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ALBINO PINTO DE ALMEIDA, Presidente da Assembleía Municipal de Vila Nova de Gaia. ----*-

FAZ SABER, nos termos do disposto no art. 56.e do Anexo I da Lei ne75/20L3, de 12 de setembro

com as respetivas alteraçöes e retificaçöes legais e do art. 63.e do Regimento da Assembleia

Municipal, gue na Sessão Ordinária de dezembro, iniciada em 06 de dezembro de 2021 e

terminada em 13 de janeiro de 2022, foram tomadas as seguintes deliberaçôes: -*---*-

L. Aprovadas por Unanimidade, as Atas ne65 de 30 de setembro de 2021e a Ata ne 1 de
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2. Rejeitado por Maioria, um Voto de saudação, apresentado pelo Deputado único do

Partido lL e subscrito pelo Grupo Municipal do CDS-PP, Grupo Municipal PPD/PSD e pelo

Deputado único do Partido CHEGA, pelo "25 de novembro de 1975,,.

3. Aprovado por Unanimidade, um Voto de Saudação, apresentado pelo Grupo Municipal

do BE, "Dia lnternacíonal pela Eliminação da Violência contra as Mulheres (25 de

novembro)"

4. Aprovado por unanimidade, a Proposta, apresentada pelo Grupo Municipal do BE,"

Divulgaçäo Priblica Massiva do Gaia Protege+".

5. Aprovado por unanimidade, um Voto de congratulação, apresentado pelo Grupo

Municipal do PS, a "Manuel dos santos Pereira, pela conquista do campeonato da

Europa".

6. Aprovado por unanimidade, uma Moção apresentada pelo Grupo Municipal do ps,

"Caves do Vinho do Porto como Património Mundial da Humanidade,'

7 ' Aprovado por Unanimidade, um Voto de Pesar, apresentado pelo Grupo Municipal do

P5, "Pelo falecimento do Senhor António Alves de Almeida, pai da Senhora Deputadâ

Mónica Almeida".

L Aprovado por Unanimidade, um Voto de Pesar, apresentado pelo Grupo Municipal do

PSD, "Pelo falecimento do Senhor Manuel Rodrigues dos Santos, ex-presidente da Junta

de Freguesia de Grijó durante 8 anos, entre 1989 e L9g7"

9. Realizada a Eleiçäo dos Candidatos à Comissão Executiva

10. Aprovada por Maioria, a Votação da Proposta da câmara Municipal quanto à

autorização de abertura do procedimento concursal comum para preenchimento de 6
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postos de trabalho na carreira de Assistente operacional, parã o Departamento

Ambiente e Parques Urbanos. ¡__-_*_.r--_r_-r-_---

11' Aprovada por Unanimidade, a Proposta da Cåmara Municípal quanto à anulação dos

Procedimentos Concursais ns8/2020 e 39ll12},previstos para ocupação de 2 postos da

Carreira de Técnico Superior - Área de Economia e abertura de procedimento Concursal

comum para preenchimento de 2 postos de trabalho na Carreira de Técnico Superior,

na Área de Economia, para o Departamento de planeamento, controlo Financeiro e

Execuções Fiscais. ------

12. Aprovada por Unanimidade, a Proposta da Câmara Municipal quanto à anulação do

Procedimento Concursal ne 04/2020, previsto para ocupação de 1 posto na Carreira de

Técnico Superior - Área de Engenharia civil e Abertura de procedimento concursal

comum para preenchimento de 1 posto de trabalho na Carreira de Técnico Superior, na

Ärea de Engenharia Civil, para a Dlvisão de Fiscalização

L3. Aprovada por Unanimidade, a Proposta da Câmara Municipal quanto à anulação da

deliberação da reunião de 29/07 /2021, ou seja, anulação da autorizaçäo de Constituiçäo

do Direito de Superfície, pelo prazo de 3O anos, a favor da Sociedade MESOSYSTEM, S.A.,

do prédio urbano composto por terreno destinado a Construção que constitui o Lote

número 6 do Parque Empresarial de S. Félix da Marinha, com área de j.7. j.65,g4 m2, sito

no Lugar de Mourões, Freguesia de S. Félix da Marinha

14. Aprovada por Unanimidade, a Proposta da Câmara Municipal quanto à Doação à Junta

de Freguesia de Oliveira do Douro, da viatura elétrica, ligeira de passageiros, marca

Citroen, modelo Jumpy space Tourer E C4, matrícula AJ-2O-NH.

15. Aprovada por Unanimidade, a Proposta da Cåmara Municipat quanto ao Contrato de

Doação ns CG29, celebrado entre o Município e a Junta de Freguesia da Madalena, em

1.6' Aprovada por Unanimidade, a Proposta da Cåmara Municipal quanto ao contrato de

Doação ne CG30, celebrado entre o Município e a Junta de Freguesia de Canidelo, em

08/LL/202r.

08ltt/202l.

17. Aprovada por unanimidade, a Proposta da Câmara Municipal quanto ao contrato de

Doação ne CG31, celebrado entre o Municfpio e a União de Freguesias de Grijó e
Sermonde, em 08ltL/2021. ------*
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18. Aprovada por unanimidade, a proposta da câmara Municipal quanto ao co d€

Doação ns CG32, celebrado entre o Município e a União de Freguesias de Gulpilhares e 
'Valadares, em 0S/ tt/2121. -----._--

19' Aprovada por Unanimidade, a Proposta da Câmara Municipal quanto ao Contrato de

Doação ne CG33, celebrado entre o Município e a União de Freguesias de Santa Marinha

e Säo Pedro da Afurada, em}B/LI/ZOZL.

20' Aprovada por Unanimidade, a Proposta da Câmara Municipal quanto å Adesão do

Município de Vila Nova de Gaia como sócio da Associaçäo "poeta Albano Martins,,. ---
21. Aprovada por Unanimidade, a Proposta da Câmara Municipal quanto à transferência, a

Tltulo Gratuito, para o Município, pelo lnstituto da Habitação e da Reabilitaçäo Urbana,

lP (IRHU'lP) do prédio urbano composto por ediflcio de cave, rés do chão, 1e andar e

logradouro, sito na Rua 25 de Abril, 186 e 195, Freguesia de Vilar de Andorinho e da

fração autónoma designada pela letra "1', destinada a habitação - T2. sita na Rua Dom

Pedro V, L79,3e direito, união de Freguesias de Mafamude e Vilar do paralso.

22. Aprovada por Unanimidade, a Proposta da Câmara Municipalquanto à Reabilitação dos

jardins e construções secundárías da Casa Barbot - Autorização dos Encargos

Plurianuais.

23, Aprovada por Unanimidade, a Proposta da Cåmara Municipal quanto å Reabilitação do

Ediffcio dos Paços do Concelho

24. Aprovada por Maioria, a Proposta da Câmara Municipal quanto ao Orçamento e Opçöes

do Plano para2022, nostermos da alínea c), do n.s 1, do art.e 33.e e do n.e 2 do art.e

27.e do Anexo t, da Lei n.e7S/ZOL3 de 12 de setembro.

25. Aprovada por Maioria, a Proposta da Cåmara Municipal quanto à Fixação dasTaxas de

Derrama para o Ano 2022.

26' Aprovada por Maioria, a Proposta da Câmara Municipal quanto à Fixação da Taxa de

lmposto Municipalsobre tmóveis (l.M.l.), para o þ,no2O2Z.

27. Aprovada por Maioria, a Proposta da Câmara Municipal quanto à participação Variável

no lmposto sobre o Rendimento das pessoas singulares (l.R.s.), para o Ano 2022. ----
28. Aprovada por Maioria, a Proposta da Câmara Municipal quanto à Fixação da Taxa

Municipal de Direitos de passagem (T.M.D.p.), para o Ano 2O2Z;

29. Aprovada por Maioria, a Proposta da Câmara Municipal quanto ao Mapa de pessoal
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30' Aprovada por Unanimidade, a Proposta da Câmara Municipal quanto à aprovação do

Pedido de Renovação de lsençäo do lmposto Municipal sobre lmóveis (tMl) por mais 57
anos - 2267120 - Cert. Freguesia de S. Félix da Marinha, solicitado por Rui Vaz das Neves

Macedo Ribeiro

31' Aprovada por Maioria, Proposta da Cåmara Municipal quanto à autorização da

reprogramação dos encargos plurianuais, relativos à Empreitada de Reformulaçäo da

Rede Víária e Pedonal da Estrada da Raínha, Rua das Pedrinhas Brancas e da Rua

Caminho do Senhor, nas Freguesias de Arcozelo e Serzedo, em cumprimento do art.e

22's do DL ne 197/99, de 08 de junho, repristinado pela Resolução da AR g6/2a!1, de

11 de abril, do seguinte modo:

r Ano de 2022: € 600.666,68 (seiscentos mil, seiscentos e sessenta e seis euros e

sessenta e oito cêntimos (lVA incluído);

o Ano de 2023: € 2.402.666,64 (dois milhões, quatrocentos e dois mil, seiscentos e

sessenta e seis euros e sessenta e quatro cêntimos (lVA incluído);

o Ano de 2024: € 600.666,68 (seiscentos mil, seiscentos e sessenta e seis euros e

sessenta e oito cêntimos (tVA incluldo)

32. Aprovada por Maioria, a Proposta da Cåmara Municipal quanto à autorizaçäo da

reprogramação dos encargos plurianuais, relatlvos ao Concurso público para

contratação da Empreitada do "Projeto de Regeneração da antiga Fábrica de Madeiras

da Feiteira", em cumprimento do art.e 22.e do DL ne 197/9g, de 0g de junho,

repristinado pela Resolução da AR g6/zaLl, de 11 de abril, do seguinte modo:

o Ano de 2O222 € 1'.260.934,68 (um milhão, duzentos e sessenta mil, novecentos e

trinta e quatro euros e sessenta e oito cêntímos (lVA incluído);

r Ano de 2023: € 2.521.869,34 (dois milhões, quinhentos e vinte e um mil, oitocentos

e sessenta e nove euros e trinta e quatro cêntimos (lVA incluído).

33. Aprovada por Maioria, a Discussão e Votação da Proposta da Cåmara Municipal quanto

à autorização dos encargos plurianuais, relativos à Dotação de Ligações Mecânicas no

centro Histórico/Ligaçöes Mecânicas castelo de Gaia (ligaçöes A, B, c e D), em

cumprimento do art.e 22.e do DL ns L97/99, de 08 de junho, repristinado pela Resolução

da AR 86/201.1, de 11de abril, do seguinte modo:

¡ Ano de 20222 € 847,465,61. (oitocentos e quarenta e sete mil, quatrocentos e

sessenta e cinco euros e sessenta e um cêntimos (lVA incluído);
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. Ano de 2023: €. L.694.92t,20 (um mjlhão, seiscentos e noventa e quatro rniþ
novecentos e trinta e um euros e vinte cêntímos (rVA incluído). -------------

34' Aprovada por Maioria, a Proposta da câmara Municipal quanto à autorízaçã o da '
reprogrâmação dos encargos plurianuais, relativos à Empreitada de reformulação do Nó

de santo ovídeo, em cumprimento do art.e 22-e do DL ns lg7/gg, de 0g de junho,

repristínado pela Resolução da AR g6/z0LL, de 11 de abril, do seguinte modo:
o Ano de2o22z € 469.495,80 (quatrocentos e sessenta e nove mil, quatrocentos e

noventa e cinco euros e oitenta cêntimos (lVA inclufdoh *_*-__-____.

r Ano de 2023: € 1.977.993,16 (um milhão, oitocentos e setenta e sete mil,

novecentos e oitenta e três euros e dezasseis cêntimos (lvA incluldo).----------__
35' Aprovada por Maioria, a Proposta da cåmara Municipal quanto à autorização da

reprogramação dos encargos plurianuais, relativos à Empreitada pavilhão Municipal de

santa Marinha, em cumprimento do art.e 2z3 do DL ne 197/99, de 0g de junho,

repristinado pela Resolução da AR g6/20lr, de 11de abril, do seguinte modo:

o Ano de 2022: € 1.793.599,96 (um milhão, setecentos e noventa e três mil,
quinhentos e noventa e nove euros e noventa e seis cêntimos (lVA incluído); ---

I Ano de 2023: €929.575,23 (novecentos e vinte e nove mil, quinhentos e setenta e

cinco euros e vínte e três cêntimos (lVA incluído).

36' Aprovada por Maioria, a Proposta da Câmara Municipal quanto à autorização da

reprogramação dos encargos plurianuais, relativos à Empreitada pavilhão Municipal de

Vilar do Parafso, em cumprimento do art.s 22.e do DL ne L97/99, de og de junho,

repristinado pela Resolução da AR g6/2ort, de i.i. de abril, do seguinte modo:

r Ano de 2022: € 932.800,02 (novecentos e trinta e dois mil e oitocentos euros e dois

cêntimos (lVA incluído); ------------

o Ano de 2023: € 1.399.199,98 (um milhão, trezentos e noventa e nove mil, cento e

noventa e nove euros e noventa e oito cêntimos (lVA incluído),

37. Aprovada por Maioria, a Proposta da Câmara Municipal quanto à autorização dos

encargos plurianuais, relativos à Empreitada de Construção da Unidade de Saúde dos

Carvalhos, em cumprimento do art.e 22.e do DL ns Ig7 /gg, de 0g de junho, repristinado

pela Resolução da AR 86/ZOt7, de 11de abril, do seguinte modo:

r Ano de 2022: € 294.s20,a7 (duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e vinte
euros e sete cêntimos (tVA incluído);

sh
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Ano de 2023: € 3,534.240,88 (três milhões, quinhentos e trinta e tro

r Terreno destinado a Escola pré-primária-B com área de 3.g3g m2, sito no Lugar da

Quinta do Monte Grande, Praceta Cooperativa o Telefone, freguesia de Vilar de

Andorinho, que confronta a Norte com â Praceta Cooperativa o Telefone, do sul
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duzentos e guarenta euros e o¡tenta e oito cêntimos (lVA incluído); -.-.-.

Ano de 2024: € 2g4,s2o,07 (duzentos e noventa e quatro mil, quinhentos e vintÍ
euros e sete cêntimos {lVA inclufdo).

38. Aprovada por Maioria, a Proposta da Câmara Municipal quanto ao Aditamento do

terceiro Aditamento ao "Contrato de Concessão de Serviço público de Transporte

Rodoviário de Passageiros, explorado pela srcp - Recolha de lnformação para

Assinatura, -----

39. Aprovada por Unanimidade, a Proposta da Câmara Munícipal quanto ao Contrato de

Subconcessão de Uso Privativo de Parcela de Terreno pertencente ao Domfnio público

Rodoviário, sita sobre o Túnel da A44/1C23, na União de Freguesias de Mafamude e Vilar

do Parafso, a Celebrar entre a lnfraestruturas de Portugal, S.A. e o Município de Vila

Nova de Gaia. ---*--*--
40. Aprovado por Maioria, a Proposta da Câmara Municipal quanto à Candidatura - Edítal

"Ofefta Pública de Aquisiçäo de lmóveis para implementação de projetos no åmbito do

lnvestimento RE-C02-101 - Programa de Apoio ao acesso à Habîtação - Aviso de

Publicítação nc 01/CO2-103,/2021- Componente 0Z - Habítação,,.

41" Aprovado por Unanimidade, a Proposta da Câmara Municipal quanto às Cand¡daturas a

Financiamento EQ-LINHA BEI- NoRTE-05-1406-FEDER-000096, NORTE-05-1406-FEDER-

000143 - Aprovação da Minuta do contrato de Financiamento Reembolsável para

Financiamento Parcial da Contrapartida nacional, assim como, da imputação dos

Encargos de Financiamento

42. Aprovado por Unanimidade, a Proposta da Câmara Municipal quanto ao pedido de

Suspensão Temporária e Excecional do pagamento da Taxa da Licença de

Estacionamento Pr¡vativo do ano 2021, correspondente a um lugar de estacionamento

privativo, de junho a dezembro, no montante de € 540,00 (quinhentos e quarenta

euros), solicitado pelo Bar da Sereia Costa Verde.

43. Aprovado por Unanimidade, a Proposta da Cåmara Municipalquanto à desafetação do

domínio público para o domínio privado do Município, da parcela de terreno a seguir

a

identificada:
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com domínio público e prédío com os nes polícia 101e 121, do Nascente com Rua

Alfredo Marceneiro e prédio com os nss polícia 101 e 121e do poente com domínio

público e prédio com os nes polícia 71,4, 1,ts e 116, encontra-se descrito na 2e

conservatória do Registo predial sob parte do ne 1692 da freguesia de Vilar de

Andorinho e está omisso à matriz por pertencer ao domínio público.

o terreno em referência foi cedido, ao domínio prlblico no âmbito da licença de

loteamento ne 102/81 para escola Pré-Primária B, sendo atualmente desnecessário

para a finalidade pública para que se encontrava afeto.

44' Aprovado por Maioria, a Proposta da Câmara Municipal quanto ao pedido de redução

em 50% do pagamento de taxa pela ocupação/utilizaçäo do espaço priblico associado a

operação urbanística, ou seja, o valor de € 250,00 (duzentos e cinquenta euros), no

âmbito da obra licenciada pelo alvará de licenciamento de obras de ampliação ne

438/2L, válido até 28 de abril de 2022 e relativo ao processo ne 15g9/20,

45' Aprovado por Unanimidade, a Proposta da Câmara Municipal quanto à autorização dos

encargos para o ano 2022, relativos à Empreitada Rua do outeiro, Avintes -
reconstrução de muro de suporte, em cumprimento do art.s 22.s do DL ne ];g7l9g, de

08 de junho, repristinado pela Resolução da AR gïlzoLr,de 11 de abril. -------
46. Aprovado por Unanimidade, a Proposta da Câmara Municipal quanto ao pedido de

declaraçäo de interesse público municipal do pedído de licenciamento referente à

construção do Novo Complexo Desportivo do Futebol clube de crestuma, num terreno

sito à Rua do Rossio, da União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, proc,e

8399/2L - cERT, União de Freguesias de Sandim, olival, Lever e Crestuma, solicitado

pelo Futebol club de crestuma

47. Apreciada a lnformação do Exmo. Senhor Presidente da Cåmara Municipal e da situação

^i;lìâr¡BL:l/ì 
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financeira do Município

Vila Nova de Gaia, 13 janeiro deZO2Z

EMBLEIA CIPAL

(Albino da,
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