
VILA NOVA DE

ú kl^ Assemblelo Municipol.de Vilo

EDITAT

ALBINO PINTO DE ALMEIDA, Presidente do Assembleio Municipolde Vilo Novo de Goiq,

FAZ SABER, nos termos do disposto no ort. 5ó," do Anexo I do Lei n" 7512o13, de l2 de
setembro,com os respectivos olteroçÕes e rectiflcoçôes logois s do ort, ó3,o do
Regimento do Assemblelo Municipol, que no SessÕo Ordinório de setembro, iniclodo e
termlnodo em 30 de setembro de 2021, forom tomodos os segulntes
deli beroçöe$ i ===========================================================

Aprovodos por Unonimidode, os Atos no 57 de .l8,03,2021; 
no 58 de 15,04,2021:

no59de 29.O4.2021: noó0de 2O.05,2O21 noól de 22,06.2O2O; noó2de 28,06,2021;
n" ó3 dê 15,Q7,2A21 e no ó4 dg 29.O7,2O21 ,===============================

2, Aprovodo por Unonimidode, um Voto de Pesor pelo folecimento do
trobolhodor ofeto oo Gobinete de Apoio do Assembleio Municipol de Vilo
Novo de Goio, Fernondo Teixeiro, tendo sido guordodo um minuto de
silêncio, ==-======================================================

3. Aprovodo por Moiorio, um Voto de Pesor, opresentodo pelo Grupo Munlcipol
Do PS, pelo folecimento do ex-prosidente do Repúblico, Dr. Jorge
Sompoio, ============================================E===========

4. Rejeitodo por Moiorio, um Voto de Pesor, opresentodo pelo Grupo Municipol
Do PS. pelo folecimento ex-membro do Assembleio Municipolde Vilo Novo de
Goio, Abílio do
COnceiçdO, ======================================================

5. Aprovodo por Unonimidode, o Proposto do Cômoro Munlcipol quonto Ò
Adesöo do Município de Vilo Novo de Goio ô Corto porlugueso poro o
DivgrsidOdg, =====================================================

6. Aprovodo por Moiorio, o Proposto do Cômoro Municipolquonto ò outorizoçõo
do ossunçõo de encorgos finonceiros poro o ono de zo22 relotivos ô
Empreitodo de Amplioçõo do Porque de Autocorovonos e construçõo de
Edifaio de Apoio no Porque Biológico de Vilo Novo de Gqio, no volor de €
29ó,800,00 (duzentos e novento e seis mil e oitocentos euros), IVA incluído, em
cumprlmento do disposto no ort, 22. do Decreto-Lel n3 197 /1999, de 0B de
junho, repristinodo pelo ResoluçÕo do Assembleio do Repúblico n,o Bó/20.ll, de
I I de Obfll, ===================-==================================

7. Aprovodo por unonimidode, o VotoçÕo do Proposto do cômoro Municipol
quonto ò outorizoçõo do reprogromoçöo de encorgos finonceiros relotivos oo
concurso dos TronsporÌes do AMP, descobimentondo o volor de 2a21 e
onerondo o último exercicio do controto, em iguol montonte, em cumprimento
do disposto no ort. 22o do Decreto-Lei n." 197 /1999, de 0B de junho, reprlstinodo
pelo Resoluçõo do Assembleio do Repúbllco rì.o g6/2011, de I I de
Obril,=----=======================================================

B, Aprovodo por unonimidode, o Proposto do cômqro Munlcipol quonto ò
outorizoçôo do reprogromoçöo dos encorgos finonceiros plurlonuols relotivos Ò
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Empreitodcr de construçõo do Troço do Avenido otó oo Mor, entre o Ruo dos /
Bocos e o Lorgo do Cobine (conclusöo), do prolongomento oté
Loureiro e de um orruomento secundório * Modoleno, de formo q se
os encorgos finqnceiros o previsÕo que, de momento, é possfvel fozer-se foce Ò '
execuçöo fisico do obro, em cumprimento do dlsposto no arl,22o do Decreto-
Lei n,o 197 /1999, de 0B de junho, repristinodo pelo Resoluçõo do Assembteio do
Repúblico n." Bó/2011, de ll de obril. do segulnte modo: Ano de zo2r: €.
49.l.320,ó5 (quotrocentos e novento e um mil, trezentos e vinte euros e sessento
e cinco cêntimos), tVA inctuído: Ano de 2A22: € 1.099,584,ó4 (um mithÕo,
novento e três mil. qulnhentos e oltento e quotro euros e sessento e sete
cêntimos), IVA incluído, =============================================

Aprovodo por Moiorio, o Proposto do cômoro Municipolquonto Ò outorlzoçõo
do reprogromoçöo dos encorgos flnonceiros plurionuols relotivos ô Empreitodo
de conslruçõo do PovilhÕo Multiusos dos Arcos do sordÕo. de formo o se
ojustorem os encorgos finqnceiros Ò previsÕo que, de momento, é possível
fozer-se foce ò execuçõo físico do obro, em cumprlmento do dlsposto no ort.
22" do Decreto-Lei n,' 19711999, de 0B de junho, repristinodo pelo ResoluçÕo
do Assembleiq do Repúbllco n," 8ó/20].|, de I I de qbrll, do segulnte modo: Ano
de 2o21:€ 146,573,45 (cento e quorenlo e seis mil, qulnhentos e setento e três
euros e quorento e cinco cêntlmos), IVA lncluído: Ano de 2022: € 5,518,407,73
(cinco milhões, quinhentos e dezoito mil, quotrocentos e sete euros e setento e
três cêntimos), IVA inctuído; Ano de 2o23: € 2.801.298,82 (dots milhões,
oitocentos e um mll, duzentos e trinlo e oito euros e oitento e dois cêntimos) IVA
incluído, =========================================================

]0. Aprovodo por unonimidode, o proposto do cômoro Municlpol quonto ô
outorizoçÕo do reprogromoçÕo dos encorgos finoncelros plurionuois relotivos ò
Empreitodo do Lole 2 - Reobilitoçõo Energtático dos Empreendimentos de
HobitoçÕo Ruide Corvolho, MqnuelPocheco Mirqndo e Monïe Crosto em Vilor
do Porqíso, conidelo e sondim, de formo o se ojustorem os encorgos
finonceiros Ò previsõo que, de momento, é possÍvel fqzer-se fqce Ò execuçõo
fltsico do obro, em cumprlrnento do disposto no qrt, 22o do Decreto-Lei n,"
1971199q, de 08 de junho, repristinodo pelo ResoluçÕo do Assemblelo do
Repúblico n," Bó/201l, de 11 de obril, do segulnte modo: Ano de 2ez1:€.
369'225,38 (trezentos e sessento e nove mil, duzentos e vinte e cinco euros e
trinto e oito cêntimos), tVA incluído: Ano de 2o22: €.229.778,44 (duzentos e vinte
e três mil, setecentos e setento e olto euros e quorento e quotro cêntlmos), IVA
inclUidO, =============================================

'll, Aprovodo por unonlmidode, o Proposto do cômoro Municipol quonto Ò
outorizoçÕo do reprogromoçöo dos encorgos finoncelros plurionuois relotivos ô
Empreitodo de conedores Bus no Avenido Vosco do Gqmo, de formo o se
ojustorem os encorgos finsnceiros Ò previsôo que. de momento, é possível
fozer-se foce Ò execuçõo físico do obrc, em cumprimento do dlsposto no ort,
22" do Decreto-Lei n3 197/1999, de 0B de junho, repristinodo pelo ResoluçÕo
de Assembleiq do Repúblico n,'8ó/201l, de I I de obril, do seguinte modo:Ano
de2o2l €1.274,144,34 (um milhoo, duzentos e setento e quotro mll, cento e
quorenlo e quotro euros e trinto e quotro cêntimos), IVA lncluido: Ano de 2022:
€ 2.19q.459,57 (dois milhÕes, cento e novento e nove mil, quotrocentos e
cinquento e nove euros e cinquento e sete cêntimos), IVA

12, incluido; Ano de 2023: € l9B,2Bl,B3 (cento e novento e oito mil, duzentos e
oitento e um euros e oitento o três cêntimos) IVA incluÍdo. =================
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ì3, Aprovodo por unonimidode, o proposto do cômqro Municipol quonto ö
outorizoçõo do reprogrcmoçöo dos encorgos finonceiros plurionuois relotlvos Ò
Empreltodo de Reformuloçõo do Nó de st," ovÍdlo, de formo o se ojustorem os
encorgos finonceiros o previsÕo que, de momento, é possível fozer-se foce Ò
execuçÕo fislco do obro, em cumprimento do disposto no orl,2T do Decreto-
Lei n,o l97ll'qq?, de 0B de Junho, repristinodo pelo Resoluçöo do Assembleio do
Repúbllco n," 8ó/201l, de ll de obril, do seguinte modo: Ano de 2o21:€.
145,345,78 (cento e quorento e cinco mll e frezentos e quorento e cinco euros
e setents e oito cêntimos), ocresce IVA ò toxo legol em vigor; Ano de 2022: €
1'872,891,79 (um milhÕo, oltocentos e setento e dols mil, oilocentos e novento e
um euros e setentq e nove cêntimos), ocresce IVA Ò toxo legol em vigor; Ano
de 2023: €.1q6365,22 (cento e novento e sels mll, trezentos e sessento e cinco
euros e vinte e dois cêntimos), ocresce IVA Ò toxo legol em vigor, ===========

.l4, 
Aprovodo por unonimidode, o proposta do cômoro Municipol quonto ò
outorizoçÕo do reprogromoçÕo dos encorgos finqnceiros plurionuois relolivos
oo Concurso Público com Publicidode lnternocionol poro o AquislçÕo de
Serviços porq o reolizoçÕo de Codostro Prediol Geomtátrlco em frês ,Âreos de
Reobilitoçöo urbono (ARU) do Municíplo de Vilo Novo de Goio: ARU centro
Histórico, ARU Agudo/Gronjo; ARU Encostos do Douro, com respeito pelo preço
bose fixodo no procedimento, no vqlor totol de € 8ó0.000,00 (oltocentos e
sessento mil euros) e prozo de execuçÕo móximo de servlços o prestor. em
cumprlmenTo do disposto no ort,22o do Decreto-Lel n,o 1g7lwgg, de 0B de
junho, repristinodo pelo ResoluçÕo do Assemblelq do Repúblico n.o Bó/20.l t, de
1 I de obrll, do seguinte modo: Ano de 2CI22: Lote A - € 57,500,00 (cinquento e
sete mil e quinhentos euros) (50%); Lote B - € 32,500,æ (trtnto e dols mll e
quinhentos euros) (50%); Lote C - € 940,000,00 (trezentos e quorento mll euros)
(507") - Totol: € 430,000,00 (quotrocentos e trinto mll euros); Ano de 202s: Lote A
- € 57.500,00 (clnquento e sete mil e quinhentos euros) (50%); Lote B - € 92,500,00
(trlnto e dois mil e quinhentos euros) (507.); Lote c - € 340,000,00 (trezentos e
quorento mil euros) (50%) - Totol: € 430,000,00 (quotrocenfos e trlnto mil euros) -Aos volores indlcodos ocresce IVA ò toxo legol
oplicóvel.==========================================Ë=============

15. Aprovodo por unqnimidqde, o Proposto do cômoro Munlcipol quonto oo
Controto de DooçÕo do Vloturo n." CGIó celebrodo entre o Municipio de ViloNovo de Goio e o Junto de Freguesio de
Arcozelo,=======================================================-

ìó, Apreciodo nos termos do Lei, o Proposto do cômoro Munlclpol quonto oo
Controto de Dooçöo do Vioturo n,o CGlT celebrodo entre o Munlcipio de Vllo
Novo dg Goio e o Junto de Freguesio dg Avintgg, ===-===================

,l7, 
Aprovodo por unonimidode, o proposto do cômoro Municlpol quonto oo
Controto de DooçÒo do Vloturo n,o CG18 celebrodo entre o MunlcÍpio de Vilo
Novg de Goio e o Junto de Freguesio de Congleg, =====================-

'lB' Aprovodo por unonimidode, o Proposto do cÕmoro Municlpol quonto oo
Controto de DooçÕo dq Vloiuro n,'CGlg celebrodo entre o Munlcipio de Vilo
Novo de Goio e o Juntq de Freguesiq de Conldglg, ======================

19. Aprovodo por unonimidqde, a Proposto do cômoro Municlpol quonto oo
Contrqto de DooçÕo do Vicrturo n,o CG20 celebrodo entre o Munlcþlo de Vilo
Novo de Goio e o Uniöo de Freguesios de Grijó e
Sgrmonde,=======================================================
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20. Aprovodo por Unonimidcde, <: proposto do Cômoro Municipol quonto oo
Controto de DooçÕo do Vioturo n,'CG2l celebrodo entre o Municiplo de Vllo
Novq de Goio e o Unido de Fregueslos de Mofomude e Vilor do
Poroíso-=--============r====- ===

21 Aprovodo por unonimidode, o VotoçÕo do proposto do cômoro Municipol
quonto oo controto de Dooçoo dq Viqturo n," cG22 celebrodo entre o
Município de Vilo Novo de Goio e o Junto de Freguesio de ollvelro do
DOUfO, = -=-= ============-======-===---

22, Aprovodo por unonimidode, o proposto do cômoro Municipol quonto oo
Controto de Dooçöo do Vloturo n.o CG23 celebrodo entre o Municþio de Vilo
Novo de Goio e o Uniõo de Freguesios de pedroso e
Sgixezglo,========================================================

23. Aprovodo por unqnimidode, o proposto do cômoro Municipol quonto oo
Conlroto de DooçÕo do Vioturo n,o CG24 celebrodo entre o Municþio de Vilo
Novo de Goio e o Junto de Freguesio de S. Félix do Morinho, ===============

24, Aprovodo por unonlmidode, o proposto do cômoro Munlcipol quonto oo
Controto de DooçÕo do Vioturo n," CG25 celebrqdo entre o Municíplo de Vilo
Novo de Gqlo e o uniÕo de Fregueslos de sondim, ollvql. Lever e
Crestumo, =======================================================

25. Aprovodo por unonimidode, o proposlo do cômoro Municipol quonto oo
Conlroto de Dooçoo do Vioturo n,o CG2ó celebrodo entre o Municþio de ViloNovo de Gqiq e e Junto de Freguesio de Vilor de
Andorinho, =================-=====================================

2ó, Aprovodo por unqnimidode. o Proposto do cômoro Munlclpol quonto oo
pedido de suspensÕo temporol e exceclonol do pogomento do toxo de
licencicmento de estocionomento prlvotlvo do ono de 2021, correspondente o
ì2 (doze) lugores de estocionomento prlvoïivo, no montonte de € l2,góo00
(doze mil, novecentos e sessento euros), solicitodo pelo "AssocioçÕo de
Concessionórios de Prolo e Bor em Vllo Novo de
Goio,-----===============-======================================

27, Aprovodo por unonimidode, o proposto do cômoro Municlpol quonto oo
pedido de suspensõo temporol e excecionol do pogomento do toxq de
licenclomento de estocionomento privotivo do ono de 202.|, correspondente oI (um) lugor de estocionomento privotivo, no montonte de € 9g0,00
(novecenlos e novento euros), solicitodo por "Aquo Restouronte Bor" -
Concessionório de Prolo e Bor em Vilo Novo de
Çqig,===============;===========================================

28. Aprovodo por Moiorio. o Proposto do Cômorq Municlpol quonto oo Contrato-
Progromo I NOVAGAIA¡ :::===========================================

29' toi deliberodo retiror do Ordem de Trobolhos. o Proposto do Cômoro Municipol
quonto qo Procedimento Concursol comum poro preenchimento de ó postos
de trobolho do correiro Assistente operocionol, poro o Deporlomento de
Ambiente e Porques Urbonos. =======================================
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30, Aprovodo por unqnimldode, q proposto dq cômoro Munlclpol quonto ð
ConcessÕo poro utllizoçðo do Espoço do Domínlo Público do Munlcfpio de Vi6
Novq de Goio poro o lnstoloçõo e operoçÕo de um slstemo porfllhodo de
Trotinetes com motor, sem doco, inserldo no projeto Municlpol
Goio+TROTINETE, ---===============================================

3ì, Aprovodo por Unonimidode, o proposto do cômoro Municlpol quonto oo
Pedido de Reduçôo do lmposto Municipol sobre o lmóvel, proc,o n.o 57ggl21 -cerl - Fregueslo de Arcozelo, sollcitsdo por Luciono Areol Gomes do
COStO,--============ ==== === ======================================
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32, Aprovodo por unonimidode, o proposto dq cômoro Municipol quonto ù
Alienoçõo de Hobltoções sltos no Empreendimento do qulnlo dos
Costelos. ========================================================

Vilo Novq de Golo, 0l outubro de 2021
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