigo 1800 do CPA, a Posse Administrativa do bem imóvel, sito na Rua José

D. Sancho, bloco 3, n0 45, 20 Dto, da freguesia de Oliveira do Douro, bem como, o Mandado
de Notificação Edital, a afixar na data em que for tomada a posse do bem imóvel,
concedendo à requerente e a quem ali se encontrar, um prazo de 10 dias para proceder
ao levantamento de todos os bens que forem encontrados na habitação, sob penä de, näo
o fazendo, serem os mesmos considerados perdidos a favor do Muñicípio, 

'

2' Determinar a execução dos referidos procedimentos pela Polícia Municipal.

T DE FUNDO NATU IO PÚBLI GO POSTO F
LAVADORES''

coN PARA A DOD REGIME DE
LIN EMD ..ANTIGO 

PO DE LAVAD
8DOC|2021t92681
Foi presente o documento referido em epígrafel que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 30.11.2021
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato para atribuiçäo do direito de exploraçäo, em
regime de subconcessão, do imóvel inserido em domínio público marítimo do "Antigó posto
Fiscal de Lavadores", nos termos apresentados.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues saiu da reunião de Câmara.

ODEC A ENTRE DE VILA NOVA EA
COOPERATIV SOLIDA SOCIAL SOL DESTINADO NO APOIO

MUN APOIO VIOL NCIA EDE ERO GA +
EDOCI2021/87808

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7, apenas no original,
Despacho da Senhora Vereadora Dra Marina Mendes, por impedimento do Presidente da Câmara: "À Cãmara,
30.11.2021
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboraçäo a ce¡ebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Cooperativa de Solidariedade Social Sol Maior CRL, destinado à
cooperaçäo no apoio ao gabinete municipal de apoio à vítima de violência doméstica e de
género GA¡A PROTEGE+, nos termos apresentados,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues entrou na reuniäo de Câmara.

ACE O MUNICí NOVA DE RARIA
OSSA SEN D NADO AO AP DO TE

SE DA SA DE- NO VAL DE € 31 763 EUM
ENTA E EUROS E N E SEIS C NTI

8DOCI2021t83012
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 8, apenas no original,
Despacho do Presidente da Camara: "À Câmara, 30.11.2021
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Confraria de Nossa Senhora da Saúde, destinado ao apoio às obras de
substituiçäo do telhado da Capela de Nossa Senhora da Saúde - Pedroso, no valor total de €
31 763,96 (trinta e um mil setecentos e sessenta e três euros e noventa e seis cêntimos), nos
termos apresentados,

DA AO TO INT RATIVO DE IAS ENTRE
MUN E VILA DE UNTA DE DE DE

UALIFI DA FON OR TOTAL DE
EDOC/2021/36605

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 9, apenas no original.
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara. J0.11.2021
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adenda ao contrato interadministrativo de delegaçäo de
competências entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Arcozelo,
para obras de requalificação do Largo Maria da Fonte, no valor total de €36 350,00, nos termos
apresentados,

DE SUB DEU DEP PERTENCE
D DE

MAF VILAR A CELEB A INFRAE ORTU S.A.
M UN PIO DE VILA NOVA DE GAIA - SUBM ASSEMBLEIA NICIPAL
8DOC12021t68432

c
to

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas no original
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara. 50.11,2021
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, submeter a aprovaçäo e autorização da Assembleia Municipal, o
contrato de subconcessão de uso privativo de parcela de terreno, pertencente ao domínio
público rodoviário, sita sobre o túnel da A44tlC23, na Uniäo de Freguesias de Mafamude e
Vilar do Paraíso, a celebrar entre as lnfraestruturas de Portugal, S.Ã, e o Município de Vila
Nova de Gaia, nos termos apresentados.

CANDI FERTA DE UI E IMÓVEIS M D ETOS
N

DE PU

EDOCt2021/92698

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11, apenas no original.
Despacho do Presidente da Camara:"A Câmara. J0.11.2021
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. EduardoVítor Rodrigues referiu-se aos pontos 11,12,13 e'14 da
presente ordem do dia, dizendo que terá proposto uma solução que lhe parece ser a indicada, isto é, o município
beneficiou de um contrato estabelecido com o IRHU, para o financiamento até '143 milhöes de euros de apoio à
habitação' Que os 143 milhöes de euros dividem-se em dois grandes grupos, ficando um terceiro grupo fora dos 143
milhöes de euros, mas, no qual, o município está empenhado em prosseguir, Que o primeiro dos pacotes financeiros,
é destinado à aquisição de raiz de habitação nova, disponível no mercado, para entrega a famílias com uma renda
acessível, no ambito do Primeiro Direito, Que a segunda componente, é a aquisiçäo de imóveis degradados para
proceder à requalificação paga pelo IRHU, no âmbito dos 143 milhöes de euros, de habitaçäo que esteja no mercado,
com alguma dificuldade em ser inserida e que a Câmara possa recorrer, näo apenas para disponibilizar ao mercado
de arrendamento acessível, mas também para requalificar o espaço urbano, no sentido lato do termo. Disse existir
uma outra variante, a qual näo está incluída no apoio do IRHU, mas que está incluida na política municipal e que
consiste na possibilidade de compra em regime de renda resolúvel de habitaçao, que o município adquira por um
prazo extenso de 20/25 anos e que possa estar disponivel no mercado, numa lógica de locação ou de renda
resolúvel, ficando no património do município, no final do contrato, Que esta terceira va¡ante não está hoje em
discussã0, mas sim a aquisição de prédios que necessitam ou näo de requalificaçao e de prédios a construir ou já
construídos. Disse que a ideia éÍazer uma alocação parcialdo dinheiro que a Câmara tem disponívele, de acordo
com as propostas da Gaiurb, é hoje presente ao Executivo estas quatro propostas, propondo que se optasse pela
versão dos 35 milhöes de euros, porque a versão dos 70 milhöes de euros é exagerada. Disse que este será um
processo gradual e que a Câmara terá como obrigaçã0, a sua conclusäo até 2025, porque trata-se de verba
proveniente da "bazuca". Disse que das propostas apresentadas, aquilo que lhe parece que deve ser aprovado é a
candidatura ou oferta pública de aquisição de imóveis para prédios existentes, no montante de 35 milhöes de euros
e a candidatura de oferta pública de aquisição de imóveis para prédios a construir, no montante de 35 milhoes de
euros,

O Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Cancela Moura, disse ser um equilíbrio acertado, atendendo à estratégia
localde habitação que, neste momento, existe, Relativamente aos pedidos de habitação social, pendentes na Gaiurb,
perguntou se os mesmos serão enquadrados na situação exposta pelo Senhor Presidente, porque a proposta
apresentada seria um grande incentivo à resolução dos pedidos existentes na Gaiurb, Perguntou se os 143 milhöes

Ata n'29- Reunìão PtibtÍca
De 06 de dezembro de 2021
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de euros do PRR que já estão contratualizados, poderao ser alargados, atendo às necessidades que, entretanto,
vierem a ser identificadas.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse ter a expetativa de reforç6, porque,
apesar de haver muitas candidaturas e muita vontade, depois peran[e as regras, existem muitos municípiäs que vão
ter muita dificuldade em levar esta candidatura à prática. Que a situaçao susðita uma dúvida e uma discussäo política,
que consiste em saber o que vai acontecer com os municípios que estejam numa situaçao muito dramática do ponto
de vista financeiro, 0u seja, as câmaras não podem fazer amanutençäó do seu edificado à custa do p¡meiro Direito
e se mal podem fazer a manutençåo ou custear a manutenção do seu próprio edificado, como é que vão pensar em
comprar habitação ou construir habitaçäo de raiz. Que a ideia de lançar um programa de âmbito municipal que näo
tem subsidiação no PRR, que se ancora exclusivamente no orçamento municipal, consiste em destinar 100% das
habitaçöes para famílias que, não estando no leque das famíliaó carenciadas, säo famílias que necessitam de uma
intervençäo para "arrefecer" o ritmo que o mercado, neste momento, está a ter em termos de subida das rendas,
Que aquilo que for hoje aprovado, se se balizar nos 35 milhoes de euros em cada um dos dois programas, implicará
a aprovação de 35 milhöes de euros em prédios novos e 35 milhoes de euros em prédios existeñtes, com ou sem
requalificaçäo, o que significará uma disponibilizaçã0, no espaço de alguns meses, máximo de um ano, de 600
habitaçöes, Disse ser importante referir que todos os presenies estarão a trilhar este caminho pela primeira vez,
porque este programa näo se assemelha a nenhum outro que alguma vez existiu, pelo que, é um programa novo,
desconhecendo-se qual vai ser a reaçäo do mercado, nomeadamente, dos bancos, dos fundos finañceiros e do
mercado de habitaçã0,
O Senhor Vereador, Engo. Rui Manuel Alves da Rocha Pereira, disse que, uma vez que podem existir dificuldades
na aquisiçäo de prédios-existentes quer pelas características das habitaçoes que constam no concurso quer pelo
preço que pode ser um fator limitativo, perguntou se existe alguma possibilidade de o valor de 35 milhöer be.uro,
ser revertido para prédios a construir, porque aí será possÍvel contratualizar, à medida daquilo que forem as
necessidades e até de uma maneira mais assertiva, escolher os locais. Que, atendendo a que na aquisição de
prédios existentes, poderá haver uma grande disseminação pelo concelho, porque vai ser difícil haver concentração
de bens disponíveis que possam satisfazer 280 fogos, perguntou se, em termos de gestão do património
habitacional, näo pode ser um óbice para a autarquia e se essa iituaçao não deveria ser acautelada,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse que o dinheiro pode ser revertido
entre rubricas ou entre áreas, depois de a Câmara perceber a respoita do mercado, Que existe um pacote global
de 143 milhöes de euros e não existe a obrigaçäo de investir tudo em construçäo de raiz, porque é tudo perfeitamente
flexível'Queaolançarestasduaslinhasdomesmovalor,está-se,simultaneamente, afazerumtesteaomercado,
Disse haver margem para reforçar a componente dos prédios a construir, mas é preciso não esquecer que os prédios
a construir tem um nível de exigência do ponto de vista de eficiência energética que os prédios construídos nào têm,
o que vai encarecer um pouco a habitaçã0. Disse que as coisas devem ser feìtas paulatinamente, para perceber
como é que o mercado reage e acreditar que daqui a um ano ele estará diferente e para melhor, pelo que, não
justificaria lançar o pacote global dos 70 milhoes de euros em cada uma das áreas, No que diz respeito ao risco,
disse ser uma questäo complexa, porque näo tem dúvidas que a dispersao de prédios pelo território, é uma
dificuldade para a gestäo do património imobiliário da Gaiurb e do Município, Que, uma coisa, é ter um bairro social,
no modelo tradicional do termo, onde todos os problemas estão concentrados e, outra coisa, é ter um conjunto de
imÓveis dispersos pelo concelho, mas, neste momento, atendendo ao estado em que o mercado se encontra, näo
lhe parece ser fácil imaginar que se resolvem os assuntos apenas com os prédios àevolutos ou com construçäo de
raiz. Que é na combinação virtuosa, entre o que a banca tem; os terrenos disponíveis para aconstruçäo de ráiz e a
renda resolúvel que possa decorrer, que irá permitir dar resposta a este processo,'porque centrar-se numa só
resposta, irá congestionar o mercado, Propos a votação dos pontos de forma a aprovar a versäo da componente 'l

^
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e 2, de acordo com o critério dos 35 milhöes de euros, para cada uma das componentes: "prédio a construir', e
"prédios existentes" e votar contra as candidaturas dos z0 milhoes de euros,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura - oferta pública de aquisição de imóveis
para implementaçäo de Projetos no Ambito do lnvestimento RE.C02l01 -Þrojrama de Apoio
ao Acesso à Habitaçäo - Aviso de Publicitaçäo no O1lCO2.l01tZ0Z1 - Component e 02 -
Habitaçäo (prédios existentes v2), nos termos apresentados,

CAN URA - APU IS IMÓVEIS P
MBITO STIM RE.C02¡01 - RAMA to Ao Ac

DE tos A IR V1
EDOC12021/92699

6 klA

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "A Câmara. 30,11,2021
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, indeferir a candidatura - oferta pública de aquisiçäo de imóveis
para implementaçäo de Projetos no Âmbito do lnvestimento RE.C0 2lO1 -Þrojramr de Apoio
ao Acesso à Habitação - Aviso de Publicitação no 01tCO2.101t2021 - Coñrponente 02 -
Habitação (prédios a construir v1), nos termos apresentados.

VILA NOVA DE

CAN RA-OF púeLr
B NVEST 0
LICIT

8DOCI2021t92700

-o púeLrcn
MBITO STIM RE.C02i01 -

DE IT

8DOCI2021t92697

OVEIS P
O AO ACE

D S PARA IM

RAMA DE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara, 90,11.2021
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar 
-a 

candidatura - oferta pública de aquisição de imóveis
para implementaçäo de Projetos no Ambito do lnvestimento RE.C02|01 -Þrojrama de Apoio
ao Acesso à Habitação - Aviso de Publicitação no 01t}O2ir0il2021 - Componente 02 -
Habitaçäo (prédios a construir v2), nos termos apresentados.

SI

IS

P DI

ESSO

D

EXISTENTES

ETOS

IR

- AVISO

CAND

o
DE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14, apenas no original.
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara. 30,11.2021
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, indeferir a candidatura - oferta pública de aquisição de imóveis
para implementaçäo de Projetos no Ambito do lnvestimento RE.C0 2101 -Þrojrrrr de Apoio
ao Acesso à Habitação - Aviso de Publicitação no O1lCO2.lO1t2021 - Componente 02 -
Habitaçäo (prédios existentes v1), nos termos apresentados.

HABIT
i01 - HABITN0

ABIT
21 - COM TE 02.01

02.¡01 - HABIT0

Classif¡caçãoi Público ffiffi



VILA NOVA DE

M
4

LI

CAI.4ARA MUNICIPAL Ato n'2ï- Reuníäo Ptihlica
De 06 de dezemhro de 2021

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURíDICOS
REC GRAC DA LI DAT PE

ts- 2020 -
U D UES AMU DOP ctT

- GEST lNl DE DE ABAST 0 UNIPE
8DOC|2021t73226
Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1S, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara:"À Câmara. 19,11,2021
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática, indeferir
a reclamaçäo graciosa, nos termos da lnformação no 21.136/DCAJRU Ue 26.0g,2021, nos
termos apresentados.

DET LE DEVI INSTA FUNCI
NTO BUST REFE ABASTECI DE

coM st VENI ESCUL FREGU CANI ADO
TORRES & VAZ LDA
8DOC12021t71923

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara:"À Câmara. 19.11.2021
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática, indeferir
a reclamação graciosa, nos termos da lnformação no 21.135/DCAJRM de 27,10.2021, nos
termos apresentados.

L DE LA INST NCIONAM POSTOS
DE COMB AO IME

NAA VASCO 6600 U FREGUES DROSO E
soLtcr POR to& RAS LDA

ÊDOCt2021t7191s
Foi presente o documento.referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no original.
Despacho do Presidente da Câmara:"À Câmara. 19.11.2021
Deliberação:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática, indeferir
a reclamaçäo graciosa, nos termos da lnformaçäo no 21.118IDCAJRM de 16.10.2021, nos
termos apresentados.

REC G LI DA ANUAL INST
NCt DE ABASTEC DE CO SITO NA N0 71

FR DE -AN ctT GESPOST. DE
POSTOS DE ABASTECIM ENTO, UNIP L, LDA
8DOCt2021t71529

6 rutñ

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 18, apenas no original
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara, 19,11,2021
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VILA NOVA ÞE

M

LI

CAMARA MUNIcIPAL Ata n" 2þ- Reuníño Ptiblica
De 06 rle dezemhro de 2021

Deliberação I
Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática, indeferir
a reclamação graciosa, nos termos da lnformaçäo no 2ÏZ|.l?gtD}njnfvl de27.j0.2021, nos
termos apresentados,

DE ALE ENTE DAS E
DE IME E COMB s-E NACI

FREGUE E PED E SEIX s0LtcrT SANTA AL DE
P PARA
EDOCI2021/68351

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1g, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara:"À Câmara. 19,11.2021
Deliberação:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática, indeferir
a reclamaçäo graciosa, nos termos da lnformação no ?1.11T]DCAJRM de 15,10.2021, nos
termos apresentados.

L UI E INST IONAME
D ECI

DEF DE E SO O POR - SOCIEDAD IAL DE
DUTOS P AUTO IS LDA

EDOCt2021/68352

Foi presente o documento.referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À C,âmara. 19,11.2021
Deliberação:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençoes da Aliança Democrática, indeferir
a reclamação graciosa, nos termos da lnformaçäo no 21.131]DCAJRM de 15.10.2021, nos
termos apresentados.

D DEP DE ZONA INDU CAETANO
DAS N0 5l GUESIA N0 641 ITADO

EDOCI2021/78516

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2'1, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "A Câmara. 19.11.2021
Deliberação:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática, indeferir
a reclamação graciosa, nos termos da lnformação no 21.1i4t}C\jRfvl Oe 15.11.2021, nos
termos apresentados.
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Ata no 2t- Reunìão Púhlico

De 06 de dezembro de 2021

LI DET AL E PE EF ENTO D os
DEA IMENT COMB ls- 481 E
SOLICITADO POR TORRES & VAZ, LDA
8DOCI2021t68027

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no griginal,
Despacho do Presidente da Câmara:,'À Câmara, 19,11.2021
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática, indeferir
a reclamaçäo graciosa, nos termos da lnformação no 21,116/DCAJRM de 11.10.2021, nos
termos apresentados,

OSA UI TAXA - TO DE CO ts-
PROC N0 U

ADO ESPOST - EA DE
UNIP LDA
EDOCI2021/68030

Foi presente o documento.referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "A Câmara. 19.11,2021
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática, indeferir
a reclamação graciosa, nos termos da lnformaçäo no 21.11otDcAJRM de 27.0g.2021, nos
termos apresentados.

LI DET ABAST NTO DE L.P
NI DE G SANTA AE DA AFU clT

POST ECI UNIPE
EDOCt2021/68032

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara:"À C,âmara,19,11.2021
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática, indeferir
a reclamaçäo graciosa, nos termos da lnformação no 21.11S!DCAJRM de 23,09.2021, nos
termos apresentados.

GRACI DEL DA ANUAL PELA IN
FUN ECr DE COMB SITO NA tc

SUL. SSO 0
SO - ANO

SOLICIT POR -GE ADMIN DE ABAST 0
U OAL LDA
EDOCt2021/68035

P F

LA

DE

N0

E

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2b, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara. 19,11,2021

REGUES MAFAM VILAR DO

DEF DE MAF E VILAR

Classificaçãor Público ffiffi
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DE
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Atø n" 2h- Reunìão Públìca
De 06 de dezemhro de 2021

Deliberado por maioria, I votos a favor do PS e 2 abstençoes da Aliança Democrática, indeferir a
reclamação graciosa, nos termos da lnformaç äono21.i1g/DcAJRM d e24.0g,2021, nos termos
apresentados.

TA Ntclo E DO ULAMENT DE MO ES

f
OU E OUT

EN

ATI

D

EDOC/2021/4885
Foi presente o documenlo,referido em,ePígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara:"À Câmara.30,11.2021
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos propostos, o seguinte:
a) A abertura, com efeitos imediatos, do procedimento conduceñte à elaboração, nos termos

dos.artigos 960 e seguintes do CPA, do Regulamento de Exploração de lvloâalíOaOes Afins
de Jogos de Fortuna ou Azar e Outras Formas de Jogo do Municipio de Vila Nova de Gaia,
nos termos expostos, de forma a concretizar e sedímentar as novas incumbências dos
órgäos municipais no que à exploração destas modalidades de jogo diz respeito;

b) Que a publicitação desta iniciativa procedimental se efetue no sítio insiitucional do
Município na lnternet, nos termos do artigo g8o do CPA, podendo os interessados
constituir'se como tal no procedimento, ao abrigo do artigo 6bo do CpA, no prazo de 10
dias, a contar da data de publicitaçäo e apresentar os seùs contributos, por escrito, em
requerimento dirigido, para o efeito, ao Presidente da Câmara, com as mençöes previstas
no artigo 1020 do CpA;

c) Delegar o poder de direção do procedimento na Senhora Diretora do Departamento de
Assuntos Jurídicos, Dra Goreti Martins, tendo em vista a elaboração e subsequente
aprovaçäo do projeto de criação de regulamento, pelos órgãos munióipais.

D|REçAO MUN|C|PAL DE ADMtNtSTRAçÄO E FINANÇAS
A FOR

LO EDE

EDOCI2021t86728

Foi presente o documento.referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara:"A Camara, 19,11,2021
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento para alienação sob a forma
de papel usado e documentação, provenientes da atividade do município, pelo prazo de 36
meses ou até ao montante de receita proveniente da alienação atinja o valor d'e €5 000,00
(cinco mileuros), nos termos da informaçäo lNT.CMVN}t202ít24g5s àe 12.11.2021.
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Foi presente o documento referido em epígrafe
Despacho do Presidente da Câmara:"Autorizo.
Deliberação:

CÁ\MARA MUNIcIPAL Ala n" 2Q- Reunião PtiblÍca
De 06 de dezemhro de 2021

ONCU coN MUSEU. DE
PRESENT DE ME E HAB

8DOC|2021t89475
Foi presente o documento.referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28, apenas no o¡ginal,
Despacho do Presidente da câmara: "Defiro, A câmara, para ratificaç'ao. 22.11,2021
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor presidente de 22.i1.2021, que
aprovou a prorrogaçäo do prazo para entrega dos documentos de habilitaçåo, uma única vez,
por 5 dias úteis, nos termos informados.

URSO oNc IA - AMB - IMPUG MINIST
EDOC|2021/91045

gu9ï anexa no final por fotocópia sob o n0 29, apenas no original
A Câmara, para ratificaçao, 26.1 1.2021

VILA NOVA DE

RDO Dto
FI DA DEL

EDOC/2020t73812

DO O PRIV

E TERRE MA

u
PARA

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente de 26.11.2021, que
autorizou que se efetue, dentro do prazo legalmente estipulado para o efeito, a notificajäo
aos contrainteressados para nos termos do artigo 2730 do CCP, se pronunciåm, querenão,
no prazo de 5 dias sobre o pedido e respetivos fundamentos constantes da impugnaçäo
administrativa recebida, nos termos informados.

PARA NIO PÚB NICIPA
DA

INDI DO

AREIN GUESIA

VISTA

DE

FASE

NTES.

55 M2

IBEIRA
D

INHO

A
SI

1

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30, apenas no original.
Despacho do Presidente da Câmara: "A Câmara. 26,11.2021 ,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, retificar a deliberação de 20t0gt2021, passando a constar o
seguinte:
I - autorizar a aquisição, p9r via do direito privado (compra e venda), para integração no
domínio público municipal, com vista á execuçdo d; projeto áe' Requaliiicaçao e
lnfraestruturaçäo da Rua do Areinho - 2.' Fase, da parcela de térreîo com a área de 55,ó0 m2,
sita na indicada Rua do Areinho, freguesia de Avintes, a desanexar do prédio urbano rito no
Lugar da Ribeira, freguesia de Avintes, descrito na Segunda Conservatória do Registo predial
de Vila Nova de Gaia número 532 - Avintes e do iñscrito na matriz predial iob o artigo
3824, identificada, na planta cadastral e ortofotomapa da obra em apreço, a cor azul e com o
número 11, mediante o pagamento da indemnização total de € 2.388,70 lOois mil trezentos e
oitenta e oito euros e setenta cêntimos), sendo, 

-€2.328,70 
(dois mil trezentos e vinte e oito

euros e setenta cêntimos), conforme estipulado na Reunião de Câmara ocorrida em
1910712021, ou seja o pagamento do valor de €,42,341m2 às parcelas a expropriar, o valor a
atribuído ao terreno a adquirir e, € 60,00 (sessenta euros), o valor ròrr.tponoente às
despesas que os proprietários irão ter com a atualização dás áreas na Conservatória do
Registo Predial;

^
Classificação: Público a)EeÍ'-
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Ata n'2t- ReunÍão ptiblíca

De 06 de dezembro de 2021

2 - autorizar que o Município proceda á reposição da rede de arame de malha quadrada em
toda a extensäo do terreno, nos mesmos moldes da existente.
3 - aprovar a minuta da escritura de compra e venda,

VIA REIT 0 E PARA íuo
c VISTA

4
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ED0C/2020t75112

DONO

E

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "A Câmara, 26,11,2021 .,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, retificar a delíberação de zot}gt21zi, passando a constar o
seguinte:
1 - autorizar a aquisiçäo, p9r via do direito privado (compra e venda), para integraçäo no
domínio público municipal, com vista á 

'execuçdo 
d; projeto áe' Requalliicaçao e

lnfraestruturaçäo da Rua do Areinho - 2.a Fase, da paicela de térreno com a área de 10,ó0 m2,
sita na indicada Rua do Areinho, a desanexar do prédio urbano sito no Lugar do óuteiro,
limites do, Lugar de Agra de Campos, freguesia de Avintes, descritõ na Segunda
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova dã Gaia númer o í¡í¡27 - Avintes e do inscr-ito na
matriz predial sob o artigo 4829, identificada na Planta do Projeto em causa a cor azul e como
parcela 26, mediante o pagamento da indemnização total de é 4æ,40 (quatrocentos e oitenta
e três euros e quarenta cêntimos), sendo, €, 4i3,40 (quatrocentos e vinte e três euros e
quarenta cêntimos) referente ao valor atribuído ao terreno, conforme estipulado na Reuniäo
de Câmara ocorrida em 19t07t2021, ou seja, o pagamento do valor de €,42,,34tm2 às parcelas
a expropriar, e€ 6Q00(sessenta euros) o valor correspondente às despesas que os
proprietários irão ter com a atualização de áreas na Conservatória do Registo predial;
2 - aprovar a minuta da escritura de compra e venda.

E

Foi presente o documento.referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no original
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara, 26.11,2021.,

ffi#
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Deliberaçäo:

M2 NA IN

EDOCt202t/63116

VIA REITO

N
{

Deliberado por unanimidade, retificar a sua deliberação de 08/1 ltzo2l,passando a constar o
seguinte:
1. - autorizar a aquisição, por via do direito privado (compra e venda), para integraçäo no
domínio público municipal, com vista á'execuçào doprojeto de'RequaliRcaçao e
lnfraestruturaçäo da Rua do Areinho, das parcelas de ierreno com as áreas de 37,00 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 nã Rua do Areinho, ireguesia de Ávintäs, descritos
na Segunda Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob os números 3960 .
Avintes e 1348 ' Avintes e inscritos na matriz predial sob os artigos 2112 e 270i edo prédio
ytb1l9 sito naquela Rua do Areinho, descrito na Segunda Conservatória do Rägisto
Predialde Vila Nova de Gaia sob o número 303 - Avintes-e inscrito na matriz predial sob o
artigo 4115, identificadas, na planta cadastral e ortofotomapa da obra em ,pr.çå, a cor azul e
como parcelas 50 A,50 B e 51, mediante o pagamento da indemnização iotal de€ 3,g67,10
(três mil oitocentos e sessenta e sete euros e dez cêntimos), s.ndo, 3.747,10 (três mil
setecentos e quarenta e sete euros e dez cêntimos), conforme estipulado na Reunião de
Câmara ocorrida em 19t07t2021, ou seja, o pagamento do valor de €,i2,g41m2 às parcelas a
expropriar, o valor atribuído às parcelas a adquirir, e o valor de C 1ZO,OO (cento e vinte
euros), referente ao valor que corresponde às despesas que os proprietários ìråo ter com a
atualizaçäo de áreas na conservatória do Registo predial;'
2 - autorizar que o Município fica obrigado a:
a) reconstruir o muro em betäo ãrmado, rebocado, areado e pintado, idêntico ao
existente atualmente;
b) recolocar o gradeamento em barra idêntico ao existente;
c) recolocar o portão elétrico existente;
d) construção de uma rampa de acesso automóvel;
e) reposição das infraestruturas existentes;
f) incluir todos os trabalhos necessários com vista à replantação de dois pinheiros de
pequeno porte.
3 - aprovar a minuta da escritura de compra e venda,

Ata n'25¡- Reunião ptiblíca
De 06 de dezembro ile 2021

PARA

DOP URBAN

DE 08.11

E to

D
ARE AD NAR

Foi presente o documento,S!¡ido em,,goio^rafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara, 26.11,2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, retificar a sua deliberação de 08/1 1l2o2i, passando a constar o
seguinte:
1 - autorizar a aquisição, P9r via do direito privado (compra e venda), para integração no
domínio público municipal, com vista á'execução do projeto áe'Requaliiicaçao e
lnfraestruturaçäo da Rua do Areinho - 2.a Fase, da parcela oe teireno com a área 24,00 m2,
sita na indicada Rua do Areinho, a desanexar do prédio urbano sito na Rua do Areinho,

ffiffi
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EDOCt2021/63553

M
î

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 o artigo 3BBg, identificada na
planta cadastral e ortofotomapa com o n.o 54, mediante o pagamento da indemnizaçäo
no valor total de € 2'261,70 (dois mil duzentos e sessenta e um euros e setenta
cêntimos)sendo, €,2.201,70 (dois mil duzentos e um euros e setenta cêntimos) referente aovalor atribuído ao terreno , conforme estipulado na Reunião de Câmâra ocorrida
em19/07/2021, ou seja, pagamento do valor de €,42,341m2 às parcelas a expiopriar,e €
60,00 (sessenta euros) o valor correspondente às despesas que os proprietárioi ¡räo ter.om
a atualizaçäo de áreas na conservatória do Registo piedial;
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 portão em aço garvanizado, com acabamento em tinta;
d) reposição das infraestruturas existentes;
3 - aprovar a minuta da respetiva escritura de compra e venda,

DO lTo o E VEN INT NO

INDI RUA
DE

RUA
DE

Ata no 2!+ Reunìão públìca
De 06 rle dezembro de 2021
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.2021

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara, 26.11.2021 .,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, retificar a sua deliberação de 0B/11/2021, passando a constar o
seguinte:
1 - autorizar a aquisiçäo, Pgr via do direito privado (compra e venda), para integração no
domínio público municipal, com vista á'execução áoprojeto de'Requaliiicaçao e
lnfraestruturação da Rua do Areinho, da parcela de tãrreno .br'r área de 45,b0 m2, ,¡t, n.
indicada Rua do Areinho, a desanexar do logradouro do prédio urbano sito naquela Rua do
Areinho,_ n'0 886, freguesia de Avintes, descrio na Segunda Conservatória do Reþisto predial
de Vila Nova de Gaia número 3237 - Avintes e do inscrito na matriz predial sob o-artigo 4540,
identificada, planta cadastral e ortofotomapa referente à obra em apreço, a cor azul e com o
número 58, mediante opagamento da indemnizaçäo total oeg t.tios,ä0 (mil novecentos e
sessenta e cinco euros e trinta cêntimos),-sendo, 1.905,30 (mil novecentos e cinco euros e
trinta cêntimos), conforme estipulado na Reunião de Câmara ocorrida em1gt01t2021, ou seja,
o pagamento do valor de €42,341m2 às parcelas a expropriar, o valor atribuído ao í.rreno a
adquirir e € 60,00 (sessenta euros) referente ao valor qu'. roirrtponde às despesas que os
proprietários irão ter com a atualizaçäo de áreas na Conservatória do Registo Ëredial;'
2 - que o Município se comprometa a:
a) reconstruir o muro de delimitação e suporte de terras, em alvenaria de granito e betäo
armado, similar ao existente no local;
b) reposição de um portã.o 

.nos termos previstos no Projeto de Requalificação e
lnfraestruturação da Rua do Areinho - 2.a fase;

^
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De 06 de dezembro de 2021

c) colocaçäo de um gradeamento por cima do muro, nos termos o mesmo gradeamento ou,
no caso deste ter sofrido danos com a execução das obras previstas no prriistos no projeto
de Requalificação e lnfraestruturação da Rua do Areinho - i,'fat.;
d) reposiçäo das infraestruturas existentes;
3 - aprovar a minuta da escritura de compra e venda,
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EDOCt2021/66556

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36, apenas no original

DO

DE

DE

EDOCI2021/61845

Foi presente o documento.referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara, 26,11,2021 .,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, retificar a sua deliberação de 06/09/2021, passando a constar o
seguinte:
1 - autorizar a aquisiçäo, por via do direito privado (compra e venda), para integraçäo no
domínio público municipal, com vista á execuçào do projeto de' Requaliicaçao e
lnfraestruturação da Rua do Areinho, da parcela de terreno'cor r área 1g,do m2, sita na
indicada Rua do Areinho, a desanexar do logradouro do prédio urbano siío no Lugar do
Areinho, freguesia de Avintes, descrito na Segunda Conservatória do Registo predial ãe Vila
Nova de Gaia sob o número 4183 - AvintÁs e inscrito na matriz piedial sob o artigo
2418, mediante o pagamento da indemnização novalor indemnizatório total de€, g22,12
(oitocentos e vinte e dois euros e doze cêntimos)sendo, €.762,12(setecentos e sessenta e
dois euros e doze cêntimos) referente ao valor atribuído ao terreno e € 60,00 (sessenta euros)
referente ao valor que corresponde às despesas que os proprietários irão ter com a
atualização de áreas na conservatória do Registo predial;
2. que o Município se compromete a:
i ' reconstruir o muro de vedaçäo do imóvel objeto da expropriação, na parte em que
confronta com a Rua do Areinho;
ii ' reposição do portäo ai existente, contador da água e da luz e da caixa de correio;
iii - construçäo da rampa de acesso ao prédio em causa;
3 - aprovar a minuta da respetiva escritura de compra e venda.
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Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara, 26.11,2021,,
Deliberaçäo:

IS VIA REITO o

ANA
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ED0C/2020t74527

Ata n'2tl- Reunìiío Ptiblica
De 06 de dezembro de 2021

E VEN RA IN

RBANO OL
DE

Deliberado por unanimidade, retificar a sua deliberação de 20/0g/2021, passando a constar o
seguinte:
l. - autorizar a aquisiçä0, por via do direito privado (compra e venda), para integração no
domínio público municipal, com vista á execuçäo d; projeto áe' Requaliicaçao e
lnfraestruturaçäo da Rua do Areinho - 2.a Fase, da paicela de terreno com a área de 14,00 mZ,
sita na indicada Rua do Areinho, freguesia de Avintes, a desanexar do prédio urbano sito
naquela Rua do Areinho, descrito na Segunda Conservatória do Registo Predial de Vila Nova
de Gaia número 3738'Avintes e do inscrito na matriz predial sob oãrtigo 4640, identificada,
na planta cadastral e ortofotomapa da obra em apreço, a cor azul ã com o número 2g,
mediante o pagamento da indemnizaçäo total de €, 652,76 (seiscentos e cinquenta e dois
euros e setenta e seis cêntimos), sendo, €, 592,76 (quinhentos e noventa e dois euros e
setenta e seis cêntimos), conforme estipulado na Reunião de Câmara ocorrida em1gt01tZ021,
ou seja o pagamento do valor de €,42,341m2 às parcelas a expropriar, o valor a atribuído ao
terreno a adquirir e, € 60,00 (sessenta euros),-o valor correspondenfe às despesas que os
proprietários irão ter com a atualizaçäo das áreas na Conservatória do Registo prediall
2 - aprovar a minuta da escritura de compra e venda,

NO

0

DE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara, 26,11.2021 .,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, retificar a sua deliberação de 20/0g/2021, passando a constar o
seguinte:
1 - au-torizar a aquisiçäo,.Pol via do direito privado (compra e venda), para integração no

domínio público municipal, com vísta á' execuçào do pro¡eto de' nequaliîicaçao e
lnfraestruturação da Rua do Areinho - 2.a Fase, da párcela de ierreno com a área de g,ó0 m2,
sita na indicada Rua do Areinho, freguesia de Avintes, a desanexar do prédio rústico sito
no Lugar da Ribeira, naquela freguesia de Avintes, descrito na Segunda Conservatória do
Registo Predial de Vila Nova de Gaia número 2454 - Avintes e do iñscrito na matriz predial
sob o artigo 1193, identificada, na planta cadastral e ortofotomapa da obra em ,pr.çó, . ,o¡.
azul e com o número 30, mediante o pagamento da indemnizaçäo total Or i ¿¿t,OO
(quatrocentos e quarenta e um euros e seis cêntimos¡, sendo, € 3Bf ;06 (trezentos e oitenta
e um euros e seis cêntimos), conforme estipulado na Reunião de Câmara ocorrida em
191071202'1, ou seja o pagamento do valor de€42,34tm2 às parcelas a expropriar, o valor
atribuído ao terreno a adquirir e € 60,00 (sessenta eurosj, o valor ro*rpondente às
despesas que os proprietários irão ter com a atualização dãs áreas na Conservatória do
Registo predial;

2 - aprovar a minuta da escritura de compra e venda.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3g, apenas no o¡ginal,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara, 26,11.2021.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, retificar a sua deliberaçäo de 20/09/2021, passando a constar o
seguinte:
1 - autorizar a aquisição, p9r via do direito privado (compra e venda), para integração no
domínio público municipal, com vista á execução d; projeto úe' Requaliicaçao e
lnfraestruturação da Rua do Areinho - 2.a Fase, da paicela de térreno com a área de SZ,O0 m2,
sita na indicada Rua do Areinho, freguesia de Avintes, a desanexar do prédio rústico r¡to no
Lugar da Cancela, naquela freguesia de Avintes, descrito na Segunda Conservatória do
Registo Predial de Vila Nova de Gaia número 4172- Avintes e do iñscrito na matriz predial
sob o artigo 1304, identifícada, na planta cadastral e ortofotomapa da obra em ,pr.ço, , .o¡.
azule com o número 56, mediante o pagamento da indemnização total de€,2.261',70 (dois mil
duzentos e sessenta e um euros e setenta cêntimos), sendo, € 2.201,70 (dois miiduientos e
um euros e setenta cêntimos), o valor atribuído ao terreno, conforme estipulado na Reunião
de Câmara ocorrida em 19t0712021, ou seja o pagamento do valor de €,4ld4tm2 às parcelas a
expropriar, e €60,00 (sessenta euros),o valorcorrespondente às ártpetrs 

' qu. os
proprietários iräo ter com a atualização das áreas na Gonservatória do Registo prediäl;
2 - aprovar a minuta da escritura de compra e venda,

1 M2

TO NA DO

DE

0

D

EDOC/2020t73499
Foi presente o documenlo,referido em,ep'lgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 39, apenas no original.
Despacho do Presidente da Câmara:"À Câmara.26.11.2021.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, retificar a sua deliberação de 08/1itz1z1, passando a constar
que autorizam o seguinte:
1 - autorizar a aquisição, p9r via do direito privado (compra e venda), para integraçäo no
domínio público municipal, com vista á 

'execuçäo 
d; projeto áe' Requaliiicaiao e

lnfraestruturação da Rua do Areinho - 2,a Fase, da p'arcela de teireno com a área de ioz,oo
m2, sita na indicada Rua do Areinho, a desanexar do logradouro do prédio urbano sito na
indicada rua do Areinho, n.os 588, 602 e 606, na freguesiã 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 3329, identificada na planta cadastral e ortofotomapa a cor azul e
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Gom o número 37, mediante o pagamento da indemnização total de € 4.378,68 (quatro mil
trezentos e setenta e oito euros e sessenta e oito cêntimos, sendo, € 4,31g;6g (quatro mil
trezentos e dezoito euros e sessenta e oito cêntimos), referente ao valor atribuído ao terreno
e conforme estipulado na Reuniäo de Câmara ocorrida em 19t0Tt2021, ouseja, o pagamento
do valor de €42,341m2 às parcelas a expropriar e € 60,ó0 (sesäenta euros)o
valor correspondente às despesas que os proprieiários iräo ter com a âtualizaçäo de áreas
na Conservatória do Registo predial;
2.'autorizar que o Município se comprometa a efetuar as seguintes benfeitorias:
a) reconstruir o muro existente;
b) recolocar os portöes idênticos aos existentes;
c) reposição das infraestruturas existentes;
3 - aprovar a minuta da respetiva escritura de compra e venda.

VIA D REITO EVE ARA I

Ata n'2fr- Reuníão PúblÍctt
De 06 de dezembro de 2021
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EDOC/2020t72464
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "A Câmara, 26,11.2021 ,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, retificar a sua deliberação de 0B/11/2021, passando a constar o
seguinte:
I - autorizar a aquisição, p9r via do direito privado (compra e venda), para integração no
domínio público municipal, com vista á'execução doprojeto de'Requaliiicaiao e
lnfraestruturaçåo da Rua do Areinho, da parcela de terreno cor r área de b1,00 mä, ,it,
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, descritõna Segunda Conservatória do
Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 3261 -Avintes e inscrito na matriz predial
sob o artigo U 2668, identificada, planta cadastral e ortofotomapa referente à obra .r rpr.ço,
a cor azul e com o número 47, mediante o pagamento da indemnização no valoi total
de€2.642,74 (dois mil seiscentos e quarentá e dois euros e setenta e quatro
cêntimos), sendo, €2,582,74.(dois mil quinhentos e oitenta e dois euros e setenta e quatro
cêntimos), conforme estipulado na Reuniäo de Câmara ocorrida em 1gt0ll20Ì1, ou seja, o
pagamento do valor de €42,341m2 às parcelas a expropriar, referente ao valor atribuído ao
terreno e€60,00 (sessenta euros) referente ao valoi que corresponde às despesas que os
proprietários iräo ter com a atualizaçäo de áreas na Conservatóriä do Registo Éredial; 

'

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 constrãngimentos no dia-a.dia dos proprietários;

ffi#
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d) incluir todos os trabalhos necessários com vista à replantaçäo de duas árvores de fruto
adultas e de um arbusto ornamental existente no local.
3'aprovar a minuta da respetiva escritura de compra e venda.
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Foi presente o documento.referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas no o¡ginal.
Despacho do Presidente da Câmara: "A Câmara. 26.11.2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, retificar a sua deliberação de 08/11/2021, passando a constar o
seguinte:
1 - autorizar a aquisição, p9r via do direito privado (compra e venda), para integraçäo no
domínio público municipal, com vista á'execuçdo d; projeto úe'Requaliiicaçao e
lnfraestruturaçäo da Rua do Areinho - 2.a Fase, da paicela de tårreîo com a área de 1g,ó0 m2,
sita na indicada Rua do Areinho, freguesia de Avintes, a desanexar do prédio urbano ,ito no
Lugar !9 Paço, naquela freguesia de Avintes, descrito na Segunda Conservatória do Registo
Predial de Vila Nova de Gaia número 1793 - Avintes e do inscrito na matriz predial sob o artigo
3858, identificada, na planta cadastral e ortofotomapa da obra em causa, a cor azul e com o
número 60, mediante o pagamento da indemnização total de € 8.884,50 (oito mil oitocentos e
oitenta e quatro euros e cinquenta cêntimos), séndo, € 804,s0 (oitocentos e quatro euros e
cinquenta cêntimos) o valor atribuído ao terreno a adquirir, €Z,g'80,00 (sete miinovecentos e
oitenta euros) o valor das benfeitorias a demolir rom a aquisição da parcela em causa e €
60,00 (sessenta euros) o valor correspondente às despesas qr. ot proprietários iräo ter
com a atualizaçäo das áreas na Conservatória do Registo predial;
2 - aprovar a minuta da escritura de compra e venda.

E
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NHO N0

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara. 26.11.2021.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, retificar a sua deliberação de 08/1 1t2021, passando a constar o
seguinte:
I - autorizar a aquisiçäo, p9r via do direito privado (compra e venda), para integraçäo no
domínio público municipal, com vista á'execução d; projeto áe'Requaliilcaçao e
lnfraestruturaçäo da Rua do Areinho - 2.a Fase, da párcela ue ierräno com a área de 3,00 m2,
sita na indicada Rua do Areinho, a desanexar do prédio urbano sito no referido arruamento,
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n'0 466, freguesia de Avintes, descrito na Segunda Conservatória do Registo predial de Vila
Nova de Gaia número 3283 - Avintes e do inscrito na matriz predial sob o artigo
1690, identificada na planta do Projeto em causa a cor azul e como parcela 29 A,
mediante o pagamento da indemnizaçäo total de €,187,02 (cento e oitenta e sete euros e dois
cêntimos) sendo, €, 127,02 (cento e vinte e sete euros e dois cêntimos) referente ao valor
atribuído ao terreno , conforme estipulado na Reunião de Câmara ocorrida em 19/07/20 21, ou
seja, pagamento do valor de €42,341m2 às parcelas a expropriar e €60,00 (sessenfa eurois)o
valor correspondente às. despesas que os proprietários iräo ter com a atualizaçäo de áreas
na Conservatória do Registo predial;
2 - que o Município se comprometa a:
a) reconstruir o muro, em blocos, rebocado e pintado, idêntico 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 existente;
c) recolocar o mesmo portão, ou, no caso deste ter Jofrido danos com a execução das obras
previstas no projeto em causa, recolocar um portäo idêntico ao existente;
d) reposiçäo das infraestruturas existentes;
3 - aprovar a minuta da escritura de compra e venda anexa,

DO E IL TU IPAIS N
AE EU ARENT

tco 10 MB 2021
A DR. IM ESF ALVE

LA

Foi presente o documento,relefdo em,,goio1afe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara. 1g.11.2021 ,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor totai de €08,45 (seisenta'e ä¡to .rro, e quarenta e cinco
cêntimos), para deslocação ao Parque Biológíco de Gaia, no dia 10 de novembro de 202f ,solicitado pela Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, nos termos informados.

P
OR

DO

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara:"À Câmara, 19.11.2021,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor total de €384,19 (trrr.ntoã e oitenta e quatro euros e
dezanove cêntimos), para deslocaçäo ao Pinhal de Leiria/Marinha Grande, no dia 10 de
novembro de2021, solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Canelas (Escola Básica e
Secundária de Canelas), nos termos inJormados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45, apenas no original.
Despacho do Presidente da Câmara: "A Câmara, 19.11,2021.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municípais, no valor total de €,42,63 (qúarenta e dois euros e sessenta e três
cêntimos), para deslocaçäo ao Museu dos Descobrimentos, no dia 12 de novem bro de 2021,
solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Canelas (Escola Básica e Secundária de Canetas),
nos termos informados,

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 46, apenas no original.
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara, 26,11.2021 .,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipaís, no valor total de €ig+,n (quinhenioJ e noventa e quatro
euros e quarenta e sete cêntimos), ou seja, o valor de €381,13 (trezentos e oitenta r ur buros
e treze cêntimos), para deslocaçäo a Bragança, no dia 14 de'novembro de 2021, solicitado
pela Associação Culturale Desportiva de Gulpilhares - Hóquei 1944, nos termos informados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no original.
Despacho do Presidente da Câmara: "A Câmara, 26,11.2021.,
DelÍberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €6i7,s2(seiscentos e setenta e sete euros
e cinquenta e dois cêntimos), ou seja, o valor de €439,26 (quatrocentos e trinta e nove euros
e vinte e seis cêntimos), para deslocação a Ponte de Sor,'no dia 13 de novembro de 2021,
solicitado pela Associação Desportiva Modicus Sandim, nos termos informados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 48, apenas no original.
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara. 29,11,2021 .,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor total de €237,06 iou.rnioje trinta e sete euros e seis
cêntimos), para deslocação a ílhavo/Costa Nova/Aveiro, no dia 1B de novembro de2021,
solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Canelas (Escola Básica e Secundária de Canelas),
nos termos informados.

T
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4g, apenas no original.
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara, 29.11.2021 .,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor total de €95,74 (noventa å in.o euros e setenta e quatro
cêntimos), para deslocaçäo ao Auditório Municipal de Gaia, no dia 17 de novembro de2021,
solicitado- pelo Agrupamento de Escolas de Valadares (Escola Básica de Valadares), nos
termos informados.
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Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 50, apenas no original.
Despacho do Presidente da Câmara: "A Câmara. 29.11.2021.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçåo em Z0% do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €l2l,7z(setecentos e vinte e cinco euros
e setenta e dois cêntimos), ou seja, o valor de €473,00 (quairocentos e setenta e três euros),
para deslocaçäo a Lisboa, no dia 20 de novembro de 20)1, solicitado pela COLGAIA - CDÉ;
nos termos informados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 51, apenas no original.
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara, 29,11,2021 ,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençåo do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor total de €139,49 (cãnto e lr¡ñta e nove euros e quarenta e
nove cêntimos), para deslocação ao Mosteiro de Bustelo/Penafiel, no dia 19 de novembro de
2021, solicitado pela freguesia de Vilar de Andorinho, nos termos informados.
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Foi presente o documento.referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara. 29,11,202j ,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor total de €193,16 (cento e ñoienta e três euros e dezasseis
cêntimos), para deslocaçåo a Gaia/Porto e Cais de Gaia, nos dias 22 e 2j de novembro de
2021, respetivamente, solicitado pelo Agrupamento de Escolas D. pedro I (Escola Básica D.
Pedro l), nos termos informados

DRO

OAG

ODE

Foi presente o documento.referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara. 29,11,2021.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor total de €90,96 (noúenta .lrõt e noventa e seis cêntimos),
para deslocação à Estação.Litoralda Aguda, no dia 19 de novembro de 2021, solicitado pelo
Agrupamento de Escolas de Canelas (Èscola Básica e Secundária de Canelâs), nos termos
informados.

Clâssif¡câção: Público ffi#
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Foi presente o documento.referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 54, apenas no original,
Despacho do Presidente da Camara: "À Câmara, 29,11,2021,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de_isenção do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor total de €82,87 þitenta e-dois euros e oitenta e sete
cêntimos.),.para deslocação ao Europarque, Santa Märia da Feira, no dia 23 de novembro de
2021, solicitado pelo Agrupamento de Escolas EscultorAntónio Fårnandes de Sá, nos termos
informados.

DE CLUB

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 55, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara. 26.11,2021 .,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de redução em 70% do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de czíll,zl (duzentos e noventa e sete euros
e vinte e.três cêntimos), ou seja, o valor de €173,06 6rnìo e setenta e três euros e seiscêntimosl para d_eslocaçäo a Coimbra, no dia 13 de'novembro de 2021, solicitado pelo
Futebol Clube de Gaia, nos termos informados,

Foi presente o documento.referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 56, apenas no original,Despacho do Presidente da Câmara: "À iâmara, 26,11,2021,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de redução em1¡o/odo pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor total de giog,¿o (cento e oitõ euros e quarenta e
seis cêntimos), ou seja, o.valorde.€40,92 (quarenta euros e noventa e dois cêntimos), para
deslocação a Anta/Espinhon no dia 14 de'novembro de 2021, solicitado pela ¡uvéntuoe
Associativa Recreativa Cultural Fanfarra Vilar de Andorinho, no, t.rro, informados.
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Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 57, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara. 29,11.2021 ,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor total de €38,03 (trínta e oíto- euros e três cêntimos), para
deslocaçäo à Escola Oficina/Rua Virgílio Ferreira/ùafamude, no dia 1g de novem bro d|2021,
solicitado pelo Agrupamento de Escolas Escultor António Fernandes de Sá, nos termos
informados.

DA

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5g, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "A Câmara. 50.11.2021.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor total de €55,39 lcinquenia ã c¡nco euros e trinta e nove
cêntimos), para deslocaçäo à Biblioteca Municipal Almeida Garrett/porto, no dia 16 de
novembro de 2021, solicitado pelo Agrupamento de Escolas da Madalena (Escola EB1/JI do
Marmoiral), nos termos informados,
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0111E 2021 TADO

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 59, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "A Câmara. 50.11.2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor total de €216,64 (dúzentos eîezasseis euros e sessenta equatro cêntimos), para deslocação à Reserva Natural do Estuário do Douro - parque de
Dunas da Aguda - Estação Litoral da Aguda, nos dias 27110,03111, 10t11 e 24111 de 2021,
solicitado pela Escola Secundária lnês dò Castro, nos termos lnformados.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues saiu da reunião de Câmara,
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 61, apenas no original.
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara, 30.11.2021 ,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo entre o Município de Vila Nova
de Gaia.e a_Uniäo_de Freguesias de Sandim, olival, Lever e Grestuma, para apoio destínado
à reabilitaçäo do Centro Cívico de Sandim, no valor de €31 265,89 (trinta e um mil duzentos e
sessenta e cinco euros e oitenta e nove cêntimos), nos termos apresentados.
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ED0C/2018t72824
Foi presente o documento,rele¡ido em,,golu1afe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 60, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "A Câmara. 19.11.2021 .,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adenda ao Acordo de Parceria lnstitucional entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a Faculdade de Letras da Universidade do porto -observatório Social de Vila Nova de Gaia, para revisäo da comparticipação financeira no
âmbito da parceria existente, no valor ue €32'600,00 (trínta e sete mil e selscLntos euros¡, nos
termos apresentados.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues entrou na reunião de Câmara.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "A Câmara. 30,11.2021.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adenda ao Acordo de Colaboraçäo celebrado entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo Desportiva, Recreativa e Cultural do Rancho
Regio.nal de Gulpilhares, para revisäo da comparticipaçäo financeira no âmbito da realizaçäo
das obras de.requalificação do edifício sede - verba ad¡cional de €66 lg5,g4 (sessenta e seis
mil cento e oitenta e cinco euros e oitenta e quatro cêntimos), nos termos apresentados.
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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 Presidente da Câmara: "À Câmara, 50.11,2021,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Cooperaçäo entre o Município de Vila Nova
de Gaia e o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadoräs de Vila Nova de Gaia, no âmbito
da gestão das cantinas e bares municipais, no ano de 2022, no valor de 234000,0d (duzentos
e trinta e quatro mil euros), nos termos apresentados.
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Foi presente o documento.referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara, 29,11.2021 .,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
A ' aceitar a cedência gratuita,.para integraçäo no domínio púbiíco municipal, da seguinte
parcela de terreno, destinada à requalificaçao oa Rua Caminho do Senhor e Estraãa da
Rainha, união de freguesias de Serzedo e peiosinho:
' parcela com a área 580,00 m2, sita na Estrada da Rainha e Rua Caminho do Senhor, união
de freguesias de Serzedo e Perosinho, a desanexar do prédio rustico sito na indicada Estrada
da Rainha e Rua Caminho do Senhor, descrito na 1a Conservatória do Registo predial de Vila
Nova de Gaia sob o n,o 1961 e inscrito na matriz predial sob ó artigo rústico n,o
2696, identificada na planta^de_cedências a ponteado de cor vermelha . .oro-pu, cela 22.3,
com o valor atribuído de €10.788,00 (Dez mil setecentos e oitenta e oito euros).
B . aceitar que o Município se comprometa a:
I - garantir o acesso, por parte do proprietário, á parcela sobrante;
ll 'executar os passeios e baias de estacionamento de acordo com o previsto no projeto da
via;
lll 'a contabilizar esta cedência num futuro aproveitamento do terreno sobrante,
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 65, apenas no originalDespacho do Presidente da Câmara: "À Câmara, 29,11,2021,,
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
A'aceitar a cedência.gratu¡ta, para integração no domínio públicó munic¡pal, das seguintes
parcelas de terreno, destinadas à requalificação da Estrada da Rainha e da Rua Caminho do
Senhor, união de freguesias de Serzedo e peiosinho:
' parcela com a área 68,00 m2, sita na Estrada da Rainha, identificada como parcela 22.1, e
parcela de terreno com a área de 120 m2, identificada como parcela 22.2, ambàsa desanexar
do prédio rustico sito nas indicadas Estrada da Rainha e Rüa Caminho do Senhor, descrito
na 1a Conservatória do Regísto Predial de Vila Nova de Gaia sob o n,o 1446 e inscrito na matriz
predial sob o artigo n'0 R2698, da freguesia de Serzedo, identificadas nas plantas de cedência
a tracejado de cor verde como parcelas 22.1 e 22,2, com o valor atribuíd'o de € 1.264,g0 (Mil
duzentos e sessenta e quatro euros e oitenta cêntimos) à parcela 22.1 e de€,2.2íJ2,00 1O'oismil duzentos e trinta e dois euros) à parcela22.2.
B - aceitar que o Município se comprometa a:
l.' garantir o acesso, por parte do propriet ário, á parcela sobrante;
ll.' executar os passeios e baias de estacionamento de acordo com o previsto no projeto da
via;
lll 'a contabilizar estas cedências num futuro aproveitamento do terreno sobrante.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 66, apenas no original.
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara, 26.11.2021.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
A'aceita.r a cedência gra.tuita, para integração no domínio púbñco municipal, da seguinte
parcela de terreno, destinada à requalificaçäo da Rua Caminho do Senhor, união de
freguesias de Serzedo e perosinho i

' parcela c_om a área 740,00 m2, sita na Rua Caminho do Senhor, uniäo de freguesias de
Serzedo e Perosinho, a desanexar do prédio rustico sito na indicada Rua Caminhoão senhor,
descrito na 1a Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o n.o g09, inscrito
na matriz predial rústica 2726, identificada na planta de cedências a tracejado de cor verde e
Gomo parcela 12, com o valor atribuído de€13,764,00(Treze mil setecéntos e sessenta e
quatro euros).
B - aceitar que o Município se comprometa a:
I - garantir o acesso, por parte do proprietário, á parcela sobrante;
ll ' executar os passeios e baias de estacionamento de acordo com o previsto no projeto da
via;
lll - a contabilizar esta cedência num futuro aproveitamento do terreno sobrante,
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Foi presente o documento.referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62, apenas no o¡ginal,
Despacho do Presidente da Câmara: "A Câmara, 29,11.2021 ,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
A ' aceitar a cedência gratuita, para integraçäo no domínio público municipal, da seguinte
parcela de terreno, destinada à requalificação da Estrada da'Rainha, uniäo de iegueJias Oe
Serzedo e perosinho:

' parcela com a área 120,00 m2, sita na Estrada da Rainha, união de freguesias de Serzedo e
Perosinho, a desanexar do prédio rustico sito na indicada Estrada da Ra-inha, não descrito na
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia e inscrito na matriz predial sob o
artigo rústico n,0. 2674, que teve origem no artigo n.o R920 da freguesia de Serzedo,
identificada na planta de cedências a ponteado de ðor vermelha e como parcela 15.2, com o
valor atribuído de €.2.232,00 (Doís mil duzentos e trinta e dois euros),
B - aceitar que o Município se comprometa a:
I - garantir o acesso, por parte do propriet ário, â parcela sobrante;
ll ' executar os passeios e baias de estacionamento de acordo com o previsto no projeto da
via;
lll 'a contabilizar esta cedência num futuro aproveitamento do terreno sobrante.
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Foi presente o documento.referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6g, apenas no original.
Despacho do Presidente da Câmara: "A Câmara. 24.11,2021.,
Deliberaçäo:

Deliberado_ por maioria, por 8 votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática, nos
termos informados, o seguinte:
1- Aprovar a abertura de procedimento administrativo conducente à contraçäo do supra.

mencionado empréstimo;
2' Convidar as lnstituiçöes de Crédito a apresentarem propostas para contrataçäo desta

operação de financiamento, nos termos da m¡ñutå anexa à lnformação lNT.
CMVNG/2021/25805 de 24'11.2021, sugerindo-se, desde já, a consulta às seguintes
entidades bancárias:

. Caixa Geralde Depósitos;
o Banco Santander Totta;
. Banco Comercial português;
. Banco BPI;
. Novo Banco;
. Caixa de Crédito Agrícola;
. Banco Bilbao Viscaya Argentaria
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3' Que, após análise das propostas e apreciado do mérito das mesmas, seja remetida à
Assembleia Municipal, para autorização, a contração do empréstimo aqui iniormado, nos
1.*919o disposto nos artigos 490 da Lei no ßtt}ß e alínea f) do no i, do artigo 250 da
Lei no 7512013, de 12 de setembro;

4' Dispensar a audiência prévia nos termos do disposto no no 1, do artigo 1240 do CpA,
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6g, apenas no original.
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara, J0,11,2021 .,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1, Aprovar a reprogramação dos encargos, de acordo com a data previsível para início da
execuçäo da obra (setembro), e respetiva emissão de documenios contabilírti.os, no,

"n''l;älåäiäl,*,
2023:2 402 666,64€
2024:600 666,69€
(valores c/ IVA incluído)

2. Remeter os_encargos plurianuais a autorização da Assembleia Municipal, em cumprimento
do art. 22 do DL n0 197/99, de 08 de junho, repiistinado pela Res, no go/zb1i, de 11 dä abril,

MPRE DE DO SA t0- DE
ENCARGOS

ED0C/2020/48386
Foi presente o documento.referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 70, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: ,'À 

Câmara, J0.11,2021 ,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Aprovar a reprogramaçäo dos encargos, de acordo com a data previsível para início da
execuçäo da obra (setembro), e respetiva emissão de documentos contabilísticos, nos

"n''lJä,'Täüäi,r*
2023:1 877 983,16€
(valores c/ IVA incluído)

2' Remeter.os_encargos plurianuais a autorizaçäo da Assembleia Municipal, em cumprimento
do art. 22 do ÐL n0 197/99, de 08 de junho, repiistinado pela Res, n" B6li011,de 11 dä abril,

IT AVI MU LDE RAiSo - NSTRU
DE OS

EDOC/2020t26115
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 71, apenas no original
Despacho do Presidente da Câmara: "À Camara. 30.11.2021 ,,

fr
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Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Apro-var a reprogramaçäo dos encargos, de acordo Jom a data previsível para início da
execução da obra fiunho), e respetiva emissão de documentos conta'bilísticos, nos seguintes
termos:

2022:932 800,02€
2023: 1 399 199,98€
(valores c/ IVA incluído)

2. Remeter os encargos plurianuais a autorizaçäo da Assembleia Municipal, em cumprimento
do art' 22doDL n0 197/99, de 08 de junho, repristinado pela Res. no Bo/201i, d. 1l de abril.

Ata n'21- Reuníão Ptihlica
De 06 de dezembro de 2021

o P
VI NICIP SANT NHA .

UNI

EDOC/2020t47332
Foi presente o documento,Sle¡ido em,epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 72, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara, 30.11.2021 .,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Aceitar a garantia bancá.ria prestada por valor correspóndente a 10% do preço contratual,
sendo que 5% corresponde às retençöes que seriam realizadas aquando'oos pagamentos
dos autos de mediçäo e, consequentemente aprovar a minuta do contrato nessa matéria
retificada;
2. Aprovar, de acordo com os princípios de boa gestäo financeira, a reprogramaçäo dos
encargos' de acordo com a data previsível para início da execução da obra (märço), e
respetiva emissäo de documentos contabilísticos, nos seguintes termos:

2022: 1.793.599,96€;
2023:929.575,23€;

(valores c/ IVA incluído)
3. Remeter.os_encargos plurianuais a autorização da Assembleia Municipal, em cumprimento
do art. 22 do DL n0 197/99, de 08 de junho, repiistinado pela Res. no g6ti011,de I I dä abril.

Foi presente o documento.referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no original
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara. 30.11,2021.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. aprovar a ata de júri e seus anexos, nomeadamente:

i' Aceitar parcialmente os erros e omissöes identificados pelos interessados, nos termos
descritos na presente ata e seus anexos, designadrr.nt. no Anexo lV, rôjeitando os
restantes;
ii' Aprovar o mapa de trabalhos e quantidades resultante da aceitaçäo parcial dos erros e
omissões identificados, Anexo V;

PARA E

Classificaçãor Público ffiffi
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{
iii' Aprovar as novas peças desenhadas do projeto de execução, as quais se encontram
patentes do Anexo llle melhor identificadas no þonto 2.1.
iv, Prorrogar, ao abrigo do no 2 do artigo 640 do ccp, o prazo para a
entrega de propostas pelo prazo inicialmentã estabelecido, isto é,' por 4'S dias,a contar da dut-t da publicação em Diário da República .' àr respetiva
notificaçäo na plataforma eletrónica;

2. aprovar, de acordo com os princípios de boa gestão financeira, a reprogramaçäo dos
encargos' de acordo com a data previsível para início da execução da obra (novembro), e
respetiva emissäo de documentos contabilísticos, nos seguintes termos:

2022:294 520,07€;
2023:3 534 240,88€;
2024:294 520,07€,;

(valores c/ IVA incluído)
3' Remeter os encargos plurianuais a autorizaçäo da Assembleia Municipal, em cumprimento
do art' 22 do DL n0 197/99, de 08 de junho, repristinado pela Res. no 86/2011, de 11 de abril,

DA TADA ROJETO GENE DA
4

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara. 50,11,2021,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Aprovar a ata de júri e seus anexos, constantes da etaþa, nomeadamente:

i'Aceitar parcialmente os erros e omissöes identificaàos pelos interessados, nos termos
descritos na presente ata e seus anexos, designadrr.nt. no Anexo lV, rejeitando os
restantes;
ii'Aprovar o mapa de trabalhos e quantidades resultante da aceitação parcial dos erros e
omissöes identificados, Anexo V;
iii'Aprovar as novas peças desenhadas do projeto de execução, as quais se encontram
patentes do anexo lll e servem de aditamento às anteriorménte aprovadas, nos termos
melhor identificados no ponto 2.1;
iv.Prorrogar, ao abrigo do nl2 do artigo 640 do CCP, o prazo para a entrega de propostas
pelo prazo inicialmente estabelecido, isto é, por 30 dias, a càntar da datã da jublìcaçao
em Diárlo da República e da respetiva notificaçäo na plataforma eletrónica;
v'Atribuiçäo de novo prazo para apresentaçao Oe p.didos de esclarecimentos e listas de
erros e omissões;

2' Aprovar, de acordo com os princípios de boa gestäo financeira, a reprogramaçäo dos
encargos' de acordo com a data previsível para início da execuçäo da obia (agästo), e
respetiva emissão de documentos contabilísticos, nos seguintes termos:
2022:1 260 934,69€;
202j:2 521 869,34€;
(valores c/ IVA incluído)

fr
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Classif¡cação: Público aacef?-q,J åw



É-rlA
VILA NOVA DE

CÂ¡4ARA MUNIcIPAL

EMP

0
8DOCI2021t11377

PREIT DE

EAL
EDOC/2020t78420

ARA
SSAO

NO

U

EÐOC12021t51920

DE IL DAF 3DA

Ata n'2C- Reunião Ptihlìca
De 06 de tlezembro de 2021

GRADA
UTA TO

þ+

{
3. Remeter os encargos plur¡anuais a autorização da Assembleia Municipal, em cumprimento
do art' 22 do DL n0 197/99, de 08 de junho, repristinado pela Res. no B6/2b11, de 1l de abril,

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 75, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara. 50.11.2021,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, autorizar a subcontratação para a realização dos trabalhos
referentes à 9a subcategoria da 4a categoria, nos termoi do no 3, do artigo átgo do CCp, tendo
iát sido apresentados os documentos de habilitaçäo referentes ao mesmo e,
consequentemente, aprovar a alteração nessa matéria (subcontratação) realizada à minuta
do contrato, nos termos informados.

F DAI N DO

DE VI

TROT S COM

o
E

M TODO

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 76, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "A Câmara. 30,11.2021.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Prorrogar, pelo período de cinco dias, o prazo para entiega dos documentos de habilitaçäo
referente à certidäo Permanente do Subempreiteiro (únicõem falta), nos termos do pedido
do adjudicatário, atempadamente realizado, considärando.se que este demonstrou uma
atitude dirigente e de acordo com o que rhe é exigíver;
2 'Autorizar a subcontrataçäo plrg a realizaçäo dos trabalhos referentes à 9a subcategoria
da 4a categoria, nos termos do no 3 do artigo3lSo do CCP, e, consequentemente, aprovar a
alteração nessa matéria (subcontratação) realizada à minuta do contrato, sendo iue esta
decisão só produzirá feitos após a entiega do documento do subempreiteiro em faltá.

P D

IPAL

DOM DE
SISTE RTI SEM

TO +T

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 77, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: ',À Câmara, 50.11.2021,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar os esclarecimentos a prestar, nos termos descritos na
ata elabora9g pelo júri, bem como, prorrogar o prazo para apresentação de propostas, ao
abrigo do n01, do artigo 640 do ccp, nos teimos informados. 

'
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no ZB, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara, 29,11.2021 .,
Retirado por näo realização do evento,

DIREçAO MUNICIPAL DE GESTÄO DE PESSOAL E CARREIRAS

LIAR D
30

NO

NA

DE

o co

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 29, apenas no original.
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara. 26,11,2021.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o recrutamento de trabalhadores para ocupação de 30
postos de trabalho na carreira/categoria de assistente operacional, auxiliär de ação
educativa, através de recurso à reserva de recrutamento interná, constituída no procedimento
concursal 0212019, nos termos informados,

DIREçÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU RAS E ESPAçOS PúBL|COS
ME NOC HI ICAS

GAIA (LIGAç ES A. B. C E D). ABERTU RA DE PROCE MENTO
EDOCI2021/63807

L

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 80, apenas no o¡ginal
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara, 26.11,2021.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1. A decisão de contratar e a decisåo de autorização de Oespesa]
2. A escolha do tipo de procedimento;
3, A constituição do Júri;
4. As peças do procedimento;
5, A designação do gestor do contrato
Mais foi deliberado submeter a autorizaçäo da Assembleia Municipal, os seguintes encargos
plurian_uais, em cumprimento do art. 22ó do DL 1gzlgg, 08,06, repristinado pãla Resolução da
AR 86/2011, de 11,04:
2022:847 465,61€
2023: 1 694 931,20€
(valores com IVA incluído)
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 81, apenas no original.
Despacho do Presidente da Cêtmara: "A Câmara. 50.11.2021,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar pedido de isençäo do pagamento do valor€2 450,00 (dois
mil quatrocentos e cinquenta euros) pela ocupaçao Oe'viã pública durante 30 dias, pela
apreclS.ç_g9 do processo e pelo condicionamento dé trânsito, solicitado 

' 
pela

FERROVIAL/ALBERTO COUTO ALVES - LINHA AMARELA, AGE, nos termos informados,

N AE
tTo

A IF

8DOC|2021t64823
Foi presente o documento,glefdo em,,goio^rafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 82, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara, 30.11,2021,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, retificar a deliberação de Câmara de 08-11-2021, aprovando o
pedido de. isençäo do pagamento do valor €2 i35,00,00 (dois mil trezentos e trinta e cinco
euros), pela apreciação do processo e do condicionamento e corte de trânsito, solicitado pela
FERROVIAL/ALBERTO COUTO ALVES - LINHA AMARELA, ACE, nos termos informados.

P RTO
L ACE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 83, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "A Câmara. 30,11.2021 .,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento do valor
€1 205,00 (mil duzentos e cinco euros), pela apreciaçao do 

-pro..rro 
e ocupaçäo da viapública durante 26 dias, solicitado pela FERdOVAÚALBEnïO COU1O ALVES - LINHA

AMARELA, ACE, nos termos informados.

EDOCt2021/69537

PEDID OUR

AZVI LINHA RREA ACE
EDOCI2021/88058

EN VALO 00 OSE EU
soLl PE

Foi presente o documento.referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 84, apenas no original
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara, 30.11.2021 ,,

^
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Deliberado por unanimidade, indeferir o pedido de isençäo do pagamento do valor €930,00
(novecentos e trinta tylg:) pela ocupaçäo de via públiia e do condicionamento de trânsíto,
solicitado pela DST - Azvl LINHA FÉRREA AcE, nos termos informados.

4

DATP
o

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 85, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "A Câmara. J0.11.2021 .,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento do valor €2 2g0,00
(dois mil duzentos e oitenta euros), relativo à taxa referente ao cõndicionamento de trânsito,
SOIiCitAdO PEIA FERROVIAL/ALBERTO COUTO ALVES. LINHA AMARELA, ACE, NOS tETMOS
informados.

ADO

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g6, apenas no o¡ginal.
Despacho do Presidente da Câmara: ',À Câmara, 30,11.2021 .,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento do valor €g 030,00
(nove. mil e trinta euros), relativo à taxa referente à oiupaçaoicõndicionamento de trânsito,
solicitado pela FERROVIAL/ALBERTO COUTO ALVES -'UÑHn AMARELA, ACE, nos tàrmos
informados,

CONSTRUCCION LDA
EDOCI2021/67651

PE DE RE o

Foi presente o documento.referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no BZ, apenas no o¡ginal,
Despacho do Presidente da Câmara: "A Câmara. 50.11.2021.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, indeferir o pedido de isenção do pagamento do valor €1g 030,00
(dezoito mil e trintaeuros) relativo à taxa peta apreciaçáo do pio.-.rro em l0 meses, referente
à interrupção de trânsito, solicitado pelas lNFRAesfnufunAs DE p9RTUGAL, näs termos
informados.

aacef,-
%oon""
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Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no BB, apenas no original.
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara, 50.11.2021.,
Deliberaçäo:

Deliberado.por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliana Democrática, aprovar
o pedido de emissão de autorização especial de circulaçaô para os veículos pesados .or 6
seguintes matrículas: 03-HT-44, 17-08.M0, 19.A8-60, g-o.Oz.eg, 37.Mp.gg, àg-Nl*l-o¡, 46.45.
PM' 51'AF'22,68'MS'13,96'66'TU, AF-87.C2 E AJ-10-BV para permissäo de circulaçäo no
interior da zona delimitada entre a A1 (1c1, lc2), RoTUNDA DE snuro ovíolo, ÀvÈÑ¡ön on
REPúBLIcA, AVENTDA vAsco on cÀuÁ tl.ñ.zzzl E AV, D. JoÀõ riui;;'ilÅiiöõ nrr
1610912022, solicitado por UNIAGRI ll - INDúSTRIA AGRo.AL|MENTAR S,Ã., nos termos
informados.

soLtcrT ADO POR D IA PORTU
EDOC12021/80066

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Bg, apenas no original
Despacho do Presidente da Câmara: ,'À 

Càmara. 50.11,2021.,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática, aprovaro pedido de emissäo de_autorização especial de ciróulação para os veículos pesados
solicitado por DIA PORTUGAL - SUPERMERCADOS, S,U. LDA, nós termos informados,

HIS O SOB

RE RE
KM 8+600E + 780 - LINHA332
EDOC|2021/89087

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 90, apenas no original
Despacho do Presidente da Câmara: "A Câmara. 30.11,2021.,
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

c RUA
8DOCI2021t87970

NICIP ET
IN

U

Foi presente o documento.referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 91, apenas no original
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara. 30,11,2021.,
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Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos termos informados

MUN DE NSITO VES DAC

Foi presente o documento,ff|do em,,9nio^rafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g2, apenas no original,
Despacho do Presidente da Camara: "A Câmara. 30.11,2021 .,
Deliberação:

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

POSTU RA MUNICIPAL DE TRÂNS ITO NA RUA DE FONTAO. F UESIA DE IDELO
8DOC12021t66454

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g3, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara. 30.11,2021.,
Deliberaçäo:

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

!9-SI!J$ {UNlclPAf lE=J,[ANglTo Nn nun s, ¡oÄo trÉ no erurnorucnueruro cou n nun oo
OUTEIRO, FREGUESIA DE MADALENA
EDOCt2021/8m
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 94, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: ,'À 

Câmara, 90,11.2021 ,,
Deliberação:

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

POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA U RBAN DO WI LSON. FREGUESIA DE PE
EDOCI2021/84501

Foi presente o documento,rele¡ido em,,9o1u1afe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g5, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara. 30.11.2021.,
Deliberação:

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

UNICI DET ITO NA DA SE DA PED

Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g6, apenas no original.
Despacho do Presidente da Câmara: "A Câmara. 30.11.2021.,
Deliberação:

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

8DOCI2021t84279

RA ALD RUA loJ SI NO
COM A RUA NOVA DE FREGU DE
8DOCI2021t78046
Foi presente o documento.referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gZ, apenas no original
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara. J0,11,2021,,

. GRI
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 98, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: ',A Câmara, J0,11,2021.,
Deliberação:

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

Deliberaçäo:

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

POSTURA MUNICIP DE TRÂNS ITO NA RUA DE LIJÓ. FREGUESIA DE VI LAR DE ANDO RINHO
EDOC/2021t57611

MUN DE TO NA OF ENTRO coM

DE D DE A TIV DE €
NTO E TA EU SOL PO DRINA CARNE ES

UDE E DOP
EDOCt2021/83028

P DEI D DE VI ADMIN IVA NO DE1 €
RINT RO ctT R s DE DE

A E DRO
EDOCI2021/83015

Class¡f¡câção: Público

G
FREGUESIA DE MADALENA
EDOCI2021t72037

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 9g, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara, 50.11.2021,,
Deliberação:

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

DIREçÄO MUNtCtpAL PARA A TNCLUSÃO SOCnI
PEDI ISE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 100, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: ,'À 

Câmarai. 25,11.2021 ,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxa de vistoria
administrativa, no valor de 130,00 € (cento e trinta eúros), r'oliã¡troo por Sandrina Gomes
Carneiro, nos termos informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 101, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmarai. 23,fi,202t.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxa de vistoria
administrativa, no valor de.130,00 € (cento e trinta euros), tol¡.'ítroo por Ana Maria Soares
Alves, nos termos informados

.003
ffi#
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IDO D
E

UESIAS D

EDOC12021/66558

PAGAME DET
EU SOLIC

E NDE

þI
Ato n'29- Reuníão Ptiblíca

De 06 de dezembro de 2021

NO

SAN

(

ORIA E 130

UNRMA IA
F

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no '102, apenas no o¡ginal,
Despacho do Presidente da Câmara: "A Câmara, 25,1.,2021 .,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento de taxa de vistoria
administrativa, no valor de 130,00 € (cento e trinta euros), solicitãdo por Maria Emília Oliveira
Grijó Santos, nos termos informados,

PEDI DE DEP ENTO DE TAXA PELA FREQUÊNCIA DA PtsctNA LEVER, NO
1 0tT0 E CIN O POR

Foi presente o documento referido em e.pígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 103, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmarai. 23.11,202t.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxa pela
frequência da Piscina de Lever, no valor de I 805,00€ (mil oítocentoi e cinco euros), solicitado
por Ana Rosa de Oliveira e Santos, para o filho Luís Miguel Oliveira Martins, ños termos
informados.

8DOCI2021t77070

PE

U

DE ISE DE

D SMILE AE

TAXAS

DE OL E

SCINA M

U D o
DE

INST DA PI

IL SE ET

E AUT URANTE LETIVO

AU

DE
o ACMA -

8DOCt2021t74535

PE ISEN DOP
NlCIPAL VILA D' NO TOTAL

E ES E c
RTUG PARA RTU ES DO

DE 21

ÊDOCI2021/66603

Foi presente o documento referido em
Despacho do Presidente da Câmara:

,!piO1afe, 
qrg.r9 tgla no final por fotocópia sob o no 105, apenas no original

"A Camara, 24.11.2021 ,'

aagef,-
%oon""

TURAL E

Foi presente o documento,referido em.epþrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 104, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmaraii. 24.11.2021 .,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxa pela
frequência da Piscina Aurora Cunha, no valor de 2 075,00e- lUoit mil e setenta e cinco euros),
durante o ano letivo de 2021t2022, solicitado pela ACMÀ - ASSOCIAçAO CULTUnnf e
MUSICAL DE AVINTES, nos termos informados.

^
Class¡f¡câção: Público

Cedificãdo



É-WA
VILA NOVA DE

cÄt4ARA t'4uNtCtpAL

Deliberação:

M
{

Ata n' 2!l - Reunìão Pública
De 06 de dez.embro de 2021

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de isenção de pagamento taxas de utilização
das instalaçöes da Piscina Municipal de Vila d'Este, no valorlotal de €2g4g,75 (dois mil
trezentos e qu-arenta e três euros e setenta e cinco cêntimos), solicitado pela RÉpOl NORTE- ASSoclAçAo PORTUGUESA PARA AS PERTURBAçöÉs Do DEsENVoLVIMENTo E
AUTlsMo, durante o ano letivo de 20z0t2oz1,nos termos informados.

EÐOC12021t62913

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 106, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmaraì, Zg,l t,Z\Zt .,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a atribuição, a título definitivo, pelo prazo de cinco anos,
dos direitos de ocupaçäo e exploração das lojas, de acordo com o que resultou da hasta
pública realizada, nos termos informados,

DE E TOS D A DE 0
SERVI

OPE c DIDO 15DED DE DE JAN 2022
EDOCI2021/91510

Foi presente o documento referido em
Despacho do Presidente da Câmara:
Deliberaçäo:

P

,gptgrafe, 
qu9j9 

.a!9la no final por fotocópia sob o no 107, apenas no original
" A Câmara. 29.1 1 .2021 .'

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de criação e atribuição de direitos de
ocupaçäo, através de procedimento público, de lugares deitinados à atiúidade de prestação
de serviços de restauração e bebidas, no períodJcompreendido entre 15 de dezembro de
2021 a 31 de janeiro de 2022, nos locais que se identificam: 1 lugar na Freguesia de Avintes,
Largo da Gandra; I lugar na Freguesia de Arcozelo, Av. João pãulo ll fiunto ao
cemitério[ 1 lugar na Freguesia de Gulpilhares e Valadares, Rua Salvador Brandäo
(Ptf_o do Modelo); 1 lugar na Freguesia de óanelas, Rua da Rechousa; 1 lugar na Freguesia
da Madalena, Rua António da Silva Martins; 1 lugar na Freguesia de Mafamude e Vilar do
Paraíso, Avenida da República fiunto à Farmácia õouto); 1 ltigar na Freguesia de Mafamude
e Vilar do Paraíso, Santo Ovídeo, Rua Soares dos Reis (na rotunOa ¡untõà paragem); I lugar
na Freguesia de Oliveira do Douro, na Alameda do Areinho e 1 lugar na frejuesiã de pedroso
e Seixezelo, Largo do Moeiro,

Llco NAGARES TIVIDAD

D IA DE
SANTOS GU EDES - ESTORNO DE VERBA
EÐOCI2021/16858

AO EN ITADA EXAN

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10g, apenas no original
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmarai,, 30,11.2021 ,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o estorno da verba referente ao período de agosto a
dezembro, no valor total de €335,00, nos termos informados.

^
Clâss¡f¡cação: Público aacef,-

\,r."
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Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no '10g, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara, J0,11.2021 .,
Deliberaçäo:

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

cÁMARA MUNIcIPAL Ata n'2$- Reuníão Públìca
De 06 de dezembro de 2021

IDO DE roE co No TODOP MUNI + INCLUSIV APOIO
TIMA DA

8DOCt2021t85771

DIDO DE ECO oNo UNICIP + INCLU APOI
NA clT INS
EDOC|2021/89188

lco BITO DO GRAMA AL GAIA + A- r0
SOCIAL ICITADO FERREI

EDOCt2021/88656

DEA CONÓ NO AM P MUNI IP + . EIXO
SOL O POR DES ROD

EDOCt2021/88397

Foi presente o documento referido em
Despacho do Presidente da Câmara:
Deliberaçäo:

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

IDO D toE MI BITO IPAL + INCLUSIV XO AP
NA socrA LICITAD MARIA L
8DOC12021t88217

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 13, apenas no original,

IA

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 10, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmarai, S0,l t,ZOZ1 .,
Deliberaçäo:

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

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 1 1, apenas no original.
Despacho do Presidente da Câmara: "A Câmarai, 50.1t.2021,,
Deliberaçäo:

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

L

,Qpígrafe, 
que sg algIa no final por fotocópia sob o no 1 12, apenas no original,

"A Câmara, 30.11.2021 ,'

aaget?-

Ëod""^

IA MICA

EEM

EMEMI

NCIA

Classificação: Público

Certif¡cado



VILA NOVA ÞE

É h¡A
CÂMARA MUNICIPAL

EDIDO D toE ó

ED0C/2021/90356
Foi presente o documento referido em
Despacho do Presidente da Câmara:
Deliberaçäo:

Ata n" 2þ- Reunião Ptiblíca
De 06 de dezembro de 2021

NICIPAL + INCLU
A

{

Despacho do Presidente da Câmara: "A Câmara. 30.11,2021.,
Deliberação:

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

BITO AP
s0c ctT

,,!pplafe, 
qu_e s9 a!9la no final por fotocópia sob o no 1 14, apenas no original

"A Câmara, 30.1 1 .2021,'

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

N MERG

PED APOI N

N

EDOCI2021/89673

Foi presente o documento referido em
Despacho do Presidente da Câmara:
Deliberaçäo:

MUNICIP +lN - EIXO
NCIA soLl J A

.gpígrafe, 
qu9j9 

.a!9la no final por fotocópia sob o no 1 15, apenas no original
"A Câmara. 30,1 1,2021.'

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

ECO

PED DE AP N 0No oDo
ICA E N

8DOCI2021t90287

Foi presente o documento referido em
Despacho do Presidente da Câmara:
Deliberação:

AL + USIVA- APOIOM

ADO

,QPígrafe, 
qrg:9 

.algla no final por fotocópia sob o no 1 
,16, 

apenas no original
" A Câmara. 30, 1 1,2021 .'

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

DI AO DAMEAO POR MARIA CARN
8DOCI2021t90216
Foi presente o documento referido em
Despacho do Presidente da Câmara:
Deliberação:

,,e,Pp1afe, 
qr:j9 

.arylq no final por fotocópia sob o no 1 12, apenas no original
"A Câmara, 30.11.2021 ,'

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio ao Arrendamento, nos termos
informados.

Classificação: Público ffiffi
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CAMARA MUNICIPAL Ata n" 29- Reunião Ptiblíca
De 06 de tlezembro de 2021 f

TURA to
ED0C/2021/90089
Foi presente o documento referido em
Despacho do Presidente da Câmara:
Deliberaçäo:

CAN
8DOC12021t90128

SOLI POR FE

IT TELMA

N L

,,e,pig1afe, 
qu^ej9 glgla no final por fotocópia sob o no 1 18, apenas no original

" A Câmara. 30.1 1,2021 .'

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio ao Arrendamento, nos termos
informados.

AO AO DAME HA

Foi presente o documento,ref¡1ido em,epþrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 1g, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmarai. SO.1t.2021,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio ao Arrendamento, nos termos
informados,

CAND IDATURA AO APOIO AO soL ADA POR MAFALDA MARIA VIEIRA CUNHA
EDOCI2021/90167

Foi presente o documento referido em e.pígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 120, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmaraii, 30,11,2021 ,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio ao Arrendamento, nos termos
informados.

CANDI DATURA AO APolo Ao E SOLICIT POR CARI VIANA FER DES
EDOCt2021/89979

Foi presente o documento referido em e.pigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 121 , apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmarai, S0.t t.ZO2t .,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio ao Arrendamento, nos termos
informados.

DES NCIA DE CANDIDA AO O AO ARRENDA MENTO. SOLICIT ADA PORANAB ELA DE s
OMES - VE

8DOCI2021t21322
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 122, apenasno o¡ginal,
Despacho do Presidente da Câmara: ,,À 

Câmarai, SO.l t.ZOZI ,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o estorno da verba relativa à desistência da Candidatura
de Apoio ao Arrendamento, nos termos informados.

Classificação: Públ¡co ffiffi
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EP
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DE LI ES

SADO V
EST

ctRco
EDOCI2021/85000

H
6

D|REçÄo MUN|C|PAL DE EDucAçÄo E sAúD

Ata n' 2l - Reunião Ptlblìca
De 06 de dezembro de 2021

E

GAIA

EN

15

DE+

A E O MUNI DE VILA

DE NO VA E2 TAXA
80 E

RUA lRo IAS 1 ED 2021
DE AO DO

M

INTO

DE

tTo
E

Foi presente o documento referido em ep
Despacho do Presidente da Câmara:"À
Deliberaçäo:

ígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 123, apenas no original.
Câmara, 24,11,2021.'

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o Municipio de Vila
Nova de Gaia e o Circo Mundial Mariani, Lda, para isençäo do pagamento de taxas municipais,
nomeadamente, referente à taxa de licença especial de ruído, no valor de 2 5g0,00€ e à taxa
de licença de recinto improvisado, no valor de 80,00€, bem como, assegurar a cedência de 15
lugares de estacionamento na Rua Rei Ramiro, nos dias 16e17 de dezembro de 2021, no
âmbito da "lda ao Circo na lnterrupçäo de Natal, ao abrigo do Programa Gai@prende+, nos
termos informados.

. PEDI E

R SI UBOX
EDOCI2021/87915

Foi presente o documento referido em
Despacho do Presidente da Câmara:
Deliberaçäo:

DE coM os S. RMA

,9P'tgrafe, 
qu9j9 g!9Ia no final por fotocópia sob o no 124, apenas no original,

"A Camara. 30,1 1,2021.'

Deliberado por unantmidade, ao abrigo da competência prevista na alínea hh), do n,o 1, do
artigo 330 do Anexo I à Lei n.o 7512013,de 12 de setembro, com as alteraçöes su'úsequentes, o
seguinte:
Relativamente à listagem 423, anexa ao EDOC/2021t87g15e que corresponde aos valores em
dívida na atual "plataforma de refeiçöes". SIGA.EDUBOX
1' Que seja atribuído o escalão A ao aluno nela indicado, com efeitos retroativos ao início do
ano letivo de201612017, e com a consequente anulaçäo áo valor em dívida, que perfaz o valor
total de 193,20€;
2' Que sejam atribuídos os escalões A aos alunos nela indicados (6 alunos), com efeitos
retroativos ao início do ano letivo de 201712018, e com a consequente anulaçäo do valor em
dívida, que perfaz o valortotal de 1.21g,00€;
3' Que sejam atribuídos os escalöes B ao aluno nela indicado, com efeitos retroativos ao
início do ano letivo de 2017t2018, e com a consequente anutaçäo do valor em dívida, que
perfaz o valor total de 113,40€..
4' Que sejam atribuídos os escalöes A aos alunos nela indicados (14 alunos), com efeitos
retroativos ao início do ano letivo de 2l18t2}1g,e com a consequente anulaçäã do valor em
dívida, que perfaz o valor total de 2,006,20€.
5' Que sejam atribuídos os escalöes B aos alunos nela indicados (2 alunos), com efeitos
retroatívos ao início do ano letivo de 2018t2019,e com a consequente anulaçäó do valor em
dívída, que perfaz o valor total de 26,30€.

Classificaçãor Priblico ffiffi
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6' Que sejam atribuídos os escaloes A aos alunos nela indicados (38 alunos), com efeitos
retroativos ao início do ano letivo de 201912020, e com a consequente anulaçäó do valor em
dívida, que perfaz o valor total de 3,25g,06€,
7' Que sejam atribuídos os escatöes B aos alunos nela indicados (10 alunos), com efeitos
retroativos ao início do ano letivo de 201912020, e com a consequente anulaçäó do valor em
dívida, que perfaz o valor total de 406,05€.
8. Que sejam atribuidos os escalöes A aos alunos nela indicados (51 alunos), com efeitos
retroativos ao início do ano letivo de 2020t2021,e com a consequente anulaçäó do valor em
dívida, que perfaz o valor total de 6,156,g0€.
9' Que sejam atribuídos os escalöes B aos alunos nela indicados (20 alunos), com efeitos
retroativos ao início do ano letivo de 202012021,e com a consequente anulaçäó do valor em
dívida, que perfaz o valor total de 1,09g,20€.
10. Que sejam atribuídos os escalöes A aos alunos nela indicados (5 alunos), com efeitos
retroativos ao início do ano letivo de 202112022,e com a consequente anulaçãó do valor em
dívida, que perfaz o valor total de 79,30€.
11. Que sejam atribuídos os escalöes B aos alunos nela indicados (5 alunos), com efeitos
retroativos ao início do ano letivo de 2021t2022,e com a consequente anulaçãó do valor em
dívida, que perfaz o valor total de 97,20€,,

D|REçAO MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMB IENTE
PED DE EF DE IS DE IM MUNIC SOBRE

-P 7001t21 - F ADE
IG s

Deliberado por unanimìdade, aprovar o pedido de emissão de certidäo para efeitos de isençäo
de lmposto lvlunicipal sobre Transmissões Onerosas de lmóveis (lMT) conforme previsto na
alínea b), do n0 2, do artigo 450 do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF),'atento ao
preenchimento dos requisitos necessários e previstos nos números 1 e Z'do ártigo 450 do
Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) e indefeiir o pedido de emissäo de certidão para efeitos
de isençäo de lmposto Municipal sobre Transmissoes onerosas de lmóveis (lMTi, conforme
previsto na alínea c), do no 2, artigo 450 Estatuto dos Benefícios Fiscais (Ègri , atenta a
inaplicabilidade da norma , pela faftá de legitimidade da requerente para o rerro, no, termos
informados.

Foi presente o documento referido em e.pígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 125, apenas no original
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara, 24,11.2021 ,,

RAN S

IT

EDOCI2021/90376

Deliberação:

IDO D ts
T SS

IT

EDOCt2021/90383

c P

UNEN - coN

ISEN EI
s - PROCo 121 -

UNICIP BRE
REGU E CAN

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 126, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "A Câmarai. 21.11.ZOZ1.,

DEIN

Classificâção: Público ffiffi
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Deliberação:

PEDI EM

Ata n'2þ- Reunião Ptiblícs
De 06 de dezemhro de 2021

Deliberado por unanimjdade, aprovar o pedido de emissão de certidäo para efeitos de isençäo
de lmposto IVlunicipal sobre Transmissões Onerosas de lmóveis (lMT) conforme previsto na
alínea b), do n0 2, do artigo 450 do Estatuto dos Benefícios'Fiscais (EBF), atento ao
preenchimento dos requisitos necessários e previstos nos números 1 e Z'Oo ártigo 450 do
Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) e indefeiir o pedido de emissäo de certidäo para efeitos
de is.ençäo de lmposto Municipal sobre Transmissöes Onerosas de lmóveis (lMTi, conforme
previsto na alínea c), do no 2, artigo 450 Estatuto dos Benefícios Fiscais (Ègpi , atenta a
inaplicabilidade da norma , pela falta de legitimidade da requerente para o m.rmo, no, termos
informados.

DE PA D DE N soB
M 7001 ERT F DE LO

SOLI ADO POR FORTUNENIGMA- CONSTRUC ES LDA
EDOCI2021/90392

PED DE EF DE DEI OMU SOB
SMI -P 7001t21 - ADE

ORTU IGMA. LDA
EDOC12021/92169

6

Foi presente o documento referido em e.pígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 122, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: " À Câmarai,. 24. 1 1 .2021 .,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de emissão de certidäo para efeitos de isençäo
de lmposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de lmóveis (lMT) conforme previsto na
alínea b), do n0 2, do artigo 450 do Estatuto dos Benefícios Fisôais (EBF), atento ao
preenchimento dos requisitos necessários e previstos nos números I e Z'Uo ár¡go 450 do
Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF)e indefeiir o pedido de emissão de certidão paîa efeitos
de isenção de lmposto Municipal sobre Transmissöes Onerosas de lmóveis (lMTi, conforme
previsto. na alínea c), do n0 2, artigo 450 Estatuto dos Benefícios Fiscais ÈAfi', atenta a
inaplicabilidade da norma , pela falta de legitimidade da requerente para o mesmo, nos termos
informados.

F

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 128, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmarai. 30.11.2021.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de emissäo de certidão para efeitos de isençäo
de lmposto IVlunicipal sobre Transmissöes onerosas de lmóveis (lMT) conforme prruìrto n,
alínea b), do n0 2, do artigo 450 do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF), atento aopreenchimento dos requisitos nece_ssários e previstos nos números I e z'do ártigo 450 do
Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) e indefeiir o pedido de emissão de certidão paîa efeitos
de isençäo de lmposto Municipal sobre Transmissöes onerosas de lmóveis (lMT), conforme
previsto. na.alínea c), do no 2, artigo 450 Estatuto dos Benefícios Fiscais Ègfi', atenta a
inaplicabilidade da norma, pela faltãde legitimidade da requerente para o mesmo, nos termos
informados.

^
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EDOCI2021t92163
Foi presente o documento referido em ep
Despacho do Presidente da Câmara:"A
Deliberaçäo:

ígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12g, apenas no original
Câmara. 30.11,2021.'

,,e,P1O1afe, 
qu9j9 llglq no final por fotocópia sob o no 131 , apenas no original

"A Câmara, 1 9,1 1.2021,'

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 130, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "A Câmarai, 24,1t.2021 .,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de renovação de isençäo do imposto municipal
sobre imóveis (lMl), por mais cinco anos e submiséão à Assembleia Mlnicipal para a
competente deliberaçäo, aoa.brigo do disposto na alínea a), do no 2 e do no 6, do artþo 450
do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF)e que o requerente seja notificado, nos termïs da
minuta de ofício anexa à lnformaçã o no 1g41121,1 ¿e iozl-06.01.

Deliberado por unanimìdade, aprovar o pedido de emissão de certidäo para efeitos de isenção
de lmposto Municipal sobre Transmissöes Onerosas de lmóveis (lMT) conforme previsto na
alínea b), do n0 2, do artigo 450 do Estatuto dos Benefícios'Fiscais (EBF), atento ao
preenchimento dos requisitos necessários e previstos nos números I e Z'Oo ártigo 450 do
Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) e indeferir o pedido de emissão de certidäo para efeitos
de isenção de lmposto Municipal sobre Transmissöes Onerosas de lmóveis (lMT), conforme
previsto na alínea c), do n0 2, artigo 450 Estatuto dos Benefícios Fiscais tÈAfi , atenta a
inaplicabilidade da norma, pela falta de legitimidade da requerente para o rrrmo, nos termos
informados,

IPAL MAIS
-2267t20. CERT. F GUESIA S,F LIX DA MARINHA. S LICITADO POR RUI VAZ DAS NEVES MACE
RIBEIRO

EDOCI2021/89870

DIDO D ERT P ITOS N IMTEI 0

-U so ADO U
ESTEVES DA SILVA

EDOCI2021/89005
Foi presente o documento referido em
Despacho do Presidente da Câmara:
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:1' Reconhecer que, em virtude da conclusäo das obras efetuadas no âmbito do
Processo no 4264116 que corresponde ao pedido de licenciamento de obras de
ampliaçäo e reconstrução de moradia destinada a edifício de apartamentos, e da
apresentação do certificado energético no SCE255701323, que a fração ,,C" do
edifício sito na Rua Antero de Quental, no 90, da freguesia de Mafamudä e Vilar do
Paraíso, descrito na 2a Conservatória do Registo Preãial de Vila Nova de Gaia, sob o
n0 531/19860319 e inscrito na Matriz Predial Urbana sob o no 1l}4,foi objeto de uma

ffi#
Cert¡ficado
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EDOCI2021/90398
Foi presente o documento referido em
Despacho do Presidente da Câmara:
Deliberação:

IDO D U

DE ROSO
ÊDOCI2021t92173

RINHA PED
IMOBIL S.A.

Ata n" 2þ- Reunìão Ptihlica
De 06 de dezembro de 202 I

intervenção de reabilitaçäo urbana, para efeitos de isençäo de lMl e lMT, nos termos

^ 9tt alíneas a), b) g c) do n0 2 do artigo 450 do Estatuto dós Benefícios Fiscais (EBF);2' Aprovar a emissäo de certidäo, nos termos da minuta anexa à lnformaçäo no
24512121,1 de 2021.1 1.09;

3' Comunicar o reconhecimento ao servíço de finanças da área da situaçäo do edifício
ou fração;

4' Enviar ao requerente a certidäo urbanística peticionada,

CAP EITOS IMT 8-
ICITADO J.P.F.S.

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

Processo no 3187117 e da apresentação dos respetivos certificados energéticos, que
o imóvel sio na Rua Cândidos dos Reis, 619 a 627 da Uniäo de Freguesiäs Oe Santa
Marinha e São Pedro da Afurada, inscrito na matriz no 14?l e descrito na
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o no 2696, foi objeto de
uma intervenção de reabilitaçäo, para efeitos de isençäo de lMl e lMT, nãs termos das
alíneas a) e b) do n0 2 do artigo 450 do Estatuto doi Benefícios Fiécais (EBF) e de
deduçäo à coleta em sede de lRS, nos termos do no 4 e dos nos 5 e 7 do rriigo i1o do
mesmo Estatuto;

2' Aprovar a emissão de certidäo, nos termos da minuta anexa à lnformação no
25427121 ,1 de 2021 .11 .18;

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

4' Enviar ao requerente a certidão urbanística peticionada,

E DIR PR NCIA P o 7285t2 -U FREG
SOLIC POR vto MONIZ

,Qpígrafe, 
qu9.se a!9la no final por fotocópia sob o no 132, apenas no original,

" A Câmara. 24.1 1.2021 .'

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 133, apenas no original.
Despacho do Presidente da Câmara: "À Cämarai. 30.1t.2021.,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática, aprovar
a renúncia ao exercício do direito de preferência na transação db imóvel, nos tärmos
informados.

^
Classificação: Público ¿acer.-
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CÂMARA MUNIcIPAL

EDIDO CERTI DE ITU E
FREGU DE IM

BATISTA
EDOC|2021/91918

Foi presente o documento referido em
Despacho do Presidente da Câmara;
Deliberação:

PEDI RED DO
OBRAS EDA E

0 N0 31 PL-
ICITAD R BUI c

..!pp1afe, 
qu^ej9 

.a!9la no final por fotocópia sob o no 134, apenas no original
"A Câmara, 30,11.2021 .'

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática, aprovaro pedido de certidã.o onde conste parecer favoráúel à constituição de regime de
compropriedade, nos termos informados.

c
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De 06 de dezembro de 2021
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Foi presente o documento referido em epígrafe, qrle se anexa no final por fotocópia sob o no 135, apenas no original.
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara. 50.11.2021 ,,
Deliberação:

Delibe.rado. por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática, aprovar
o pedido de redução em 50% da Taxa Municipalde Urbanização, da Taxa de Licença de'Obras
de Demoliçã9 

9 da componente fixa da Taxa de Emissão de Alvará de Licençã de obras,
Processo no 311121- PL, Uriäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do paraíso, solicitado por
BUILDING coLLEcTrvE LDA, nos termos informados.

DE
PL

LDA

Foipresente o documentoreferido em e,pígrafe, que se anexa no finalporfotocópia sob o no 136, apenas no original,
Despacho do Presidente da câmara: "À câmarai, s0,11,2021,,
Deliberação:

Deliberado.por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática, aprovar
o pedido. de redução em 5070 da. Taxa Municipal de Urbánização, da Taxa de Compensaçäo
Urbanística e da componente fixa da Taxa 

'de 
Emissäo de'Alúará de Licença de obras,

Processo n0 3880/21 - PL, freguesia de Canidelo, solicitado por coTA FRONTAL -EMPREENDIMENTOS lMoBlLlÁRos LDA, nos termos informados,

ffi#
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Foi presente o documenloreferido em,epþrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 137, apenas no original,
Despacho do Presidente da Câmara: "À Câmara, 30.1. .2021 .,
Deliberaçäo:

Deliberado.por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes da Aliança Democrática, aprovar
o pedido de reduçäo em 5070 das taxas liquidadas no âmbito do processo no 6i 17t20 - pL,
freguesia de oliveira do douro, solicitado por José Fernandes Cardoso, nos termos
informados.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÉRo 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 14 minutos, o Senhor Presidente da Câmara declarou
encerrada a reunião, da qual se elaborou a presente ata aprovada, por unanimidade, nos termos do disposto
no n01 do art.. 34.0 do CPA, e no n.o 1 do art.o 570, do Anexo lda Lei n.o75l201l,de 12 de setembro, com as
devidas alteraçöes, bem como do n.o 1 do art.o 11.0 do Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,
aprovado pelo Executivo na sua reuniäo de 2021,10,1g.

E eu,
, Diretora Municipal de Admínistraçäo e Finanças e secretária

dap nte reunião, a

0 Presidente da Câmara,

#A[¡¡,Tr,.
(Eduardo Vítor Rodrigues)

Classif¡cação: Público ffi#


