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REUNñO pÚBLtCA DA CAMARA REALTZADA NOS PAçOS DO

MUNICíPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 21 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 oriveira
- 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 Carvalhal
- 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 Ascensão

PRESIDIU À N¡UruNO:

- 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: 16 horas.

HORA DE ENCERRAMENTO: 16 horas e 55 minutos.
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PRESIDÊNCWVER EAçAO
DEFINI NO OI DA DE CÂMARA REAL

JANEIRO DE 2019
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1, apenas no original,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata no 01 da reun¡äo ordinária de
Câmara realizada em 14 de janeiro de 2019,

ADE IMENTO DA VILA NOVA DE
EDOC/2019/3210
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas no original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 14.01,2.01g'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de alteraçäo ao Regimento da Câmara
Municipal de Vila Nova de Gaia aprovado em 21 de outubro de2017, nos termos propostos.

O Senhor Presidente de Câmara informou que a 1a reuniäo descentralizada ocorrerá a 04 de fevereiro de
2019 na Junta de Freguesia de Arcozelo.

Entrou o Senhor Vice Presidente, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo na reuniäo.

ABE CIAMENTO P AL PARA A IN
DE DE HID VILA NOVA DE
EDOCI2019t2229

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original,
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara, para ap)rovação da intençao inscrita na candidatura. 15i.01 .201g'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a intenção inscrita na candidatura, nos termos
informados,

PROPOSTA DE DESIG NAçÃO DE ENCARREGADO DA ECAO DE DADOS
EDOC/2019/3746

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 16.01,2,019'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
a designaçäo como Encarregado da Proteção de Dados, a Df Maria de Luz Pinho Oliveira
Alves, nos termos propostos.

ESENT RUPO DO ADEF
ANDORI NHO CADA E RESPETIVOS ARQUIVAMENTOS. BEM COMO O AROUIVAMENT DA QUEIXA
EFETUADA AO TAF
EDOCt2019t3212
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 5, apenas no original,
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Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara para conhecimento, À Assemb/e ia Municipal, para conhec¡mento e
eventual posiçao sobre os contratos/protocolos, 1 5.01 .20 1 

g'
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento e deliberou submeter o presente assunto a conhecimento
da Assembleia Municipal.

CANDIDATURA "U POR TOD@S" - APROVACÄO DA CONTRIBUICAO PRIVADA
EDOC|2019t627

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no original
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara, 16.01.2,019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a contribuição privada, nos termos informados,

CANDIDATU RA "CANTINHO DO ESTUDO'' - APROVAC¡O O¡ CO TRIBUICÃO PRIVADA
EDOC/2018t68261
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7, apenas no original
Despacho do Sr, Presrdente: "A Câmara. 16.01,2.019'
Deliberação:

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

CANDIDATURA ,,PROGRAMA DE CI{AVE DE AFETOS'' - APROVACAO DE CONTRI ICAO PRIVADA
ED0C/2018t70837
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 8, apenas no original
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara. 16,01,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a contribuiçäo privada, nos termos informados.

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
AUTO UL DED ruÁnro ATÉ

DE 60% DA
EST AM

EDOC/2018t79602
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 9, apenas no original.
Despacho do Sr, Presrdente: "A Câmara, 10,01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençÕes do PPD/PSD.CDS-PP, autorizar
que seja ultrapassado os limites de duraçäo de trabalho extraordinário, até ao limite de 60%
da remuneração base dos trabalhadores da Divísäo de Gestäo Ambiental, nos termos da
alínea b), do artigo 1200, da Lei n0 3512014 de 20 de junho e artigo 2270 da Lei no 7t2009 de 12
de fevereiro, nos termos informados.

J

DA UNIDADE
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DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURíDICOS
DO

VI VILE IPAL DE VILA INTERESSADO:
CENTRO POPU LAR DE TRABALHADORES DA DO CEDRO
EDOC/2016/51796

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara, 10.01.2019'
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

0 EXECU COND
PARQUE RESIDENCIA L DOS CARVALHOS. O: MUNI o VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2018/58057

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

Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 10.01.2019'
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

D|REçÃO MUN|C|PAL DE ADM| E FINANçAS
1A REVISÃO AO RCAMENTO DA RECEITA E DESPESA DE VILA N DE GAIA - ANO DE

ADMIN 141611 a

NTSTRAçAO
DO MUNICíPIO

FINANCIAMENTO DE 2019
ED0C/2019/3831

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara. 16,01,2019'
O Senhor Presídente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que a presente revisão orçamental
extraordinária, é a primeira do ano e diz respeito à forma como o ano terminou, em termos financeiros. Que o
plano e orçamento, é realizado, construído e aprovado entre Setembro ou Outubro do ano anterior àquele a que
diz respeito e, nessa altura, ainda näo existe a noção dos montantes de IMT de Setembro, Outubro, Novembro e
Dezembro, Que a Câmara teve uma perspetiva conservadora relativamente ao orçamento, porque sempre
assumiu que as contas em 2018, eram contas no "verde clarinho", pelo que, até sedimentar a situaçao financeira
do Município, näo se faria mais do que aquilo que näo fosse absolutamente garantido que seria cumprido. Que se
transitou de ano em 31 de dezembro de 2018, com o montante de 20 milhöes de euros de saldo operacional, que
diz respeito não a lucro da operaçã0, mas à poupança efetuada para programas, projetos e candidaturas,
previsivelmente em curso, em 2019, Que com esta revisåo orçamental, o Município viabiliza já para as próximas
reuniöes de câmara, os seguintes investimentos que irá discriminar:
' A nt e-0rSr¡,tV Ow t UtNrO Stl SrF¡trÁVet, A OnOr WrtU A mrc
/NYES I/MENIOS MUNIC/PÁiS
(LANÇAMENTO EFETTVO NO l" SEMESTRE DE 2019)
"- A adesão do município de Vila Nova de Gaia à Fundação de Senaiyes, com añiculação institucionala dlyersos níveis, nomeadamente nos projetos
socloeducaflvos e no acompanhamento e apoio técnico ao projeto municipal do Museu da Cidade, a localizar ngs fenenos da antiga Fábrica ierâmica
das Deyesas. Adesão em Janeiro de 2019.
- Adro da lgreia de Mafamude, reabilitação integral, criando urn espaço púbtico de fruição e um parque de estacionamento subterrâneo com um mínimo
de 120 lugares.
lnvestimento municipal de 3,5 milhoes de euros,
- Altar e retábulos da Capela de Sâo Mateus de Arnetas (reabititação), atualmente em processo de c/asslflcação como monumento nacional,
lnvestimento/apoio municípal de 54 mil euros.
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- Aquisiçao de carros e/éfncos para a ârea do ambiente no mun¡cípio, a que se acrescenta a aquis¡çao de 2 veículos para a PSP e 2veículos para a
GNR com vista ao reforço do policiamento escolar e de proximidade. lnvestimento municipal de i40 mil euros para as forças de segurança, a protocolar
com o Ministério da Administração lnterna e a lançar em Fevereiro de 201g.
- Aquisiçao de uma auto-escada (plataforma elevatória de 42 metros) para a Companhia de Bombeiros Sapadores de Gaia, lnvestimento municipal de
700 mileuros
- Areinho de Avintes (2a fase de reabilitação), na sequência do projeto Encosfas do Douro, lnvestimento municipal de 1,8 milhoes de euros.
- Arranios exteriores de Vila d'Este, espaço p(tblico, jardins e arruamentos, lnvestimento municipal de 3 milhÕes de euros.
- AuditÓrio da ACMA: Auditório cultural e de apoio à esco/a de formação musical da ACMNBanda de Avintes. lnvestimento municipal de 80 mil euros
Q01ü, próximo protocolo a realizar em Fevereiro de 2019 (80 mit euros), num total de 160 míl euros atê ao momelto.
- AuditÓrio da Assembleia Municipal; reabilitação integrat do Auditório da Assembleia Municipat, numa perspetiva de um espaço polivalente, cultural e de
conferências, lnvestimento municipal de 750 mil euros.
- Auditório de Canelas; espaço cultural de referência, complementar ao novo edifício-sede da Junta de Freguesia; construção, lnvestimento municipal de
1 milhão de euros,
- Auditório de Lever; concretização do proieto do auditório cultural de Lever, com capacidade para cerca de 250 pessoas e com a Banda Musical de
Lever como âncora cultural do espaço. lnvestimento municipal de g00 mil euros.
- Biblioteca Municipal de Gaia; reabilitaçã0, reforçando a infraestrutura e atualizando o espótio, lnvestimento municipal de 1,2 milhÕes de euros.
- Bienal lnternacional de Arte de Gaia: arranque de nova edição da Bienal de Arte,
- Casa da cera, pinturas e arranios no cemitério e construção dos balneârios dos funcionários de São Fétix da Marinha; construçã0. Investimento/apoio
municipal de 60 mil euros.
- Casa-Atelier Arqo Oliveira Ferreira, em Arcozelo (reabilitação), em parceria com a Ássocração Cultural Amigos de Gaia, reabilitando um espaço com
fins culturais, lnvestimento/apoio municipal de 175 mil euros (1a fasel, a protocolar em Fevereiro de 2019.
- casa Mota (Rua Raimundo carvalho): negociação para redesenho da Rua/proteção à esco/a,
- Cemitério da Madalena; finalização do alargamento e acessos. lnvestimento/apoio municipal de 120 mil euros, a protocolar em Fevereiro de 201g,
- Centro Üvico de Oliveira do Douro; aquisiçao de tenenos e construçã0. tnvestimento minic¡pat de 600 nil e s (terrenos já adquiridos e pagos),
- Centro Avico de Serzedo (lote 27); construçã0, lnvestimento/apoio municipal de 150 mil euros, a protocolar òm Feveieiro de 2019 (iator óxctui os
terrenos já adquhidos e pagos),
- Centro de Atividades Ocupacionais (CAO); criação do primeiro Centro Municipal de Atividades Ocupacionais para jovens com deficiências, crlando as
condiçÕes para a inserção s-ocloprofissionai de pessoas com handicaps físrcos e mentais, O investimento mun'tcipal far-se-à em Avintes, lugar do
Magarão, no montante de 350 mil euros.
- Centro de Dia para doenfes com Alzheimer da Liga dos Amigos do Centro de Saúde de Soares dos Rers; consfruçã o. lnvestimento/apoio municipal de
200 míl euros fia fasd, a protocolar em Fevereiro de 201g.
- C,entro de Neurolntervenção da Cruz Vermelha Poftuguesa; finatizaçao. lnvestimento/apoio municipal de 200 míl euros, já concretizado.
- Centro de Sa(tde da Madalena (novo) lnvestimento municipat concrei,tizado na cedênc¡a do terreno, obra em c
- Ciência Viva: criação de uma Escola Aência Viva no Parque Biotógico, vocacionàda para as crianças efovens de Gaia. lnvestimento municipal de 300
mil euros, projeto em curso,
- Cine-Teatro Municipal Almgida e Sousa (construção), recriando um espaço cultural de grande relevância na "capital do teatro amado/', Avíntes.
lnv,estimento municipal de 750 mil euros (a compra do espaço orçou em 280 mil euros, já concretizada),
- circuito de Manutenção de Arcozelo; construçã0, lnvestimento municipal de 2s0 mil euros,
- Divisão da PSP de Gaia; reabilitaçao. Parceria com o MAl, envolvendo um investimento municipal de 350 mil euros. Protocolo a assrnar em Fevereiro
de 2019,
- 
fscary1{a S_erra do Pilar (Consolidação e renaturalização), em parceria com a APA. Investimento municipal de 3,5 milhoes de euros, obra em curso,

-Esco/aEBa3deValadares,reabilitaçãonoâmbitodoPDCT,comcomparticipacãomuni
- Esco/a EB 2/3 Dr. Cosfa Mafos, reabilitação no âmbito do PDCT, com compañicipacão municipal de 1 mil os, Obra iniciada.
- Escola EB 2/3 Sophia de Mello Breyner, reabilitação no âmbito do PDCT, com compañic¡pação municip e euros. Obra iniciada,
- Estrada da Rainha, acesso a0 Centro Empresarial de Sezedo; construçã0. tnvest¡mento mun¡ApA de t,Z
- Estufa Neogótica da Lavandeira e tengno envolvente (aquisíção), alargando em 30% t ptrq* ¿, Cnrø trrr*¡r,
euros, a contratualizar em Fevereiro de 2019.
- 
.Feira 

dos Carvalhos (requalificação integral), com novas valências de lazer e espaço público. Investimento municipal de 2 milhões de euros,
- lnstalação de videovigilância no Centro Histórico, lnvestimento municipal de 250 mil euros
.JardimSoaresdosReis(requatificaçãointegral),@aparapasseiodeanimaisdecompanhia,lnvestimentomunicipal
de 400 mil euros 

e
- Lar do Centro Paroquial São Salvador de Grijó; finatizaçao. Investimento/apoio municipal de 150 mil euros, a protocolar em Fevereíro de 201g,
- Metro-Bus (corredor Metro-Bus na EN222); arranque das expropriações e obra ptøt'o" trrrtt¡rtrtt
(expropriaçöes i ncluí d as),

- Monte Murado/Senhora da SaÚde (equatificação dos passelos e acesso p rincipat ao Santuârio) - 2a fase. Investimento municipal de 200 mil euros-Novoespaçodeatendimentointegrado,EspaçodoCidadãoesededaJuntadeFreguesia'deGrijó,n@monae;
adaptação de rnsfa/açÕes, requalificação do armazém da Junta e Balneários de Sermonde. Investimenio/apoio municipat-de 310 mil euros, a protocolar
em Fevereiro de 2019.
- ObservatÓrio Socia/ de Gaia: sob a coordenação do Prof. Doutor João Teixeira Lopes, ananca o trabalho do OSG, visando um aprofundado
conhecimento das dinâmicas socials de Gaia, suporte ao conhecimento e a candidaturas comunitárias. lnício dos trabathos em Janeiro de 201'g.
- Parque Ambiental e de Lazer de São Paio; construção, tnvestimento municípal de g00 mil euros
- P_avi!!ão Hóquei Clube Paço de Rei, apoio à reabititação. lnvest¡mento mun¡c¡pat de 84 m¡l e s, obra já em curso.
' Pavilhão Multiusos dos Arcos do Sardão (construçao): infraestrutura desportiia e de tner, com adaptação funcional e acústica para concertos até 2.000
pessoas, funcionando tambem como escola de formação desportiva, lnvestimento municipal de 2,5 milhóes de euros.
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- Pavilhao Municipal de Canidelo; construçã0, lnvestimento municipat de 1,4 milhoes de euros, já em obra,
'Pavilhao Municipal de Vilar do Paraíso; construçã0, lnvestimento municipal de 1,4 mithoes de euros.
- Pavílhao Municipal na Escola EB U3 de Olival; construçã0, Investimento municipal de 1,4 milhÕes de euros.
- Pavilhão Municipal na Escola EB U3 de Santa Marínha; construçã0. lnvestimento municipal de 1,4 milhões de euros,
- Piscina Municipal de Maravedi (requalificaçao integral). lnvestimento municipal de 1,2 milhões de euros.
- Plano Municipal de Arborização: plano ambiental de arborizaçao do concelho e/n espaços púbticos e zonas de lazer, com espécies adequadas, O cusfo
do esfudo é de 75 mil euros, a lançar em Fevereiro de 2019, A intervenção municipal ultrapassará os 2 milhÕes de euros (inctuindo componente arbórea
e gbra 9m espaço público), sendo lançado no Outono de 2019 (prevê-se que o projeto se execufe em 4 fases, todas durante o presente mandato).
- Plataforma de Acolhimento e Tratamento Animal (PATA), 2a fase, culminando a construção de um moderno e inovador Centtro Animal, com política de
adoção e sem política de abate, articulado com a política ambiental (tocalizado paredes-meias com o Parque Biotógico), lnvestimento municipal de 1

milhão de euros.
- Posto Náutico (novo), para remo e canoagem: construção do novo posto në¡utico do No Douro, junto ao Areinho de Otiveira do Douro, em parceria com
a Universidade do Potto e o CDUP, para dinamizar os desportos de Rio. lnvestimento municipat de 500 mil euros.
- Programa de instalação de moloks, subsfifurndo contentores de tixo doméstico, numa 1a fase instalando 70 moloks, num investimento municipal inicial
de 350 mil euros.
- Programa Municipal de lnstalação de Parques lnfantis e equipamentos de lazer, desporflvos e geriátricos, com uma lógica temática, por freguesia,
criando uma Rede ou Arcuito de Parques temáticos no concelho. lnvestimento municipal de 1,4 milhões de euros.
- Programa municipal de retirada integral de Amianto das esco/as do 1o ciclo e Jl do concelho: lnvestimento municipal no valor de 2,5 mílhoes de euros, a
ser concretizado por concurso público integrado.
- Quartel da GNR de Lever; reabilitação. Parceria com o MAl, envolvendo um investimento municipal de 250 mil euros,
- Quaftel da GNR dos Carvalhos; reabílitaçã0. Parceria com o MAl, envolvendo um investimento municipal de 350 mil euros.
- Relvado sintético no Estádio da Lavandeira; instalação de novo relvado, substituindo o atual. - tnvestimento mun¡c¡pa ,

- Rotunda dos Carvalhos (EN1): Novo acesso â GNR dos Carvalhos e à Esco/a Secundétria, melhorando a circulaçao iwia e segurança local,
lnvestimento municipal de 350 mil euros.
- Rua Central de Lever (2a fase); reabilitaçao de eixo fundamental de atravessamento do concelho. lnvestimento municipal de 250 mil euros.
- Rua Delfim de Lima ((tltima fase); reabilítação de eixo fundamental de atravessamento do concelho. trrrtt¡rrnto *rr¡t¡p , ia
lançada em Janeiro de 2019.
- Rua Heróis do Ultramar ((tltima fase); reabilitaçao de eixo fundamental de atravessamento do concelho, tnvest¡mento municip
- Rua Monte Murado; reabilitação de eixo local de valorização do Santuário da Senhora da Saúde. tnvest¡mentò munl tocotar
com a Junta de freguesia, em Fevereiro de 201g.
- \ua Qliva Teles (última fase); reabilitação de eixo fundamental de atravessamento do concelho, lnvestimento munic¡p
- Rua Sidónio Pais (2a fase); reabilitação de eixo fundamental de atravessamento do concelho, lnvest¡mento miunicipat de 400 mil
- Sede da Junta de Freguesia de Vilar de Andorinho, serviço de atendimento e Espaço do Cidadão; reqiat¡frca¡aa tnvest¡me
mil euros, a protocolar em Fevereiro de 2019. '
- Sede dos Mareantes do ño Douro; requalificaçã0, lnvestimento/apoio mu
Total: 52.388.000€'

Deliberação:
Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS-PP, aprovar
a 1a revisão ao Orçamento da Receita e Despesa do Município de Vila Nova de Gaia, para o
ano f¡nanceiro de 2019
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal.

DA PROPRI NO LUGAR DA
ESIA DE MARI

(DEZOITO MIL E SETECENTOS EUROS)
EDOC/2016t11759
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 16,01,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a al¡enação da propr¡edade do solo ou raíz do terreno
sito no Lugar da Mesura, freguesia de Säo Félix da Marinha, aos seus superficiários, pelo
valor de €18,700,00 (dezoito mil e setecentos euros), nos termos informados,

OU

0rc
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ERENCIA DO DIREITO DE SUPERFíCIE O

EANES NO FREGUES DO so PE
VALOR DE €1 80.000.00 (cENTo E otTENT MIL EUROS)
EDOC/2o18t78629
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara. 16,01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, 9 votos a favor do PS, 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS-PP, näo exercer o
direito de preferência na alienação do direito de superfície do imóvel sito na Rua Gil Eanes
no 462, Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, pelo valor de €180.000,00
(cento e oitenta mil euros), nos termos informados.

COLABO ENTRE DE GA
LVIMENTO E AUT

E OS AGRUP ESCOLAS E AG DE
E GAIA P NT DO DE+ NO DEC

ANO LET NO VALOR DE €42,()()() ,()() (QUARENTA E DO¡S MIL EUROS)
EDOC/2019/2613
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 15, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 16,01,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia, a Associaçäo Portuguesa para as Perturbaçöes do Desenvolvimento e
Autismo - APPA-N e os Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias não Agrupadas
do Concelho de Vila Nova de Gaia, para a implementaçäo do Programa Gaia@prende + (i,)
no decurso do ano letivo, no valor de €42,000,00 (quarenta e dois mil euros), nos termos
protocolados,

DOP DO VALE DE - FREGUESIA DE
RTI

cto

a

8DOC12017t29684
Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presrdente: "A Câmara. 16,01,2019'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
a reprogramaçäo financeira relativa à empreitada de "Construçäo do Parque Urbano do Vale
de S. Paio - 1a fase, freguesia de Canidelo, nos termos informados.
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coo BRAR ENT DE VILA NOVA DE

ACESSO
DOS EDI

EDOC/2015t49521

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 17, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara. 15.01,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS-PP, aprovar
o Acordo de Cooperaçäo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e Condomínios
dos Edifícios da Praceta Colégio de Gaia no 224 e 240, tendo em vista a gestäo dos espaços
verdes de utilizaçäo coletiva e o controlo e vigilância do acesso às garagens dos edifícios,
nos termos informados.

PATA - TRATAMENT DE EDIFÍC
E IME DEP

EDOC/2019/1395
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 18, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "Revogo. A Cêtmara, 16.01,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, revogar o despacho do Sr. Presidente datado de 14.01.2019 e
autorizar a abertura do procedimento referente à empreitada "PATA - Plataforma de
Acolhimento e Tratamento Animal - Construçäo de Edifício" e aprovar a constituiçäo do júri
e as peças do procedimento, nos termos informados.

ISPENSA ENTO DE T DE
€145 EUROS E PARA

DES

RECR E CULTURAL DE SERZEDO
EDOC/2019/815

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no'1g, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara. 15.01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentado 70o/o do valor €145,38 (cento e quarenta e cinco
euros e trinta e oito cêntimos), ou seja, o valor de €101,77 (cento e um euros e setenta e
sete cêntimos), para deslocaçäo a Ermesinde, no dia 06 de janeiro de 2019, solicitado pela
Associaçäo Recreativa e Cultural de Serzedo, nos termos informados.

DE

P
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DOP UTIL DE VIA
VALOR SEIS EUROS E

06 DE JANE SOLICITADO PELA
CULTURAL E RECREATIVA
EDOC/2019/826

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara, 16.01.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas mun¡cipa¡s, isentado 70o/o do valor €76,92 (setenta e seis euros e
noventa e dois cêntimos), ou seja, o valor de €53,84 (cinquenta e três euros e oitenta e
quatro cêntimos), para deslocação ao Porto, no dia 06 de janeiro de 2019, solicitado pela
Preservar Memórias / Associaçäo Cultural e Recreativa, nos termos informados.

IDO DE DIS ENTO DE VIATURAS MUN IP
VALOR E SETENTA C N P
POMBAL. NO DIA 06 DE JANEIRO DE 20I9. SOLICITADO PELO GRUPO PORTIVO BOLACESTO
EDOC/2019/832

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara, 16.01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentado 70% do valor€371,70 (trezentos e setenta e um
euros e setenta cêntimos), ou seja, o valor de €260,19 (duzentos e sessenta euros e
dezanove cêntimos), para deslocaçäo a Pombal, no dia 06 de janeiro de 2019, solicitado
pelo Grupo Desportivo Bolacesto, nos termos informados,

DO DE TAXAS DE UNICIPAIS NO
OR INCO E E

DIA 2019 ASSOC
E PEN SIONISTAS DA ALAMEDA DO CEDRO
EDOCt2019t842
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 16,01,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €95,70 (noventa e cinco euros e setenta
cêntimos), para deslocaçäo a Sandim, no dia 06 de janeiro de 2019, solicitado pela
Associaçäo de Convívio de ldosos, Reformados e Pensionistas da Alameda do Cedro, nos
termos informados.

9

PARA



6 \tAVILA NOVA DE

CÄMARA MUNICIPAL ft MAta n'02 - ReunÍão Ptiblica
De 21 dejaneÍro de 2019

DIREçAO MUNtCtpAL DE TNFRAESTRUTURAS E ESPAçOS PúBL|COS
DED RELATIVA

ESCOLAR"
MBRO DE OR TOTAL DE E DEZ

PELO AGRUP ENTO DE ESCOLAS SOPHIA DE MELLO BREYNER
EDOC/2018/68636

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara. 22,11.2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realização do evento "Prova de Corta Mato Escolar",
realizado nos dias 21 e28 de novembro de 2018, no valor total de €90,10 (noventa euros e
dez cêntimos), solicitado pelo Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner, nos
termos informados.

DODED ODE
REAL BOMBEIRO NO DIA 21 DE

BRO DE OR TOTAL DE E NOVENTA E
SOL

EDOC/2018t61532
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara. 15.01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "2a Corrida do Bombeiro, Valadares",
realizado no dia 21 de outubro de 2018, no valor total de €894,00 (oitocentos e noventa e
quatro euros), solicitado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Valadares, nos termos informados.

PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAME TO DA TAXA REFERENT E À LICENCA DE DOIS LUGARES DE
PRIVA O ANO DE ESSOR

ESIAS DE

NTA ENTA E O PELO GAIA
FUTEBOL CLUBE
EDOC/2018/6367

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 15.01.20i9'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxa referente à
licença de dois lugares de estacionamento privativo para o ano de 2018, sitos na Rua
Professor Amadeu dos Santos, União de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, no valor de
€1'440,98 (mil quatrocentos e quarenta euros e noventa e oito cêntimos), solicitado pelo
Gaia Futebol Clube, nos termos informados,

10
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PEDIDO DE PAGAME ALI
OAN

FRE AMUDE NO VAL ILT
ETE EU DO COMUNISTA

EDOC/2018/5482
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no
original.
Despacho do Sr. Preslde nte: "À Câmara. 1 5.01,201 g'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxa referente à
licença de dois lugares de estacionamento privativo para o ano de 2018, sitos na Rua João
de Deus, Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, no valor de €4.317,60 (quatro
mil trezentos e dezassete euros e sessenta cêntimos), solicitado pelo Partido Comunista
Português, nos termos informados.

ESCOLA IADEM IF DAS
ITEIRO - TEIXEI

& SOARES. LDA
EDOC/2o18/58232
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 27, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara. 15,01,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS-PP, aprovar,
nos termos informados, o seguinte:

a) Sejam aceites os erros parciais ou totais reclamados ao abrigo do disposto
no n.o 3 do artigo 3780 do CCP, nos artigos 2.4.1.1, 9.5.1.2.,1, 3,5.j.5,2,3.5.3.5.i,
3.5.1.2.2,3.5,3.9.1, 3.5.1.9,2, 3,6.1.1.4,3,6.3.3.1, 3,6,3,3.2, 3,0.3,3,3 e 5,2.5.1,6, no valor
global de 7.880,80€ (sete mil e oitocentos e oitenta euros e oitenta cêntimos), a que
acresce IVA à taxa legal em vigor;

b) Se assuma da responsabilidade do Dono de Obra o pagamento dos trabalhos
agora aceites;

c) Seja concedida uma prorrogaçäo do prazo de execução da empreitada
correspondente a 2 dias para a realizaçäo dos trabalhos, sem prejuízo de o
empreiteiro poder vir a apresentar estudo pormenorizado, devidamente justificado, da
necessidade de um prazo mais alargado;
d) E, em conformidade, se proceda à correspondente "modificação do contrato",

nos termos do disposto no art,o 3250 do CCp.
e) Mais se sugere que se indefiram os restantes pedidos formulados pelo

Empreiteiro, a saber:
i. Sejam rejeitados os restantes erros e omissöes reclamados ao abrigo

do disposto no n.0 3 do artigo 3780 do CCP, com os fundamentos
constantes nas informações técnicas que se anexam;

¡i. Sejam rejeitados os erros e omissöes reclamados ao abrigo do
disposto no n.o 4 do artigo 37Bo do CCp, com os fundamentos
constantes nas informaçöes técnicas que se anexam;

S - APRE LISTA DE

11



6 \lñVILA NOVA DE

CA¡4ARA MUNICIPAL

6 vAta n'02 - Reunìão Ptiblica
De 21 de ianeìro de 2019

Seja absolutamente rejeitada a pretensäo de que as s¡tuaçöes
invocadas no pedido conf¡guram uma "alteração anormal e
imprevisível das condiçöes contratuais" passível de constituir o
"direito à prorrogação de prazo de execução da obra" e o "direito à
reposição do equilíbrio financeiro do contrato", nos termos
formulados pelo empreiteiro e consagrados, designadamente, no art.o
3140 do CCP,

POSTURA MUNI PAL DE TRÂNSITO NA DE CABANOES ATÉ AO ENTO COM A
RUA 5 DE OUTUBRO - FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2018/51989

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presid ente: "À Câmara, 1 5.01 .2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito na Travessa de
Cabanöes até ao entroncamento com a Rua 5 de Outubro, freguesia de Avintes, nos termos
informados.

POSTU DE FON c HADA E
RUA o NA c XXI E

DA DA
PEDROSO SEIXEZELO
EDOC/2018t46522
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preslde nte: "À Câmara. 1 5.01,201 g'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar as Posturas Municipais de Trânsito na Rua da Fonte,
cruzamento da Rua da Arrochada e Rua Costa Couto, na Rua da Esperança, cruzamento
com a Avenida Joäo XXI e na Alameda da Saudade, cruzamento com a Avenida Joäo XXl,
União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, nos termos informados,

RA MUNI TO TIV DO ENG.O
EDGAR AC RU IDO SUL/NASC
E R NO

O RAMO VIA EN EARUAD -UN
DE PEDRO DA AF
EDOC/2o18t29188
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente: "A Câmara. 15,01.2019'

DEXXI-U

DOIS SENTID

T2
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito referente à reativaçäo
do ramo de saída da Via Eng.o Edgar Cardoso de acesso à Rua Professor Urbano de Moura,
no sentido sul/nascente e subsequente reativação dos dois sentidos de circulaçäo, no troço
compreendido entre o ramo de saída da Via Engo Edgar Cardoso e a Rua Doutor Costa
Matos, União de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, nos termos
informados.

CIAL DE PARA OS
P.70912 -uc 76.GT

INTERIOR ITADA DE SANTO
AVE GAMA
EDOC/2019/1476
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara. 15,01,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a autorizaçäo especial de circulaçäo para os seguintes
veículos pesados: 78'VB-57 com atrelado P-70912,80.70.0H, 62.47-UC,76.GT.42 E 50-23.
MA, para permissäo de circulaçäo no interior da zona delimitada entre a 41, rotunda de
Santo Ovídio, Avenida da República, Avenida Vasco da Gama (Ê.N.222)e Av. D. Joäo ll
(VLg), até 08.02.2019, nos termos informados.

CIRCU O SEGUINTE : 19-66-LX
PERM R DA ZONA D REAAl ROT

31.05.2019
EDOC/2o18t72382
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara. 15,01.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS-PP, aprovar
a autorização especial de circulaçäo para o seguinte veículo pesado: 1g.66.1X, para
permissão de circulaçäo no interior da zona delimitada entre a Al, rotunda de Santo Ovidio,
Avenida da República, Avenida Vasco da Gama (E.N.222) e Av. D. João ll (VLg), até
31,05.2019, nos termos informados.

AUTOR ESPECIAL DE ctRc PARA OS SEGU S VEíCULOS PESAD OS: 13-74-T2.92.

NIDA DA AVENI GAMA E.N

51.ES.1 1',|. 11.HN
00.29-Tt 13-87-TZ 37.ST .HN.41 77

PARA NO IN IMITADA
NDA DE LI VASCO DA AV. D

12.201
EDOC/2018t76137
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no
original,

DE CI
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Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara, 15.01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS-PP, aprovar
a autorizaçäo especial de circulaçäo para os seguintes veículos pesados: 13.74.T2,92.DH-
25, 51-ES-19, 33-lV-96, 33-lV-93, 71.H1.10, 79.JS.43, 11.HN.42, 11.HN.43, 11.HN.44, 11.HN.45,
50-ES-73, 00-29-Tl, 26-HJ-51, 13-87.T2,68.T0.49, 37.ST.24, 91.D0.34, 11.HN.41, 26.UR-40,
26'HJ'47,97'H1.45, 77-LL-08 E 44-LO-45, para permissäo de circulaçäo no interior da zona
delimitada entre a A1, rotunda de Santo Ovídio, Avenida da República, Avenida Vasco da
Gama (E,N.222)e Av, D. Joäo ll(VLg), atê31.12.2019, nos termos informados,

AUTOR ESPECIAL DE CIRCU PARA OS SEGUINTES VEíCULOS PESADOS: 73.CE.80. 87.

03.EG.01

DE SANTO

80- 85.NJ

VASCO DA GAMA
ADA ENTRE AE. NO INTE

19
EDOC/2018/59488

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presr'dente: "À Câmara, 15.01,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS-PP, aprovar
a autorizaçäo especial de circulação para os seguintes veículos pesados: 73.CE.80, 87.U1.
96, 45-09-ZZ, 63-GO-45, 73-CE.20, 73.CE.63, 60.T5.57, 03-EG.30, 63.G0.2g, 45-03-22,45-04.
22,73-cE-66,87-UL-27, 03-EG.()1, 01.Gp.33, 02-EG.gg, g0-73.HH, 73.CE.gg, 27-6g.RN, g5.NJ.
66,78'37'2H,45.13-22,44-99-22,73-CE-74, para permissäo de circulaçäo no interior da zona
delimitada entre a A1, rotunda de Santo Ovídio, Avenida da República, Avenida Vasco da
Gama (E.N.222)e Av, D. Joäo ll (VLg), até 30.04.2019, nos termos informados.

AUTORIZACAO ESP ECIAL DE CIRCULACÄO PARA OS SEGUINTES VEíCULOS PESAD OS: OE-45-27.77.

NIDA DA REP

25-EM.61 0
51 12- E NO INTERI

TUNDA DE NIDA VASCO DA
GAMA .D 31,05.201
EDOC/2o18/1319
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 15.01.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD.CDS-PP, aprovar
a autorizaçäo especial de circulaçäo para os seguintes veículos pesados: 08 45.21,17-CE-
47, 78-GD-83, 11-67-XR,97-56.NU, 15.VK.26, 15.VQ.24,07.6g.81,0g.g3-NE, 'l4.EA-42,25.EM.
61, 00'EC'51' 12'TC.85, 26-88-PT E 80-BM-99, para permissäo de circulaçäo no interior da
zona delimitada entre a 41, rotunda de Santo Ovídio, Avenida da República, Avenida Vasco
da Gama (E,N.222) e Av. D, João ll (VLg), até 31,05,2019, nos termos informados.

78.G 97 1 07-68.8t
PE

AVENIDA DA

l4
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DIREçAO MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO SOCIR¡-
E APOIO EC nut B ITO DO INCLUSIVA -

NA SOCIAL soLtctT MOREIRA
PINTO DA SILVA
EDOC/2019/1084
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara, 15.01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do Programa
Municipal Gaia+inclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Social,
solicitado por Susana Manuela Moreira Pinto da Silva, nos termos informados.

lo Ec ITO DO INCLUSIVA -
NCIA CITADO POR AN DES

PEREIRA
EDOC/2019/2604

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presldente:"A Câmara. 15.01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do Programa
Municipal Gaia+inclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Social,
solicitado por Andreia Marisa Fernandes Pereira, nos termos informados,

PEDI ECONÓM DOP GAIA+INCLUSIV
soLtctTA P DOS SANTOS

CARDOSO DA CRUZ
EDOC/2o19/2536
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38, apenas no
original,

Despacho do Sr. Preslde nte: "À Câmara. 15.01 .2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do Programa
Municipal Gaia+inclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Social,
solicitado por Esperança dos Santos Cardoso da Cruz, nos termos informados.

E APOIO NO ÂMB MUNICIP . EIXO

DA SILVA
EDOCt2019t172
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3g, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara. 15,01,2019'

ICA EN

E EMERG

E EME

CAEE SOCIAL DA CON
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M
Deliberaçäo

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de apoio económico no âmbito do Programa
Municipal Gaia+inclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Social,
solicitado por Mar¡a da Conceição Novais da Silva, nos termos informados.

E APOIO EC AMBITO CIPAL GAIA+INCLU
NA ARCANJO
MARTINS FERREIRA
EDOC/2018t79704
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presldente: "À Câmara, 15.01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do Programa
Municipal Gaia+inclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Social,
solicitado por Maria de Fátima Arcanjo Martins Ferreira, nos termos informados,

PEDI ruóurc PROGRAMA IVA- EIXO APOI
NCIA POR IRENE ROSA

EDOC/2018t79781

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas no
original.
Despacho do Sr, Preslde nte: "À Câmara. 15.01 ,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do Programa
Municipal Gaia+inclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Social,
solicitado por lrene Rosa Leite de Oliveira, nos termos informados.

PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA T DE OUTROS SERVICOS EF PELOS

soLrc

ECON

MB DE VI NO VALOR ETE EUROS E
SOLICIT UELA FE

EDOC/2018t75602
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente: "À Câmara, 16,01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de outros
serviços efetuados pelos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, no valor de €107,10
(cento e sete euros e dez cêntimos), solicitado por Maria Manuela Ferreira Gomes, nos
termos informados.

ROPOSTA FILES DE
P LI
EDOC/2019/326s
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43, apenas no
original.

DAM
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Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 16,01.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a ¡mplementaçäo do processo de autorizaçâo para os
desfiles de Carnaval promovidos pelas escolas básicas da rede pública do concelho, bem
como, a dispensa de todas as taxas inerentes à sua realizaçäo, nos termos informados.

PEDI PELA UTIL ICIPAL AU
OLICITADO DEF MA

MARIANA VALOR DE TOS E DEZ
EDOC/2018/79381

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 15.01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilização da Piscina Municipal Aurora Cunha, solicitado por Maria de Fátima Santos Silva e
Sá, em representaçäo da filha Mariana Santos Sá, no valor de €710,00 (setecentos e dez
euros), nos termos informados,

PEDIDO DOP TAXAS PELA INA MUNICIP
MARA ADO UASS EM DO FILHO ADAM
ETAOUASS REIS,NO VALOR DE €71O.OO (SETECENTOS E DEZ EUROS)
EDOC/2o18t79296
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preslde nte: " À Câmara. 1 5.01,201 g'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilização da Piscina Municipal Maravedi, solicitado por Nadia Etaouass em representação
do filho Adam Gabriel Etaouass Reis, no valor de €710,00 (setecentos e dez euros), nos
termos informados.

AN RAS DE VILA C
VALOR ENTOS E E OITENTA

ETE C N ODEP EM AT
VALOR 86 IL SESSENTA E OITENTA E

EM

EDOC/2018t72466

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 46, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara. 09,01,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a anulação das faturas emitidas à Associaçäo Miramar
lmpério de Vila Chã, do ano de 2015, no valor total de €3,942,87 (três mil nóvecentos e
quarenta e dois euros e oitenta e sete cêntimos) e aprovaçäo do plano de pagamentos das
faturas em atraso, no valor de €1.168,86 (mil cento e sessenta e oito euros e oitenta e seis
cêntimos), a liquidar em oito prestações consecutivas, nos termos informados.

P
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TODEP ORTIVO A VILA NOVA DE
AES DO TORNEIO

IONAL D DE N 00 EMILE UINH
EDOC/2018/64919

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 47, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preslde nte: "A Câmara. 09,01,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a Escola de Ginástica de Gaia, para apoio financeiro à
realização da I Edição do Torneio lnternacional de Ginástica de Gaia, no valor de €7.500,00
(sete mil e quinhentos euros)+ lVA, nos termos informados.

DIR MUNICIPAL DE URBANISMO E AMBIENTE

DE GAIA O FINANCEIRO REAL

PRO IF ADE DE
ENTO RELA VENIDA AO

TROCO ENTRE O LARGO DA CABINE E A DA LAVOURA'" FREGUESIA DA MADALENA
EDOC/2018/78095

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 48, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara, 03.01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de retificaçäo pontual da Planta de
Reparcelamento relativa à "Unidade de Execuçäo da envolvente à Avenida até ao Mar, troço
entre o Largo da Cabine e a Rua da Lavoura", freguesia da Madalena, nos termos
informados.

OM DOD DE 1977

LOT 32177

R

DE

-PL-U IM OLIV LEVE
CRË SOLICITADO POR GUEDES FERNANDE S DA MOTA
EDOC/2019/2386

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4g, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara. 15,01.2019'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, revogar,
com eficácia retroativa, o despacho de 11 de julho de 1977 que deferiu a autorizaçäo do
presente loteamento de terreno e a consequente cassaçäo do alvará de loteamento no 32t77,
o qual deverá ser considerado sem efeitos, nos termos informados,

0

?

E DE EXEC,a

coNs UENTEDE
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DE ISE DA TAXA DE EMISSAO
ALV DE OB OBAL DE AE

EUROS E OI lTo .UN DE
SANDI RE POR VADOPO EM

ctvl
ED0C/2019/2383
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 50, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presr'dente: "À Câmara. 15.01.2019'
O Senhor Vereador, Dr, Duarte António Reis Besteiro disse que o despacho refere que o presente assunto
destina-se a uma construção industrial e à criação de postos de trabalho, mas o requerente é uma imobiliária, pelo
que perguntou se são os próprios que vão fazer o projeto.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse ser os próprios que väo construir,
para arrendamento à empresa que vai instalar-se no local, logo, já constroem de acordo com o arrendamento,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
o pedido de isenção do pagamento da taxa municipal de urbanizaçäo e de emissäo do
alvará de licença de obras, no valor global de €6,234,88 (seis mil duzentos e trinta e quatro
euros e oitenta e oito cêntimos), Proc.o 3599/13 - PL, União de Freguesias de Sandim, Olival,
Lever e Crestuma, solicitado por VADOPO, Empreendimentos lmobiliários e Construçäo
Civil, S.4., nos termos informados,

ISEN DA TAXA EDEE
DE LICE NOV €17.442

E EU E NOVE 0 .LEG-UN D
DE OND SOLI NTARIA DA LAVANDE

EDOC/2o19/3786

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 51, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara. 16,01,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa municipal de
urbanizaçäo e de emissão do alvará de licença de obras, no valor global de €17.442,gg
(dezassete mil quatrocentos e quarenta e dois euros e noventa e nove cêntimos), Proc.o
5819/16 - LEG, União de Freguesias de Grijó e Sermonde, solicitado por Carpintaria da
Lavandeira, Lda, nos termos informados.

DA RELATIVA DA TAXA DEVIDA E
CIONAM DE DE COM E DE €5.()()()

tNco RELATIV 201 - FREGUESIA DE
SOLICIT POR CASTELA E S,A.
EDOC/2019/3216

Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara. 15,01,2019'

OS
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Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS-PP, indeferir
a reclamaçäo apresentada por Castela e Castela, S,A,, Proco 3058/14 - PG, freguesia de
Canidelo, relativa à liquidação da taxa devida pela instalaçåo e funcionamento de posto de
abastecimento de combustíveis e manter o despacho do Exmo Senhor Vice-Presidente de 30
de outubro de 2018 que determinou a notificaçäo da requerente da liquidaçäo da referida
taxa, no montante de €5.000,00 (cinco mil euros) relativa ao ano de 2014, nos termos
informados,

PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA DE ENTRADA NO PARQUE BIoLÓGIco EM DIAS
COMEMORATIVOS

EDOC/2019/1565

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 15.01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento das taxas de
entrada no Parque Biológico em dias comemorativos, nos termos informados,

DE DIREIT NCIA IMÓVEL SITO NA
RE N0 8231 A 0 6715/18 - CERT - DE SANTA

OLIVEIRA NIC
ED0C/2019/3792
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b4, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 16.01.2019'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, näo
exercer o direito de preferência na alienação do imóvel sito na Rua Cândido dos Reis, no
237,239 a 243 e 231 a 235, Proc.o 6715118 - CERT, Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e
Säo Pedro da Afurada, solicitado por Gátia Cristina Oliveira Nicolau, nos termos
informados.

PEDIDO DEP TAXA DEVIDA
AEMH

l()EllDEF 2019 N €1 EN EUROS E NOVE
DO E PEROSINH

EDOC/2019/1823

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 55, apenas no
original.

Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara, 15.01.2019'

q

DE

PEDRO SOLICIT
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa em Honra de Santa
Apolónia", a real¡zar nos d¡as 08, 09, 10 e I I de fevereiro de 2019, no valor de €175,90 (cento
e setenta e cinco euros e noventa cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de
Serzedo e Perosinho, nos termos informados.

Ácuns DE GA¡A, EM,sA
PROJETO JE ICA - FINANCIAMENTO E FICIO PRACA
EDOC/2019/1800
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 56, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara, 10.01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta do Banco BPl, S.A. relativa ao Projeto
JESSICA. Financiamento do Edifício Praça, nos termos apresentados,

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÁRO DE TESOURARIA que se anexa no final por fotocópia sob o no 57, apenas no
original,

Deliberação:
A Câmara tomou conhecimento,

0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues deu início à INTERVENçÄO DOS
MUNíCIPES:

Gamila Rosa Pereira da Rocha - Disse ter-se candidato a uma habitaçäo social da Câmara e que ainda não lhe
foiconcedida.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que a Sra Munícipe está inscrita na
Gaiurb e tem à sua frente, em condiçÕes de pontuaçäo superior, 45 pessoas a aguardar um Tì e não é por vir à
reunião de câmara ou por fazer chantagem emocional que o Presidente de Câmarã tem autonomia para lhe atribuir
uma casa, passando à frente das outras 45 pessoas, Que, para além disso, situaçöes de emergência no que diz
respeito à habitaçã0, säo tratadas pela Segurança Social e não pela Câmara Municipal, Que as habiiaçöes
devolutas que, neste momento, a Câmara tem, são habitaçöes que estão ao abrigo de um protocolo entre a
Câmara e a Segurança Social para casos de catástrofe e de proteção civil, Que, neste momento, a Câmara possui
umas dezenas de casas em reabilitaçä0, para serem entregues e elas seräo entregues nåo em funçäo do número
de vezes que se vem à reuniäo pública de Câmara, porque isso não serve de pretexto para ultrapaisar a lei, mas
em função da classificação que as pessoas têm na inscriçao na Gaiurb, Aconselhou que a Sra Munícipe,
rapidamente, atualize os seus dados na Gaiurb, porque näo é o Presidente da Câmara quem atribui a casa, mas
sim o Município, depois de validadas as condiçöes sócio económicas.

I
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E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 horas e 55 minutos, o Senhor Presidente da Câmara

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

do disposto no n0 1 do art.o 34.o do CPA e no no, 1 do art. 570 do Anexo I da Lei no.75t2013. de 12 de

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

aprovado pelo Executivo na sua reunião de 2019,01,21.

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

reun as

0 Presidente da Câmara,

WA^^l^^/.
(Eduardo Vitor Rodrigues)

22


