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ATA N.O ()I

REUNño ORDTNÁRn DA CÂMARA REALTZADA NOS PAçOS DO

MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 14 DE JANEIRO DE 2019

PRESENTES:

- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues
- O Senhor Vereador, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
- A Senhora Vereadora, Dra. Maria Elisa Vieira da Silva Cidade Oliveira
- O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
- O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr. Manuel António Correia Monteiro
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Garvalhal
- O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim Pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto
- A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes Ascensäo

PRESIDIU À RCUNÁO:

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

SECRETARIOU A REUNñO:

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

HORA DA ABERTURA: 15 horas e 10 minutos.

HORA DE ENCERRAMENTO: l5 horas e 40 minutos.
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APROVACAO DEFINITIVA

PRESIDÊNCWVEREAçAO

DA ATA NO 25 DA REUNIAO íPÚBLICAì DE REALIZADA EM 17 DE
DEZEMBRO DE 2()I8
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 1, apenas no original,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata n0 25 da reuniäo pública de Câmara,
real¡zada no dia 17 de dezembro de 2018.

PROPOSTA (LEI 5O/201S. DE 16 DE AGOSTO. LEI.QUADRO DA TRANSFERÊNCN DE COMPETÊNCAS
PARA AS AUTAROUIAS S E PARA AS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS. DIPLOMAS SETORIAISI
EDOC/2o19/954

Foi presente o assunto referido. em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 2, apenas no original,
Despacho do Sr. Presldente: "À Câmara, 07,01.2019'
O Senhor-Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura apresentou a intervençåo que a seguir se transcreve:, DECLARAçAO
Plop99ta de não aceitação da transferência de competências, nos ferîos e para os efeifos do arto 40, no 2, al, A), da Lei no 50/2018, de 1 6 de agosto,
O PSD assrnou em 18 de Abril do ano passado uma declaração conjunta com o Governo no sentido de impulsionar o processo de transferência de
competências para as autarquias /ocals.
O PSD é um partido de poder local e sempre feve uma visão reformista do Estado assenfe numa administração púbtica descentralizada.
E consabido que nesta matéria, o PSD pugnou por um caminho mais ambicioso, mas sempre tendo em conta com a especificidade e as diferenfes
realidades de cada uma das autarquias,
Nesse senfido, em sede de negociaçao com o PSD, o Governo aceitou as segulnfes condições:1' Gradualismo na concretização das transferências - Se esfa regra não fosse rmposfa pelo PSD, não haveria seguer a possibilidade de poder

deliberar sobre a não aceitação e as competências serlam rmposfas em momento imediato à publicação da lei-quadro. Era asslm que determinava
a proposta de lei até intervenção do PSD.

2. Consensualização com a ANMP - 0s decrelos secforlals não podem ser aproyados sem a consensualizaçao e acordo prévio com a ANMp.3, Envelopes financeiros - Confirmaçao das verbas para o adequado exercício das noyas competências, que deveriam estar atempada e previamente
quantificados, por forma a ser incluldos no fundo de financiamento da descentralizaçao (FDD) e considerado no Orçamento de Estado de 201g,4. Possibilidade de aiustamento conforme avaliação - Criaçao da Comlssão de acompanhame,nto da descentratização para avaliar a adequabitidade
dos recursos financeiros para cada área de competências,

A aprovação da lei-quadro pressupunh4 por isso, que o Governo aprovasse também os decrefos /els secforalrs e os envelopes ftnanceiros assoclados a
cadaautarquia,comaidentificaçãodasverbasporáreadecompetênciasatransferir,demodoaqueesfas, atéaodia15dèsetembro,de/lberassemse
aceitavam exercer as novas competências no ano de 2019.
O Governo, no entanto, não cumpriu e continua por fazer o que |he compete. Até à data, só foram objeto de regulamentação, 11 dos 23 diptomas
secforiais,
De igual modo, o Governo incumpriu também com a obrigação tegat de inscrever os recursos financeiros a atribuir às autarquias locais no fundo de
financiamento de descentralização (FDD), inscrevendo apenas uma norma, a qual previa que os montantes a transferir para este fundo, fossem
assegurados, em 2019, por merc despacho dos membros do Governo, Pretensão esfa que, ainda por cima, foi rejeitada, em sede de vottação do
Orçamento de Estado para 2019.
Por esfas razões, nas Ú/frmas versÕes dos dþlomas, e ainda faltam mais de metade, há diferentes dafas de entrada em vigor e outras tantas alterações
das dafas de pron(tncia das autarquias, sobre a não aceitação das áreas de competências para 2019, que obriga as autaiquias a fazer um cronograma
para deliberar como é patente na proposta que nos é presenfe,
Por outro lado, e em face às atribuições a descentralizar que em falta, as autarquias serão chamadas a pronunciar-se praticamente fanfas yezes quanfos
se.¡'am os diplomas secforlals a promulgar.
Fínalmente, é um absoluto confrassenso que as autarquias se1'am obrigadas à pronúncia de aceitaçao ou recusat sern gue conheçam anfes os envelopes
financeiros,

Poftanto, vivemos de novo, um quadro confi)so, cujo procedimento não tem |ógica, nem faz qualquer sentido,
Não era esfa confusão que se esperaya.
MasoPSDmantémasuacoerênciaepretendeexigirqueoGovernocumprcoquefoiacordadoeconsensualizadocomaANMp.
É. po.r demais conhecido o pendor refoiml'sfa do PSõ e'nesta matéria de desceniratinção não se compreenderia que não fôssemos parte da solução.
Asstm, e porque assrsftmos com fundada preocupação aos slsfemáflcos afrasos e trapalhadas do Governo, que podem compromeier irremediaietmente
a transferência de novas competências na presente legislatura, o PSD mals uma vez se predlspôs a iac¡i¡tar o processo de descentralização e
apresentou um proieto de resolução no Parlamento, que com a abstenção do PS, permitiu que fosse aprovado, uma 

'vez 
que todos os oufros pãrtiaos

votaram contra' O obietivo é de avançar e, nesfe senfido, o documento aprovado no que de essen ciat importa a nossa pronúncia, recomenda ao Govemo
que:

1, Comunique às autarquias locais e entidades intermunicipais, até ao fim do mês de Janeiro de 2019, os mapas com os montantes de fundo de
financiamento de descentralização, provenienfes de dofaçoes rnscr/as nos prcgramas orçamentais e no orçamento da Segurança Socra/, a
transferir para aquelas, bem como, a listagem de todo o património também a transferir,
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2, Apresente à Assemb/eia da Rep(tblica até ao final do mês de Fevereiro de 2019, para discussao e aprovaçã0, os /??apas com os montantes do
fundo de financiamento da descentralinção, provenientes de dofaçoes inscrlas nos programas orçamentais e no orçamento da Segurança
Socia/ a transferir para as autarquias locais e entidades intermunicipais, bem como, os crlérios e termos dos reforços deste fundo,

3, Conceda um prazo de 60 dias, conidos, após a publicaçao da lei da Assembleia da República que estabelece os monfanfes do fundo de
financiamento descentralizaçãl, para os municípios e entidades intermunicipais comunicarem à Direção-Geral das Autarquias Locais, caso
não pretendam exerceL no ano 2019, as competências previsfas nos decrefos /eis secforlals publicados em Diário da República, permitindo
uma (tnica reunião dos seus órgãos deliberativos.'

Esperamos apenas que o Governo aceite esta recomendação, que também já foi viabilizada pelo PS e seja consequente na apresentação no Parlamento
de uma proposta nesfe senfido, que resolve desde logo o vazio legal denunciado pela Câmara Municipat,
Assim permanecendo por concretizar a lei-quadro, porquanto não existe consumação jurídica nem financeira, esta pron(tncia de não aceitação,
permanece também hrelevante e ertemporânea,
Não obstante, acompanhamos as reservas manifestadas pela Câmara Municipal e votaremos favoravelmente a proposta de não aceitação que nos é
presenfe,

Todavia não podemos deixar de reiterar, como antes, que a Câmara Municipal faça um efetivo acompanhamento dos frabalhos da comlssâo
independente para a descentralização, de modo a avaliar a adequabilidade dos recursos financeiros de cada área de competências a transferir e
proceder, em tempo (ttil, à revisão dos respefivos valores, nomeadamenfe, os fixados para Vila Nova de Gaia, garantindo que fodos os cusfos assoclados
díreta e indiretamente ao exercício das competências a transferir, estejam devidamente refletidos e que esfas não representarão qualquer encargo
adicional para o município,
Vila Nova de Gaia, 14 de janeiro de 2018
O Grupo de Vereadores do PSD"

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos propostos, o seguinte:

- deliberar, em reforço das deliberaçöes tomadas em setembro, pela näo aceitaçäo
de todas as transferênc¡as das competências no ano de 2019 cujos diplomas
setor¡a¡s foram já publicados (identificados no Quadro l) e posterior env¡o, dentro
dos prazos legalmente fixados e supra identificados, à Direção-Geral das Autarquias
Locais (DGAL);
- que a deliberaçäo pelos órgãos munic¡pais tomada no âmbito do ponto anter¡or
seja votada e comun¡cada à DGAL individualmente por diploma setorial constante
do quadro l;
. cont¡nuar a pugnar pela concretizaçäo do processo de descentralizaçäo, com
clareza de meios e de responsabilidades mun¡c¡pais;
- assum¡r a reanálise desta decisão até 30 de junho de 2019, com efe¡tos parc20201
já com a devida clarificaçäo, ass¡m se espera, dos Diplomas setor¡a¡s e da sua
traduçäo financeira.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia
Municipal.

F DE COMPETÊN

B.REG N0

101 PEUS DE INVESTIMENTO

(DECRETO-LEI N0 I 03/2018)
EDOC/2019/956

Foi presente o assunto referido. em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara, 07,01.2019'

J
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, nos termos propostos e das disposiçoes conjugadas dos artigos
300, n0 2, da Lei no 50/2018,40, ro 1, do Decreto-Lei no 99/2018,90, ho 1, do Decreto-Lei n0

10112018,40, n0 l, do Decreto-Lei n0 10212018 e 50, n0 1, do Decreto-Lei n0 103/2018 e da alínea
ccc), do n0 1, do arto 330 da Lei no 7512013, de 12 de setembro, submeter à apreciaçäo da
Assembleia Municipal a concessäo de acordo favorável à transferência de competências, do
Estado para a Área Metropolitana do Porto, previstas nos diplomas setoriais em referência, nas
áreas da promoção turística interna sub-reqional (Decreto-Lei n0 99/2018), iustica (Decreto.Lei
no 10112018), fundos europeus e programas de captaçäo de investimento (Decreto.Lei n0

'102120181e apoio às equipas de intervençäo permanente de bombeiros voluntários (Decreto'Lei
no 103/2018).

CEDÊNCIA GRATUITA DE TERRENOS AO DOMíNIO PÚBLICO - GAVETO DA DO FIAL COM A QUINTA
DA SERPENTE
EDOC/2o18/65388
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 4, apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara,27,12.2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar e
aceitar a cedência gratuita do terreno para o domínio público municipal e respetiva avaliaçäo,
sito no gaveto da Rua do Fial com a Quinta da Serpente, nos termos informados.

CINE T D0 80 ctclo DE

NO DIA SOLICITADO

ED0C/2018/73184

Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original,
D esp acho do Sr, Preside nte : " À Câm ara, 27, 1 2.20 1 8'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do Cine Teatro Eduardo Brazäo, para a
realizaçäo do "80 Ciclo de Conversas Amplas - CCA", no dia 03 de fevereiro de 2019, solicitado
pela Paróquia de Vilar do Paraíso, nos termos informados.

cEDÊNCn GnRtultl oo ¡sptço coRpus clRtsn, pRRR R R¡RuzRçlo o¡ ulvll p¡trstRl sogn¡ R Esp¡Rltuluoloe ¡
FELICIDADE, A REALIZAR NO DIA 18 DE JANEIRO DE 2019. SOLICITADO PELO MOVIMENTO DE CIDADAOS POR GAIA, ]t4CG

ED0C/2018t76479

Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara.27.12.2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do Espaço Corpus Christi, para a realizaçäo de

uma palestra sobre a "Espiritualidade e Felicidade", no dia 18 de janeiro de 2019, solicitado pelo Movimento de

Cidadäos por Gaia'MCG, nos termos informados.
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IM
CONFERÊNCIA COM A

NO DIA 12 DE

SOCIAL D DE VILA NOVA DE GAIA

ED0C/2018/78573

Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 7, apenas no or¡ginal,
Despacho do Sr. Preside nte: "À Câmara. 07.01.2019'
O Ponto foi retirado da ordem do dia.

PROPOSTA DE ATRIBUICÃO DA SA RICARDO OUARESMA 2()I8
EDOC/2018/76539
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 8, apenas no original,
Despacho do Sr. Presldente: "A Câmara.27.12,2018'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de atribuiçåo da Bolsa Ricardo Quaresma 2018, nos termos
propostos.

ENTO
TROCO ENTRE O LARGO DA CAB INEEA DA LAVOURA''. FREGUESIA DA MADALENA
EDOC/2o18/78095

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g, apenas no original,
O presente assunto foi retirado da ordem do dia, porque tem de ser analisado numa reuniäo pública.

CONTRA ENTO PARCIAL
RAP DA E 2020 NORTE.05.1

VL7
AO ENTO

EDOC/2018/65918

Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas no original.
Despacho do Sr. Presldente: "À Câmara, 03.01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar a contrataçäo do financiamento e aprovar a minuta do
contrato de financiamento reembolsável para financiamento parcial da contrapartida nacional
da Operaçäo Portugal 2020 NORTE-05-1406-FEDER-000042 . Prolongamento da VL7 (Avenida
Eugénio de Andrade) até à Rua do Loureiro (VL3-Avenida até ao Mar), nos termos informados,
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia llllunicipal para autorizar a imputaçäo dos encargos
do financiamento.

DO NAN L PARA

A FASE -
DE DE FINANC

EDOC/2o18/65923

DA

DA

5

aa EXEC

IO DE ANDRAD

PARA IN

Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 1, apenas no original.
Despacho do Sr. Presldente: "A Câmara.0J.01,2019'
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, autorizar a contratação do financiamento e aprovar a m¡nuta do
contrato de financiamento reembolsável para financiamento parcial da contrapartida nacional
da Operaçäo Portugal 2020 NORTE-05-4943-FEDER.000087 . Reabilitação de Edifícios '
Reabilitar para Incluir (espaço público)- lofase - Arranjos Exteriores de Vila d'Este, nos termos

informados.

Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia fvlunicipal para autorizar a imputaçäo dos encargos

do financiamento.

UTA DO L PARA FINANCIAMENTO PARC
co

FINANCIAMENTO
EDOC/2018t70520
Foi presente o assunto referido.em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o n012, apenas no original,
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara. 03,01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar a contrataçäo do financiamento e aprovar a minuta do
contrato de financiamento reembolsável para financiamento parcial da contrapartida
nacional da Operaçäo Portugal 2020 POSEUR-02-1810'FC-000091 - Consolidaçäo da
Escarpa da Serra do Pilar, nos temos informados.

Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia lvlunicipal para autorizar a imputaçäo dos

encargos do financiamento.

DE MBOLSÁVEL PARA FI

- ESCOLA
DE FINANCIAM

EDOC/2018/65597

Foi presente o assunto referido. em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas no original,
Despacho do Sr. Presldente: "À Câmara. 03,01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar a contrataçäo do financiamento e aprovar a minuta do
contrato de financiamento reembolsável para financiamento parcial da contrapartida
nacional da Operação Portugal 2020 N0RTE.08.5673.FE0ER.000089 - Escola Básica de
Valadares, nos temos informados.

Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal para autorizar a imputaçäo dos
encargos do financiamento.

MI DE FI L PARA F
NACI PORTUGAL

f FASE -
AU

DE

6

ESCARPA DA

.AU

REABILITAR

EDOC/2o18/63107
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14, apenas no original
Despacho do Sr, Preslde nte: "À Câmara, 03.01.2019'
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Deliberaçäo
Deliberado por unanimidade, autorizar a contrataçäo do financiamento e aprovar a minuta do
contrato de financiamento reembolsável para financiamento parc¡al da contrapartida
nacional da Operaçäo Portugal 2020 NORTE-05.4943.FEDER.000023 - Reabilitaçäo de
Edifícios - Reabilitar para lnclu¡r (espaço público)- la Fase, nos termos informados,
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia lvlunicipal para autorizar a imputaçäo dos

encargos do financiamento.

MIN DE FINAN L PARA FINANCIAM
IDA NACI UGAL

ENTO
EDOC/2018t65921
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 15, apenas no original.
Despacho do Sr, Preslde nte: "À Câmara. 03,01.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, autorizar a contrataçäo do financiamento e aprovar a minuta do
contrato de financiamento reembolsável para financiamento parcial da contrapartida
nacional da Operaçäo Portugal 2020 N0RTE.08.5673.FEDER.000124 - Escola Básica Dr.
Costa Matos, nos termos informados,

Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal para autorizar a imputaçäo dos
encargos do financiamento.

MINUT DE FI L PARA
NACI UGAL

FINANCIAMENTO
EDOC/2018/65917

Foi presente o assunto referido. em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16, apenas no original,
Despacho do Sr. Presíde nte: "À Câmara, 03,01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar a contrataçäo do financiamento e aprovar a minuta do
contrato de financiamento reembolsável para financiamento parcial da contrapartida
nacional da Operaçäo Portugal 2020 NORTE-08-5673-FEDER.000107 - Escola Básica Sophia
de Mello Breyner, Gorvo, nos termos informados,

Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal para autorizar a imputaçäo dos
encargos do financiamento.

TOD REEM
OPE 406.FE

IBILIDADE
ENTO

EDOC/2018t6s927
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 17, apenas no original
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara, 03.01.2019'
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, autorizar a contrataçäo do financiamento e aprovar a minuta do
contrato de financiamento reembolsável para f¡nanciamento parc¡al da contrapartida
nacional da Operaçäo Portugal 2020 NORTE-05-1406-FEDER-000145 - lmplementação de
soluçöes de melhoria da acessibilidade de canais pedonais e clicáveis em loca¡s de risco -
2a Fase, nos termos informados.

Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal para autorizar a imputaçäo dos

encargos do financiamento.

INANCIAMENTO
NACIONAL DA

REABILIT CLUIR CENTRO HIST RI

ENTO
EDOC/2018/65920
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 18, apenas no original,
Despacho do Sr. Presrdente: "A Câmara, 03.01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar a contrataçäo do financiamento e aprovar a minuta do
contrato de financiamento reembolsável para financiamento parcial da contrapartida
nacional da Operação Portugal 2020 NORTE-05.2316.FEDER.000035 - Reabilitaçäo de
edifícios na plataforma Cidade (inclui Centro Histórico, nos termos informados,

Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal para autorizar a imputaçäo dos
encargos do financiamento.

DE DISPEN
MUNICI NO DIA 15 DE

UROS E OITENTA E

EDOC/2o18/5841
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 19, apenas no original,
Despacho do Sr. Preside nte: "À Câmara. 09.01,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas por
serviços prestados pela polícia municipal, relativa à realização do evento "Via Sacra",
realizado no dia 15 de março de 2018, no valor de €96,88 (noventa e seis euros e oitenta e
oito cêntimos), solicitado pela Associaçäo Centro Maria Nazaré, nos termos informados.

PEDIDO R SERVI
LATIVA ,,VIA

VALOR DE A E SEIS SOLICITADO
DE FREGUESIAS DE SANDIM. OLIVAL. E CRESTUMA

ÊDOCt2018t5726
Foi presente o assunto referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no original
Despacho do Sr, Preside nte: "À Câmara. 09,01.2019'
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas por
serv¡ços prestados pela polícia mun¡c¡pal, relativa à realizaçäo do evento "Via Sacra",
realizado no dia 28 de março de 2018, no valor de €96,88 (noventa e se¡s euros e oitenta e
oito cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Sandim, 0lival, Lever e Crestuma,
nos termos informados.

PED PAGAMENTO DE

PASSOS"
IZADO NO DIA 11 E€I 76 E NOVENTA E

SETE

EDOC/2o18/13372
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 21, apenas no original.
Despacho do Sr. Presldente: "À Câmara, 09.01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas por
serviços prestados pela polícia municipal, relativa à realizaçäo do evento "Procissäo do
Senhor dos Passos", realizado no dia 11 de março de 2018, no valor de €193,76 (cento e
noventa e três euros e setenta e seis cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de
Grijó e Sermonde, nos termos informados.

PENSA D AXAS POR SERVI
IP NO DIA

16DEF NO VALOR EUROS E

EDOC/2018/4684

Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 09,01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas por serviços
prestados pela polícia municipal, relativa à realização do evento "Via Sacra de São Vicente",
realizado no dia 16 de fevereiro de 2018, no valor de €153,56 (cento e cinquenta e três euros e
cinquenta e seis cêntimos),_solicitado pela Uniäo de Freguesias de Grijó e Sermonde, nos
termos informados,

PEDIDO SERVI PREST
NTO'VIA

09 DE VALOR E OITENTA E

PELA
EDOC/2o18t13281
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 09,01.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas por serviços
prestados pela polícia municipal, relativa à realizaçäo do evento "Via Sacra da Senhora da
Hora", realizado no dia 07 de março de 2018, no valor de €96,88 (noventa e seis euros e oitenta
e oito cêntlmos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Grijó e Sermonde, nos termos
informados.

9
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M

DO PAGAMENTO

O DIA 02 DE

EVENTO -VIA SACRA DA SENHORA DIVINA PROVI ,,

E

SERMONDE
EDOC/2018111931

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 24, apenas no original,
Despacho do Sr, Preside nte: "À Câmara. 09.01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas por serv¡ços
prestados pela polícia municipal, relativa à realização do evento "Via Sacra da Senhora Divina
Providência", realizado no dia 02 de março de 2018, no valor de €153,56 (cento e c¡nquenta e
três euros e cinquenta e seis cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Grijó e
Sermonde, nos termos informados.

PEDIDO DE DIS SERVI PRESTADOS PELA POLÍCN
M DO EVE ,,

IA 1O DE

FREGUESIAS DE E SERMONDE
EDOC/2018t13371

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 25, apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 09,01.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas por
serviços prestados pela polícia municipal, relativa à realizaçäo do evento "Via Sacra Nossa
Senhora da Soledade", realizado no dia 10 de março de 2018, no valor de €96,88 (noventa e
seis euros e oitenta e oito cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Grijó e
Sermonde, nos termos informados.

CANDIDA ESCOLA OFICINA - crPAcÃo
EDOC/20r8/69019
Foi presente o assunto referido, em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 26, apenas no original
Despacho do Sr. Presldente: "À Câmara, 09.01.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a contribuição privada, nos termos propostos.

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
IDAD DE SAÚDE - REGU

DE MOBILIDADE
EDOC/2018t78449

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 27, apenas no original,
Despacho do Sr, Preside nte: "Autorizo. À Câmara. 02,01,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o recrutamento de oito dos candidatos aprovados e a
mobilidade dos postos necessários dentro do mapa de pessoal, bem como, a atualizaçäo da
informação remetida à DGAL, nos termos informados.

10



6 TIA
VILA NOVA DE

CÂI.,1ARA MUNICIPAL Ata no 01 - Reuníão Ordinóríø
De 14 dejaneiro de 2019 6 N

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURíDICOS
INFORMAÇAO 3SO/OC ClSeNteNÇ¡ pROC. ZSO1lrZ2gepRt Crr - coRR¡los oe poRtuc¡t. sR
EDOC/2o18t76913

Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28, apenas no original,
Despacho do Sr, Presrdente: "A Câmara.27,12.2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a näo interposiçäo de recurso, nos termos informados,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues pediu à Diretora Municipal de
Administraçåo e Finanças para notificar o Tribunal de Contas da sentença e da regularidade da respetiva
relevaçäo contabi lística.

7.6YIPRT MPRIMENTO VILA
DE GAIA -

VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2018t77708
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 29, apenas no original,
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara.27,12.2018'
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

PROPOSTA DO PROJETO DE REGU LAME DAS INSíGNIAS E DISTINCÖES HONORíFICAS DE
VILA NOVA DE GAIA E RESPETIVA NOTA JUSTIFICATIVA
EDOC/2018/47390

Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara.27,12,2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta final do Projeto de Regulamento das
Insígnias e Distinçöes Honoríficas de Vila Nova de Gaia e respetiva Nota Justificativa, nos
termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal.

D|REçÄO MUNtCtPAL DE ADMI NTSTRAçÄO EFINANçAS

U: MUNGOND

ENTO
PRAZO AO MONTANTE DE €7 000.00ì_ NA MODALIDADE DE CONTA CORREN PARA 2(lI9
EDOC 2018/68265
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31 , apenas no original,
Despacho do Sr, Preside nte: "A Câmara, 09.01,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
as cláusulas contratuais do Contrato de Abertura de Crédito a Curto Prazo na Modalidade
de Conta Corrente a celebrar entre o Banco Santander Totta, S.A. e o Município de Vila Nova
de Gaia, nos termos apresentados,
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AO PROJETO
RE A AVENIDA D . FREGUESIA DE

o 7 -APROV
ED0C/2019/281
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 32, apenas no original,
Despacho do Sr, Preside nte: "À Câmara, 09,01.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a aquisiçäo por via do direito privado da parcela 7 da
expropriaçäo destinada ao Projeto de Criaçäo do Gorredor BUS na Avenida Vasco da Gama,
entre a Avenida D. Joäo ll (VLg) e a Rotunda dos Arcos do Sardäo, na freguesia de Oliveira
do Douro, pelo- montante de €24.000,00 a atribuir aos expropriados Luís Filipe dos Santos
Silva e MiguelÂngelo dos Santos Silva, nos termos informados.

CORREDOR BUS NA AVENIDA
GAMA ENTRE

8-
EDOC/2019/662

Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 33, apenas no original,
Despacho do Sr. Presrdente: "A Câmara. 09,01,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a aquisiçäo por via do direito privado da parcela I da
expropriaçäo destinada ao Projeto de Criação do Corredor BUS na Avenida Vasco da Gama,
entre a Avenida D. Joäo ll (VLg) e a Rotunda dos Arcos do Sardäo, na freguesia de Oliveira
do Douro, pelo montante de €2,370,82 a atribuir ao expropriado, nos termos informados,

ACORDO DE COOPE A CELEBRAR ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA N DEGAIAEOMUNICíPIO

E A ROTUN

DO PORT A PARTILHA INERENTES
ECIM INST

INFANTE
EDOC/2018/79356

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no original,
Despacho do Sr. Presldente: "Aprovo, À Câmara para ratificaçao,27,12.2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 27.12.2018 que
aprovou o Acordo de Cooperaçäo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o
Município do Porto, tendo em vista a partilha de responsabilidades pelos custos inerentes
ao contrato de fornecimento de energia relativo à instalação elétrica da Ponte do Infante,
nos termos apresentados.

A CELEBRAR E

EAUN RELVADO
DO CAMPO DE FUT OL DO GULPILHARES
EDOC/2018/60365
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35, apenas no original
Despacho do Sr. Preside nte : " A Câmara,27. 1 2.201 B'

DE GULP
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Deliberaçäo

Deliberado por unanimidade, aprovar a ret¡f¡caçäo ao Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre
o Município de Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, nos
termos apresentados.

o E ASSOC DE DE VILA
CELE LDE

EA
REDU

EDOCl2019t424
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 36, apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara.09,01.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Protocolo de Associaçäo ao Contrato Local de Segurança
de Vila Nova de Gaia a celebrar entre a Área Governativa da Administração lnterna, a Câmara
Municipal de Vila Nova de Gaia e a Associação Street's Soul, com vista à prevençäo da
delinquência juvenil, à redução de vulnerabilidades sociais e à promoçäo da cidadania e da
igualdade de género, nos termos apresentados.

RESUMO 2018 - SERVICOS DE TÁX *SHI,JTT ON DEMAND''
EDOC/2019/1649
Foi presente o assunto referido.em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 37, apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara.09,01,2019'
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

IDO DE DI AUD|TÓRO
VALOR T

TADO POR FERNANDO
EDOC/2018t79702
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38, apenas no original,
Despacho do Sr, Presldente: "À Câmara,\7.01,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
utilizaçäo do auditório da Assembleia Municipal, no valor total de €205,94 (duzentos e cinco
euros e noventa e quatro cêntimos), proc. 13118, solicitado por Daniel Seabra -
Universidade Fernando Pessoa, nos termos informados.

CEDÊNCA oRs plnceLas ps e p¿ No ÂMerro oR neeulLtnclçÄo oR RuR olv¡ reles - z' rRse
EDOC/2017/54833
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 39, apenas no original,
Despacho do Sr. Presrdente: 

-À Câmara.}g,}l,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS.PP,
aprovar a cedência das parcelas P3 e P4, no âmbito da Requalificaçäo da Rua Oliva Teles -
2a fase, nos termos informados.

TIVA DA ,O INTERNA. A C,

DA DELI
soctAts ED
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CANELAS
ED0C/2018/61865
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 40, apenas no original.
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara.09.01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a renúncia ao direito de superfície do lote n0 99 da
Urbanizaçäo de Ribes - freguesia de Canelas, nos termos informados,

DO

VALOR €71 70 E BI
MUN OVEMBRO DE 201 SOLICIT LA

E LAVADORES DE

EDOC/2018172565
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 41, apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara.27,12,2018'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €71,70 (setenta e um euros e setenta cêntimos), para
deslocaçäo à Biblioteca Municipal de Gaia, no dia 28 de novembro de 2018, solicitado pela
Associaçäo de Pais da Escola Básica de lgreja e Lavadores de Olival, nos termos informados.

SPENSA DO EUT

AO PORTO. NO 09 DE DEZEMBRO DE 20I8. OLICITADO PELA TUNA JUVEN SERMONDE
EDOC/2018t75479

Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no original,
Despacho do Sr. Presrd ente : " A Câmara,27. 1 2.201 8'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor €127,47 (cento e vinte e sete euros e quarenta e
sete cêntimos), ou seja, o valor de €89,22 (oitenta e nove euros e vinte e dois cêntimos), para
deslocaçäo ao Porto, no dia 09 de dezembro de 2018, solicitado pela Tuna Juvenil de
Sermonde, nos termos informados.

DE DISP DET NO
A E SETE

o DtA 1l 201 soLtctT
MATOS
EDOC/2018t75793
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43, apenas no original,
Despacho do Sr, Presrd ente : " À Câmara,27. 1 2.201 8'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €47,48 (quarenta e sete euros e quarenta e oito cêntimos), para
deslocaçäo a Serralves, no dia 1l de dezembro de 2018, solicitado pela Escola Básica Dr. Gosta
Matos, nos termos informados.

Ata n" 01 - Reunião OrdínórÍø
De 14 dejøneiro de 2019

PARA
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DED UTIL MUNICIPAI
UAT AECIN

07E08 soLrc
APPACDM /VI NOVA DE GAIA
ED0C/2018t74641
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44, apenas no original,
Despacho do Sr. Presrdente: "A Câmara.27,12.2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €416,95 (quatrocentos e dezasseis euros e noventa e ciñco
cêntimos), para deslocaçäo a Viana do Castelo, nos dias 07 e 08 de dezembro de 2018,
solicitado pela APPACDM / Vila Nova de Gaia, nos termos informados.

DE UTI MUNI
VALOR NOVE E SEI

A AVEI 11 DE

DO C.H.V
EDOC/2018t75982
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45, apenas no original.
Despacho do Sr. Preslde nte : " À Câmara,2\, 1 2.201 B,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €169,96 (cento e sessenta e nove euros e noventa e seis
cêntimos), para deslocaçäo a Aveiro, no dia 11 de dezembro de 2018, solicitado pelo Serviço de
Psiquiatria e saúde Mentaldo c.H.v.N.G./E., nos termos informados.

DO DE DE
VAL VINTE E EVI

NO DIA ctT CLUBE DE
EDOC/2018/73793
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 46, apenas no original.
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara,27,12.2018,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor €227,20 (duzentos e vinte e sete euros e vinte
cêntimos), ou seja, o valor de €159,04 (cento e cinquenta e nove euros e quatro cêntimos) para
deslocaçäo a Aveiro, no dia 02 de dezembro de 2018, solicitado pelo Futebol Clube de Gaia, nos
termos informados.

PED DE RAS MUN
71 E ctN AE

BO DO QUADRO DE ONRA DE VILA DE GAIA
EDOC/2o18t73788

PD

E

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 47, apenas no original
Despacho do Sr, Presrd ente : " À Câmara,2|. 1 2,201 B,

15



6 hlñVILA NOVA DE

CÀI'4ARA MUNICIPAL MAtø no 01 - Reuníão Ordíndriø
De 14 de janeíro de 2019 6

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipa¡s, no valor €385,71 (trezentos e o¡tenta e c¡nco euros e setenta e um
cêntimos), para deslocação a Baiäo, no dia 02 de dezembro de 2018, solicitado pela Associaçäo
dos Bombeiros do Quadro de Honra de Vila Nova de Gaia, nos termos informados.

DIDO DE SA DO PAGAMENTO DE TAXAS DE UTI

AO
DA MAIA. NO DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2018. SOLICITADO PELO CENTRO PAROQUIAL

BAPTISTA DE CANELAS
EDOC/2018/76199

Foi presente o assunto referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 48, apenas no original,
Despacho do Sr. Preslde nte : " À Câmara,2ï. 1 2.201 B'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €83,91 (oitenta e três euros e noventa e um cêntimos), para

deslocaçäo ao Fórum da Maia, no dia 12 de dezembro de 2018, solicitado pelo Gentro Paroquial
Säo João Baptista de Canelas, nos termos informados.

NSA DO PAGAMENTO DE T DE VIATURAS MU

VALOR €1

DO VOLUNT
SOLIGITADO PELA LIGA DOS AMIGOS DO CENTRO HOSPITALAR DE GAIA
EDOC/2018174406

Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 49, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara.27,12.2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €124,40 (cento e vinte e quatro euros e quarenta cêntimos),
para deslocação no âmbito do Dia lnternacional do Voluntário / Gaia, no dia 05 de dezembro de
2018, solicitado pela Liga dos Amigos do Centro Hospitalar de Gaia, nos termos informados.

DE TAXAS DE UTI DE VIATURAS MUNICIPAI NO

ENTO E TREZE

JARDIM DE INF

EDOC/2o18/75889
Foi presente o assunto referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 50, apenas no original,
Despacho do Sr, Presrdente: "A Cêtmara.27,12,201B'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €113,78 (cento e treze euros e setenta e oito cêntimos), para
deslocaçäo ao Fórum da Maia, no dia 11 de dezembro de 2018, solicitado pela Associaçäo de
Pais do Jardim de lnfância de Painçais, nos termos informados.

P

DA NO DIA 1
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ISPENSA DE UTIL DE
VALOR EUM AO

DIA 09 DE CITADO PELA
DE SERZEDO

EDOC/2018t75s22
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 51, apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara,27.12,2018'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor €121,34 (cento e vinte e um euros e trinta e
quatro cêntimos), ou seja, €84,94 (oitenta e quatro euros e noventa e quatro cêntimos), para
deslocaçäo ao Porto, no dia 09 de dezembro de 2018, solicitado pela Associaçäo Recreativa e
Cultural de Sezedo, nos termos informados.

DE DIS NTO DE T lctPAl
VALOR EU
N BRO DE ESCOLA
EDOC/2o18/73858

Foi presente o assunto referido. em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no original,
Despacho do Sr, Preside nte: "À Câmara,27.12,2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €37,36 (trinta e sete euros e trinta e seis cêntimos), para
deslocaçäo ao Porto, no dia 04 de dezembro de 2018, solicitado pela Escola Básica do Sardäo,
nos termos informados.

IDO DE D AGAME
AE AE

NOD BRO DE
JI DA PORTELINHA
EDOC/2018t73796
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas no original,
Despacho do Sr, Presrd ente :' A Câmara.27, 1 2.201 A'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €95,93 (noventa e cinco euros e noventa e três cêntimos), para
deslocação ao Gaiashopp¡ng, no dia 03 de dezembro de 2018, solicitado pela Associaçäo de
Pais da EB1 / Jl da Portelinha, nos termos informados.

NSA DE RAS MUNICIP
00 NOVENTA AO

EMBRO ITADO P NF CIA DE
EDOC/2o18t74200

DESL

PARA

Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 54, apenas no original
Despacho do Sr. Preslde nte : " À Câmara,27. 1 2.201 B'
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas mun¡c¡pa¡s, no valor €100,90 (cem euros e noventa cêntimos), para deslocaçäo ao
Porto, no dia 05 de dezembro de 2018, sollcitado pelo Jardim de Infância de Francelos, nos
termos informados.

PEDIDO DE NTO DE T
E NOVE EU

OLIVEIRA LOPES
EDOC/2018/63486
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 55, apenas no original.
Despacho do Sr, Presrdente: "A Cêtmara.27,12,2018'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €99,74 (noventa e nove euros e setenta e quatro cêntimos),
para deslocaçäo ao Zoo Santo lnácio, no dia 18 de outubro de 2018, solicitado pela Fundação
Joaquim Oliveira Lopes, nos termos informados.

DE DI DET MUNI
VALOR ENTOS E

EDE
PACO DO REI

EDOC/2o18/77305
Foi presente o assunto referido.em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 56, apenas no original,
Despacho do Sr. Preside nte: "À Câmara,03,01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, isentando 70% do valor €483,71 (quatrocentos e oitenta e três euros e
setenta e um cêntimos), ou seja, o valor de €338,60 (trezentos e trinta e oito euros e sessenta
cêntimos), para deslocação a Leiria, no dia 16 de dezembro de 2018, solicitado pelo Hóquei
Clube de Paço do Rei, nos termos informados.

DE DI AGAME DE
VALOR E ENTA A
MARIA DA NO DIA 17 DE DEZEMBRO DE 2018. SOLICITADO PELA E DEM CA DE
PEROSINHO
EDOC/2018t77346

Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 57, apenas no original,
Despacho do Sr. Presrdente: "A Câmara.03,01,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, isentando 70% do valor €59,80 (cinquenta e nove euros e oitenta
cêntimos), ou seja, o valor de €41,86 (quarenta e um euros e oitenta e seis cêntimos), para
deslocaçäo a Santa Maria da Feira, no dia 17 de dezembro de 2018, solicitado pela Escota de
Música de Perosinho, nos termos informados.

DES
NOD E I SOLICITADO PELA

E SETENTA E U

BRO DEL
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PAGAMENTO

OR €33 74

CRIAN I E DEZEMBRO DE 201 soL
ASSOC
ED0C/2018t77832
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 58, apenas no original.
Despacho do Sr, Preslde nte: "A Câmara.03,01.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €33,74 (trinta e três euros e setenta e quatro cêntimos), para
deslocação à Associaçäo de Crianças Autistas / Gaia, no dia 18 de dezembro de 2018, solicitado
pela Associação de Convívio dos ldosos, Reformados e Pensionistas da Alameda do Gedro,
nos termos informados.

DO DE UTIL DE
ALOR EUROS E T A

CANELAS. NO DIA 14 DE DE 2018. SOLICITADO PELO CENTRO soctAL MENDES DA
COSTA
EDOC/2018/76919

Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 59, apenas no original,
Despacho do Sr. Presld ente : " À Câmara,02,01 .201 g'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €92,38 (noventa e dois euros e trinta e oito cêntimos), para
deslocaçäo a Canelas, no dia 14 de dezembro de 2018, solicitado pelo Centro Social Mário
Mendes da Costa, nos termos informados.

IDO D PAGAME DE VIATURAS M

SESSENTA E

t/J.t. DA
EDOC/2018/76520
Foi presente o assunto referido. em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 60, apenas no original,
Despacho do Sr. Preside nte: "À Câmara,02.01.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €79,62 (setenta e nove euros e sessenta e dois cêntimos), para
deslocação a Matosinhos, no dia 14 de dezembro de 2018, solicitado pela Escola EB1/J.|. da
Lagarteira, nos termos informados.

DE VIAT
AEN

BRO DE
PORTELINHA

NO

EDOC/2o18t76331
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 61, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara,02.01.201g'
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas mun¡c¡pais, no valor €89,06 (oitenta e nove euros e se¡s cêntimos), para des¡ocaçäo
ao auditório de Crestuma, no d¡a 12 de dezembro de 2018, solicitado pela Associaçäo de Pais
da EB1 da Portelinha, nos termos informados.

PEDI DET DE

ENTO E

ADVENTISTA o 23DE DEZEMBRO DE 2()I8 soLtctT
AD
EDOC/2o18t78984
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 62, apenas no original,
Despacho do Sr. Preside nte: "À Câmara,07 .01 .201 9'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor €111,89 (cento e onze euros e oitenta e nove
cêntimos), para deslocaçäo ao Colégio Adventista de Oliveira do Douro, no dia 23 de
dezembro de 2018, solicitado pela ADRA / Associaçäo Adventista para o Desenvolvimento,
Recursos e Assistência, nos termos informados,

DOP DE VIATURAS MUNICIP
TENTA E TRO

RO DE 2OI DE
CRI UDE
EDOC/2018/78369

Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 63, apenas no original,
Despacho do Sr. Pres¡dente: "À Câmara,T7.01,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor C41,84 (quarenta e um euros e oitenta e quatro cêntimos), para
deslocaçäo ao Porto, no dia 20 de dezembro de 2018, solicitado pelo Centro Social Paroquial de
Säo Cristóväo de Mafamude, nos termos informados.

PEDID D PAGAME E VIATURAS MUN IP
V T E SETENTA E UM
VIÂNÂ Nô NARTtrI ô NTì nlas ,A tr ,o ntr ntr7trlit BRO DE tnle Qfìt ¡alT^ ptrt n -qÞôPTtNG nl ilRtr

6

AO

NO

VIPARA O

DE LO
EDOC/2o18/78992
Foi presente o assunto referido. em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64, apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara,T7.01,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor €409,71 (quatrocentos e nove euros e setenta e
um cêntimos), ou seja, o valor de €286,80 (duzentos e oitenta e seis euros e oitenta cêntimos),
para deslocaçäo a Viana do Castelo, nos dias 26 e 29 de dezembro de 2018, solicitado pelo
Sporting Clube de Arcozelo, nos termos informados.
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DE

EUROS E

ALPE 05 DE SOLICITADO PEL
EDOC/2o18/802

Foi presente o assunto referido. em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 65, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara.09.01.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €180,95 (cento e oitenta euros e noventa e cinco cêntimos),
para deslocaçäo a Alpendurada, no dia 05 de janeiro de 2019, solicitado pelo Golégio de Gaia,
nos termos informados.

D|REçÃO MUNtCtpAL DE TNFRAESTRUTURAS E OS PÚBLICOS
PEDIDO D

EVENTO " NATAL' DEZEMBRO DE
R TOTAL OITO EUROS E

ADO
EDOC/2018/69476
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 66, apenas no original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara,\g.}1.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realização do evento "Desfile de Pais Natal", realizado no dia
11 de dezembro de 2018, no valor total de €258,30 (duzentos e cinquenta e oito euros e trinta
cêntimos), solicitado pela Associaçäo Pró.lnfância de Pedroso, nos termos informados.

DA DE 8 RELATIVA
E FREGU E

ENTRONCA COM A RUA FO PEREIRA DE MELO .UN DE FREGUESIAS DE LPILHARES
E VALADARES
EDOC/2018t70422
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara,T7.01,201g'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, retificar a aprovaçäo em reuniäo ordinária de 03,12.2018 da
postura municipal de trânsito na Rua de Nazaräes, Uniäo de Freguesias de Gulpilhares e
Valadares e aprovar a nova postura municipal de trânsito na Travessa de Roçadas, no
entroncamento com a Rua Fontes Pereira de Melo, Uniäo de Freguesias de Gulpilhares e
Valadares, nos termos informados.

DIREçAO MUNtCtpAL PARA A TNCLUSAO SOCTAL

U

À

DE

PARA DESL

SITO NA
OVA IPAL

DO DE MUNI DO DOMí
COM UMOU UE. N ALOR NF IOITOCENTOS F AESEISE t.tRosr sol ICITADO POR
JOAQUINA DOMINGUES DOS SANTOS
EDOC/2()18t21783
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 68, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara,27.12,2018'
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento da taxa municipal pela
ocupaçäo do domínio público com um qu¡osque, no valor de €876,00 (oitocentos e setenta e
seis euros), solicitado por Joaquina Domingues dos Santos, nos termos informados,

PEDID NO ICIPAL GAIA+INC
SOCIAL

QUEIROZ ANDRADE
EDOC/2018t77180
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 69, apenas no original,
Despacho do Sr. Preside nte : " À Câmara,27, 1 2,201 8'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
municipal Gaia+lnclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Social, solicitado
por Adelaide Maria Correia Queiroz Andrade, nos termos informados.

APOIO E BITO DO +INCLUSIVA.

JAMBA
EDOC/2o18t77863
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 70, apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara,27,12,2018'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
municipal Gaia+lnclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Social,
solicitado por António Manuel dos Santos Jamba, nos termos informados.

PROGRAMA INCLUSIVA - EIXO DE APOIO AO ARRENDAMENTO 2018
EDOC/2018t71001

NA

Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 71 , apenas no original,
Despacho do Sr, Presldente: "A Câmara para conhecimento,13,}1.201g,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

AXAS PE MUNI
VED NTO DE

ENTA E FINAL
DO PRESENTE ANO LETIVO
EDOC/2o18/51029
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 72, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara.27,12.2018'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta adicional de dispensa do pagamento de
taxas pela utilização da Piscina Municipal Maravedi, no valor de €1.856,25 (mil óitocentos e
cinquenta e seis euros e vinte e cinco cêntimos), até ao final do presente ano letivo,
solicitado pelo Agrupamento de Escolas Dr. Costa Matos, nos termos informados.

E EME ICITADO
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DISPE DE TAXAS
DROSO E SEIXEZELO

INOVE MIL ENTOS E SETENTA E CIN co REFERENTE AO ANO 20fln018
EDOC/2o18t53722
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 73, apenas no original.
Despacho do Sr. Preslde nte: "A Câmara.02,01.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a d¡spensa parc¡al em70o/o do pagamento de €9.975,00
(nove mil novecentos e setenta e c¡nco euros), pela utilizaçäo da Piscina Municipal Aurora
Cunha, dos alunos da Academia Sénior de Pedroso e Seixezelo, durante o ano letivo
201812019, nos termos informados.

DOP PELA UTI
PELOS O PELA

REG E SEIXEZ O IEFP NO VALOR D

2018t201
EDOC/2018/73389
Foi presente o assunto referido. em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 74, apenas no original.
Despacho do Sr. Preside nte: "À Câmara,02,01,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a dispensa parcial em 70% do pagamento de €2.165,63
(dois mil cento e sessenta e cinco euros e sessenta e três cêntimos), pela utilizaçäo da
Piscina Municipal Aurora Cunha, dos alunos do Curso Técnico de Desporto, promovido pela
Uniäo de Freguesias de Pedroso e Seixezelo em parceria com o IEFP, durante o ano letivo
201812019, nos termos informados.

DOP TAXAS NA MUNICIP
ALUN

aa ,,
€1 ENTA EU

DESDE (}I .2019 A AO FINAL DO ANO LETIVO
EDOC/2018t71283
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 75, apenas no original,
Despacho do Sr. Presldente: "À Câmara,T7,01.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilizaçäo da Piscina Municipal de Vila d'Este, pelos alunos da Associação de Pais do
lnfantário da Escola Preparatória de Canelas "Casa das Histórias", no valor de €1.650,00
(mil seiscentos e cinquenta euros), desde 01.01,2019 até ao final do ano letivo, nos termos
informados.

PE
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D|REçAo MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE

Saiu da reuniäo o Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura.

TAXA PÚB
NTA E UM

EDOC/2018t76843
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 76, apenas no original.
Despacho do Sr. Preside nte : " À Câmara,2|, 1 2.201 B'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD.CDS.PP,
aprovar o pedido de redução em 50% do pagamento da taxa devida pelo licenciamento da
ocupaçäo do espaço público com grua/aéreo, no valor de €841,50 (oitocentos e quarenta e
um euros e cinquenta cêntimos), Proc.o 69/16 - PL, União de Freguesias de Mafamude e
Vilar do Paraíso, solicitado por Construçöes Henrique Dias, Lda, nos termos informados.

Entrou na reuniäo o senhor vereador, Dr, José Joaquim cancera Moura.

PUBLICIDAD EU

DA AFU
PE DAS DE VI
EDOC/2o18/1804
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 77, apenas no original,
Despacho do Sr. Presrdente: rÀ Câmara,}g,}l,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de
publicidade, no valor de €10,00 (dez euros), Proc.o 04110, União de Freguesias de Santa
Marinha e Säo Pedro da Afurada, solicitado pela Associaçäo das Empresas de Vinhos do
Porto, nos termos informados.

tDo TAXA NO VALOR D

ITADO
ADE

EDOC/2o18/1793

Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 78, apenas no original,
Despacho do Sr. Preslde nte: "À Câmara,}g.Tl.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de
publicidade, no valor de €390,15 (trezentos e noventa euros e quinze cêntimos), Proc.o
210116, freguesia de Arcozelo, solicitado pela Associação Mutualista de Arcozälo, nos
termos informados.

o €841
c

E

DE
0

0 69/16 - DOPFREGU
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DA

0 41t18 -

EN DE OB
EM DE €63.I MIL E

DE MAFAM DE

EDOC/2018t76849
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 79, apenas no original.
Despacho do Sr, Presldente: "A Câmara.27,12.2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo do pagamento da taxa de em¡ssäo
do alvará de licença de obras, em 90%, calculadas no montante global de €63.197,60
(sessenta e três mil cento e noventa e sete euros e sessenta cêntimos), Proc.o 3741t18 - PL,
Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, solicitado por lrmädona
Supermercados, S.A., nos termos informados.

DE E PELA E DE
RU DO RE AO EVENTO DE PASSAGEM DE . REALIZADO NOS DIAS 31 DE

osPOR

D 8E01 D 201 E
NTA C ICITADO DA

EDOC/2o18/70116
Foi presente o assunto referido, em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 80, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara,2\,12,201B'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa de Passagem de Ano",
realizado nos dias 31 de dezembro de 2018 e 01 de janeiro de 2019, no valor de €132,g0
(cento e trinta e dois euros e noventa cêntimos), solicitado pela CPA - Associaçäo
Comissäo Praia da Aguda da Senhora da Nazaré, nos termos informados.

EDIDO DET
TIVA ,.FESTA DE AN 31 DE

JANEI VALOR DE NTE E CIN
VINTE

EDOC/2o18/79221
Foi presente o assunto referido. em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 81, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara,03,01,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa de Passagem de Ano",
realizado nos dias 31 de dezembro de 2018 e 01 de janeiro de 2019, no vaior de €1ZS,2B
(cento e vinte e cinco euros e vinte e oito cêntimos), solicitado pela Uniäo Desportiva de
Vilar do Paraíso, nos termos informados.
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PAGAM PELA EMISSAO DE L
LATIVA LE DE FIM DE DEZEMB D

01 DE NO E DOI
ITADO LTURAL

EDOC/2018t77644
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 82, apenas no original,
Despacho do Sr, Presrdente: "A Cêtmara.02,01,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Baile de Fim Ano", realizado nos
dias 31 de dezembro de 2018 e 01 de janeiro de 2019, no valor de €92,39 (noventa e dois
euros e trinta e nove cêntimos), solicitado pelo Centro Gultural Ocupaçäo e Desporto de
Santo António das Antas, nos termos informados.

SADEP DEVI

IZADO
RO DE

PELA DO DO
EDOC/2018/79699

Foi presente o assunto referido.em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 83, apenas no original,
Despacho do Sr. Presldente: "A Câmara,I7.01,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Baile de Angariaçäo de Fundos",
realizado nos dias 05, 06, 12,'13, 19,20,26 e 27 de janeiro de 201g, no valor de €172,8g
(cento e setenta e dois euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela Associaçäo
Paroquial de Oliveira do Douro, nos termos informados,

PEDI SADEP

1

TAXA
"210 M TEATRO'' REAL

OUTUB NOV NTOS c NTIM
SOLI AOS
EDOC/2018t59842
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 84, apenas no original,
Despacho do Sr. Preside nte: "À Câmara,O7 .01 .2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "21o Fórum Permanente de Teatro",
realizado nos dias 05 e 06 de outubro de 2019, no valor de €200,89 (duzentos euros e oitenta
e nove cêntimos), solicitado pela Associação Recreativa os Plebeus Avintenses, nos termos
informados.

IDO DE DEVIDA ESPE
NRA 31 DE

SSENTA E

PEDROSO
EDOC/2018t781'11
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 85, apenas no original
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Despacho do Sr. Preslde nte: "À Câmara.\g.}1.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa em honra de São Brás", a
realizar de 31 de janeiro a 03 de fevereiro de 2019, no valor de €161,90 (cento e sessenta e
um euros e noventa cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial de Säo Pedro de
Pedroso, nos termos informados.

CRIACAO DA EOUIPA PARA O LIFE STOP CORTADERIA - LIFElTNAT/ES/000495
EDOC/2o18/76068
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 86, apenas no original.
Despacho do Sr, Preslde nte : " À Câmara.27, 1 2.201 8'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a nomeaçäo e o respetivo grupo de trabalho,
responsável pela implementaçäo do projeto "LIFE STOP CORTADERIA
LIFEl TNAT/ES/000495, nos termos informados.

Ácuns DE GA|A, EM,SA
DO TAXA MU O VALOR

E NTOS E E VINTE E
01 7-

UAS DE EM. S.A.
EDOC/2018/78211
Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 87, apenas no original,
Despacho do Sr. Presrdente: "A Câmara.09,01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, revogar a deliberaçäo de Câmara de 2011112017 e aprovar a
isençäo total do pagamento da taxa municipal de urbanizaçäo, no valor de €27.956,29 (vinte
e sete mil novecentos e cinquenta e seis euros e vinte e nove cêntimos), Proc.o '1395117,
União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, solicitado por Águas de Gaia, EM,
S.4., nos termos informados.

ANALI EFI DE DE
DE

Atø no 01 - Reunião Oñínária
De 14 dejøneíro de 2019

EDOC/2o18/79688
Foi presente o assunto referido em epþrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 88, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara para conhecimento, À Assemb/eia Municipal, para conhe-cimento,
28.12.2018,',

O Senhor Vereador, Dr, Duarte António Reis Besteiro apresentou a intervençäo que a seguir se transcreve:
' Análise económica e financeira das demonstrações financeirasdas Águas de Gaia, EM, sA
O documento gue nos é presente:

1, Desconhece-se qual o cusfo dos encargos que a empresa suporta com as políticas socrars relaflyas ao tarifârio social e também dos
benefícios concedidos a famílias nrJmerosas, com a manutençao deste tarifârio2, Relativamente à água não 

.faturada, esfa empresa municipal, encontra-se dentro da média nacional, mais concretamente em 2g,2%, o que
indicia ainda um longo caminho a perconer nesta matéria,3. O suósídio da SIMDOURO, atribuído em 2010, no montante de 23,1 milhoes de euros, foi diferido por 10 anos, terminando no ano económico
de 2019' Desta forma,.as Aguas de Gaia registará uma redução de receita de cerca de 2,3 mithões de euros/aio, pelo que, deverá acautelar e
antecipar esse impacto orçamental, através de um possível aumento de rendimentos ou uma redução de cøsfós para manter o necessário
equilíbrio.

4, A necessìdade de substituir, com brevidade, os aiusfes díretos por consultas prévias (a mais de 3 entidades), sendo que aquele procedimento
deveria ser utilizado em casos pontuais e devidamente fundamentados,

FREGUE E VILAR DO
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Vila Nova de Gaia, 14 de janeiro de 2019,
O Grupo de Vereadores do PSD'

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que enviará os contributos do Sr.
Vereador à equipa responsável pela elaboração do presente documento, para perceber se existe algum
esclarecimento adicional que deva ser dado,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento e deliberou submeter o presente assunto à Assembleia
Municipal para conhecimento,

GAIURB URBANISMO E HAB |TAçAO EM
FINANCEI FINANCEIRAS DA

EDOC/2o18/79685
Foi presente o assunto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 89, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara para conhecimento. À Assemb/eia Municipal, para conhecimento,
28.12.2018.',

O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro apresentou a intervençäo que a seguir se transcreve:
' Análise económica e financeira das demonstraçoes financeiras da Gaiurb, EM
Sobre o presenfe documento importam as seguintes conslderaçÕes;

1' Em termos de investimento imobiliário, salientar que nem fodos os imóveis classiflcados nesfa rubrica se encontram arrendados, pelo que,
nesse senÛ'do a Gaiurb deverá procurar rentabilizar o seu patrimönio, procurando colocar no mercado de arrendamento, fodos os imìóveis nao
afefos ao seu obieto social ou promovendo a venda dos mesmos, de modo a aumentar os rendimentos apurados.2' Ao nível de gasfos operacionais, verifica-se que houve uma contenção em 2014, com uma redução de 7.1%, seguida de aumentos em cada
um dos anos, O crescimento total no período de 2013 a 2017, cifrou-se no montante de 984.000 euros.3, O resultado operacional em 2017 sofreu uma quebra no montante de 814,853 euros, cerca de 1,278% face ao ano anterior, resuftante
essencia/menfe do crescimento dos gasfos operacionais. 4

4. De referir que sao atribuídas pelo Município de Gaia diversas lsenções, nos fermos prevrsfos no Regulamento de Taxas e Oufras ReceÍas, as
quais penalizam o orçamento da Gaiurb, já que o impacto desfas decrsões não é compensado à empresa,5' Ainda segundo este relatório, as tsenções atribuîdas traduziram-se numa perda de receita para a Gaiurb de 148.228 euros em 2015, j06.576
euros em 2016 e 277.992 euros em 2017,

Vila Nova de Gaia, 14 de janeiro de 2019,
O Grupo de Vereadores do PSD'

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que enviará os contributos do Sr.
Vereador à equipa responsável pela elaboraçao do presente documento, para perceber se existe algum
esclarecimento adicional que deva ser dado,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhec¡mento e deliberou submeter o presente assunto à Assembleia
Municipal para conhecimento.

RELATÓRO pE OPERAçÖES URBANíSTTCAS - NOVEMBRO 2018
EDOC/2019822

Foi presente o assunto referido. em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 90, apenas no original.
Despacho do Sr. Preside nte: "À Câmara. 0T ,01 .2019.'
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhec¡mento,

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÉRO DE TESOURARIA que se anexa no final por fotocópia sob o no g1, apenas no
original.
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhec¡mento.

6

E.M. -
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E nada ma¡s havendo a tratar, quando eram 15 horas e 40 minutos, o Senhor Presidente da Câmara

declarou encerrada a reun¡äo, da qual se elaborou a presente ata aprovada, por unan¡m¡dade, nos termos

do disposto no n0 I do art,o 34.0 do CPA e no n0. I do art. 570 do Anexo I da Lei no.7512013, de 12 de

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

aprovado pefo Executivo na sua reuniäo de2017.10.21.

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

reun asu

O Presidente da Câmara,

tW ¡Im,zþ,ll'
(Eduardo Vítor Rodrigues)
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