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EDITAL 

 
ALBINO PINTO DE ALMEIDA, Presidente da Assembleia Municipal de Vila Nova de 
Gaia. ============================================================= 
 
FAZ SABER, nos termos do disposto no art. 28.º, da alínea b) do art.º 30.º e do n. 2 do 
Art. 53.º do Anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, com as respetivas 
alterações e retificações legais, e, ainda, no art.º 33.º e do n.º 12 do 43.º Regimento, 
que é convocada uma Sessão Extraordinária desta Assembleia Municipal a 
realizar-se no próximo dia 23 de abril (quinta-feira), pelas 18.30 horas, por 
Videoconferência, com a seguinte: ====================================== 

 
ORDEM DE TRABALHOS 

 
1.  Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto à autorização 

dos encargos plurianuais relativo à Empreitada Fórum Cidadania de Lever, em 
cumprimento do disposto no art. 22.º do Decreto-Lei n.º 197/1999, de 08 de 
junho, repristinado pela Resolução da Assembleia da república n.º 86/2011, de 
abril, no seguinte modo: Ano de 2020 – € 480 000,00 (quatrocentos e oitenta 
mil euros) e Ano de 2021 – E 951 000,00 (novecentos e cinquenta e um mil 
euros) – Retificação da Deliberação da Câmara Municipal de 17.02.2020 e da 
Assembleia Municipal de 20.02.2020. 

2.  Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto ao 
procedimento para a concessão de Serviço Público de Transporte Fluvial de 
Passageiros na Via Navegável do Douro: 1. Autorizar a abertura do 
procedimento, aprovar a constituição do Júri, bem como as peças do 
procedimento e gestor do contrato; 2. Determinar o envio das peças do 
procedimento pré – contratual à Autoridade da Mobilidade e dos Transportes, 
para efeitos de emissão de parecer dessa entidade; 3. Autorizar a Câmara 
Municipal a contratar, ficando este Órgão responsável pelas aprovações 
necessárias no decurso da fase pré-contratual do procedimento, 
designadamente, no âmbito de esclarecimentos, erros e omissões, adjudicação 
e aprovação da minuta do contrato. 

3.  Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto ao Aditamento 
do Contrato-Programa entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Empresa 
“Águas de Gaia EM SA”. 

4.  Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto ao Contrato-
Programa a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a “INOVAGAIA 
– Associação para o Centro de Incubação de Base Tecnológica de Vila Nova 
de Gaia”, tendo em vista a prossecução de atribuições estatutárias para o 
exercício de 2020, no valor de 200 000,00 € (duzentos mil euros). 

5.  Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto à autorização 
da despesa plurianual relativo à aquisição de mobiliário diverso para 
estabelecimentos de Ensino Básico do 2º e 3º Ciclo do Município de Vila Nova 
de Gaia, em cumprimento do disposto no art. 22.º do Decreto-Lei n.º 197/1999, 
de 08 de junho, repristinado pela Resolução da Assembleia da república n.º 
86/2011, de abril. 
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6. Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto à autorização 

da repartição de encargos relativo à Empreitada de Reabilitação Física da 
Urbanização de Vila d’ Este – Arranjos Exteriores Fase II, em cumprimento do 
disposto no art. 22.º do Decreto-Lei n.º 197/1999, de 08 de junho, repristinado 
pela Resolução da Assembleia da república n.º 86/2011, de abril. 

7.  Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto à autorização 
da repartição de encargos relativa à Empreitada de reformulação da rede viária 
e Pedonal da Estrada da Rainha, Rua das Pedrinhas Brancas e Caminho do 
Senhor, Freguesias de Arcozelo e Serzedo, em cumprimento do disposto no 
art. 22.º do Decreto-Lei n.º 197/1999, de 08 de junho, repristinado pela 
Resolução da Assembleia da república n.º 86/2011, de abril, do seguinte modo: 
Ano de 2020 - € 300 000,00 (trezentos mil euros); Ano de 2021 -                        
€ 2 480 000,00 (dois milhões e quatrocentos e oitenta mil euros); Ano de 2022 - 
€ 824 000,00 (oitocentos e vinte e quatro mil euros), valores com IVA incluído. 

8.  Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto à autorização 
da repartição de encargos relativo à Empreitada de reabilitação do Largo de 
Santo André, Freguesia de Canidelo, em cumprimento do disposto no art. 22.º 
do Decreto-Lei n.º 197/1999, de 08 de junho, repristinado pela Resolução da 
Assembleia da república n.º 86/2011, de abril, do seguinte modo: Ano de 2020 
- € 200 000,00 (duzentos mil euros) e Ano de 2021 - €  966 000,00 (novecentos 
e sessenta e seis mil euros), valores com IVA incluído. 

9.  Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto à autorização 
da repartição de encargos relativo à Empreitada de requalificação do Campo 
de S. Tiago, em cumprimento do disposto no art. 22.º do Decreto-Lei n.º 
197/1999, de 08 de junho, repristinado pela Resolução da Assembleia da 
república n.º 86/2011, de abril. 

10.  Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto à autorização 
da repartição de encargos relativo à Reabilitação e Modernização do Edifício 
Principal da Biblioteca Pública Municipal de Vila Nova de Gaia, em 
cumprimento do disposto no art. 22.º do Decreto-Lei n.º 197/1999, de 08 de 
junho, repristinado pela Resolução da Assembleia da república n.º 86/2011, de 
abril. 

11.  Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto à autorização 
da repartição de encargos relativo à Empreitada “Construção de passeios para 
apoio à circulação pedonal no núcleo residencial envolvente à Rua Central do 
Seixo – Olival”, em cumprimento do disposto no art. 22.º do Decreto-Lei n.º 
197/1999, de 08 de junho, repristinado pela Resolução da Assembleia da 
república n.º 86/2011, de abril. 

12.  Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto à Suspensão 
excecional e temporária da aplicação de Taxas Municipais face à situação 
epidemiológica provocada pelo Coronavírus SARS-COV-2 e da doença   
COVID -19. 

13.  Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto ao Contrato de 
Financiamento e imputação de encargos financeiros relativo ao Empréstimo de 
Contrapartida Nacional no valor de € 341 732,81 (trezentos e quarenta e um 
mil, setecentos e trinta e dois euros e oitenta e um cêntimos), da Operação 
“Portugal Norte 2020 Norte-05-2316-FEDER-000129” -Reabilitação do Jardim 
do Morro e Dinamização Urbana do Eixo Avenida da República / Álvares 
Cabral – Reabilitação e dinamização do Eixo. 
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14. Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto ao Contrato de 

Financiamento e imputação de encargos financeiros relativo ao Empréstimo de 
Contrapartida Nacional no valor de € 111 670,65 (cento e onze mil, seiscentos 
e setenta euros e sessenta e cinco cêntimos), da Operação “Portugal Norte 
2020 Norte-05-2316-FEDER-000119” – Reabilitação de Edifícios nos Núcleos 
Ribeirinhos – Núcleo Histórico Ribeirinho. 

15.  Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto ao Contrato de 
Financiamento e imputação de encargos financeiros relativo ao Empréstimo de 
Contrapartida Nacional no valor de € 153 358,52 (cento e cinquenta e três mil, 
trezentos e cinquenta e oito euros e cinquenta e dois cêntimos), da Operação 
“Portugal Norte 2020 Norte-05-2316-FEDER-000124” - Reabilitação de 
Edifícios nos Núcleos Ribeirinhos – Núcleo Histórico Ribeirinho de Arnelas. 

16.  Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto ao Contrato de 
Financiamento e imputação de encargos financeiros relativo ao Empréstimo de 
Contrapartida Nacional no valor de € 146 759,88 (cento e quarenta e seis mil, 
setecentos e cinquenta e nove euros e oitenta e oito cêntimos), da Operação 
“Portugal Norte 2020 POSEUR-02-1810-FC-000513” – Reforço do Sistema de 
Gestão de Integrado de Emergência de Vila Nova de Gaia. 

17.  Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto ao Contrato de 
Financiamento e imputação de encargos financeiros relativo ao Empréstimo de 
Contrapartida Nacional no valor de € 931 252,50 (novecentos e trinta e um mil, 
duzentos e cinquenta e dois euros e cinquenta cêntimos), da Operação 
“Portugal Norte 2020 Norte-05-1406-FEDER-000140” – Requalificação de Vias 
para Promoção do Uso Pedonal em Percursos de Proximidade e do Quotidiano 
– 1ª Fase – Canidelo Ao Pé. 

18.  Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto ao Contrato de 
Financiamento e imputação de encargos financeiros relativo ao Empréstimo de 
Contrapartida Nacional no valor de € 231 444,51 (duzentos e trinta e um mil, 
quatrocentos e quarenta e quatro euros e cinquenta e um cêntimos), da 
Operação “Portugal Norte 2020 Norte-03-11203-FEDER-000290” – Eficiência 
Energética na Iluminação Pública no Município de Vila Nova de Gaia – 1ª Fase. 

19.  Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto ao Contrato de 
Financiamento e imputação de encargos financeiros relativo ao Empréstimo de 
Contrapartida Nacional no valor de € 160 477,76 (cento e sessenta mil, 
quatrocentos e setenta e sete euros e setenta e seis cêntimos), da Operação 
“Portugal Norte 2020 Norte-05-2316-FEDER-000122” - Reabilitação de 
Edifícios nos Núcleos Ribeirinhos – Núcleo Ribeirinho do Espinhaço. 

20.  Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto à desafetação 
da parcela de terreno cedida ao domínio público municipal, sita na Rua da 
Feira Nova, da União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, com a área de 
372 m2, avaliado em 36 250,00 € (trinta e seis mil e duzentos e cinquenta 
euros, pertencentes a Margarida Maria Carvalho Lima e Lucinda Maria 
Carvalho Lima. 

21.  Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto à desafetação 
do domínio público para o domínio privado municipal de uma parcela de 
terreno, com a área de 862 m2, sita na Rua dos 4 Caminhos, Freguesia de 
Canidelo, inscrita na matriz predial sob o artigo urbano 5779 da Freguesia de 
Canidelo, sendo anteriormente omissa por pertencer ao domínio público e 
descrita na Conservatória do Registo Predial sob o n.º 2191, da citada 
Freguesia, confrontando do Norte com a Rua dos 4 Caminhos, do Sul com 
Posto de Transformação, do Nascente com domínio público e do Poente com 
Pedro Fernando Chaminé Mota. 
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22. Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto à desafetação 

do domínio público para o domínio privado municipal de uma parcela de 
terreno, com a área de 27 m2 sita na Praceta António Correia de Carvalho, 
Freguesia de Mafamude, agora União de Freguesias de Mafamude e Vilar do 
Paraíso, omissa á matriz predial e parte do descrito sob o n.º 191 da Freguesia 
de Mafamude, confrontando do Norte com Praceta António Correia de 
Carvalho, do Sul com o requerente, do Nascente com Praceta António Correia 
de Carvalho, do Poente com domínio público, destinando-se a ser alienado 
para acerto de estremas com o Lote 18, descrito na Conservatória sob o n.º 
4628, da Freguesia de Mafamude. 

23.  Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto à desafetação 
do domínio público para o domínio privado municipal de uma parcela de 
terreno, com a área de 384 m2 sita na Rua de Vilares, Lugar de Vila Chã, 
Freguesia de Arcozelo, omissa á matriz predial e na Conservatória do Registo 
Predial por pertencer ao domínio público, confrontando do Norte com 
“Alcapredial Investimentos Imobiliários SA”, do Sul com o domínio público, do 
Nascente com a Rua da Corga e do Poente com a Rua de Vilares. 

24.  Discussão e Votação da Proposta da Câmara Municipal quanto à desafetação 
do domínio público para o domínio privado municipal de parcela de terreno, 
com a área de 44,30 m2 sita na Rua João Villaret, Freguesia de S. Félix da 
Marinha, no âmbito do Alvará 2/85 para Área Social. 

25.  Apreciação do Relatório do Estatuto do Direito de Oposição, nos termos do 
Art. 3º e do n.º 2 do Art. 10.º do Estatuto do Direito de Oposição. 

26.  Nota Informativa da Câmara Municipal – Integração do Saldo de Execução 
Orçamental – Para Conhecimento. 

 
 
Vila Nova de Gaia, 17 de abril de 2020 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


