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VILA NOVA DE HG.ÑIA á
CAMARA MUNIcIPAL

ATA N.O 03

REUNÉO PÚBLICA DA CAMARA REALIZADA NA

JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO EM 04 DE FEVEREIRO 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
- 0 Senhor Vereador, Dr. Manuel António Correia Monteiro
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Gristina Martins Carvathal
- 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 REUruIRO:

- 0 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.

HORA DE ENCERRAMENTO: 16 horas e 37 minutos.
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0 Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues agradeceu a presença de todos os
cidadåos de Arcozelo e daqueles que não o são e à imprensa e disse pietendei festejar esta 1a reúniäo de câmara
que corresponde a um novo ciclo de reuniöes, terminando, assim, com as reuniöes privadas, Que este novo ciclo,
com a aprovaçäo do regulamento no passado mês de Janeiro, passou a definir que todas as reuniöes de câmara
se realizariam de forma pública e aberta, com a possibilidade de participação dos cidadäos que queiram
comparecer às reuniöes. Disse ser expetativa da Câmara continuar com uma reuniäo pública mensal normal, que
ocorria no Saläo Nobre e que näo é passível de ser alterada, porque, por razöes insiitucionais, faz todo sentido
que se realize nos Paços do Concelho, Relativamente à reuniäo privada dos vereadores, a mesma passa a ser
uma reunião pública descentralizada, pelas freguesias do concelho, Que ocasionalmente poderá ocorrer uma
reunião extraordinária e, se isso acontecer, será sempre uma reuniäo extraordin âria a ocorrer numa das
freguesias' Que iniciou-se este percurso pelas freguesias do concelho, pela freguesia de Arcozelo e o modelo e a
data são facilmente assimiláveis pelos cidadãos, Agradeceu aos funcionários do Município, para quem esta
mudança significa uma complexidade logistica, que a Cåmara näo estava habituada. Disse que as reuniÕes, por
lei, têm que ser integralmente gravadas e isso implica uma componente logística, implica também que todos os
documentos originais que sejam aqui apreciados e que tenham sido enviadós aos Senhores Vereadores, por via
eletrÓnica, estejam disponíveis em modelo original, para consulta, em plena reuniã0, pelo que, trata-se näo apenas
de uma mudança de sítio, mas também uma mudança de hábitos, de práticas e até uma mudança com aiguma
componente logística forte associada, Agradeceu a receção à Sra Presidente da Junta de Freguesiá de Arcozelo e
deu-lhe a palavra.

A Sra Presidente da Junta de Freguesia de Arcozelo, Maria Adelina Gomes Guedes Pereira, disse ser com
muita satisfação que recebe, na sua freguesia, o executivo da Câmara Municipal, a sua equipa e a comunicação
social' Que se trata de partilhar as decisoes municipais e tomar conhecimento daquilo que ocorre no Municí[io,
Que existe uma partilha com o público, o que no seu entender é saudável

PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉUO NO 1

O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar disse ser uma situação pública e notória, o
apoio que o Município de Vila Nova de Gaia concede para a atividade desportiva e, ðobretudo, à formação
desportiva. Que são muitas as dezenas de milhares de euros que anualmente são gastas com os equipamentos
desportivos, cuja utilizaçäo é praticamente gratuita a todos os jovens e não jovenJ do concelho, Que todas as
inscriçoes nos escalöes jovens e em todas as modalidades, são suportadas pelo Município, através de um
protocolo que brevemente será celebrado com as Associaçöes da modalidade distrital e, no final de cada época,
para além dos apoios que, pontualmente, o Município concede através de contratos-programa para reabilitação e
reequipamento dos equipamentos desportivos e para a promoçäo da atividade desportivã, no final de cada época,
o Município contabiliza todos os praticantes desportivos que estejam filiados nas associaçoes e nas federaçöes e
atribui-lhes um pequeno subsidio, Que Vila Nova de Gaia é, provavelmente e conjuntamente com Lisóoa, o
Município em Portugal com mais praticantes federados, Que o Município fá-io, com a convicção no
desenvolvimento desportivo dos jovens e, sobretudo, no desenvolvimento e na boa formaçäo desses joúens do
ponto de vista ético, no ponto de vista do fair-play e do ponto de vista do jogo limpo, Disse que se está igualmente
a beneficiar as famílias, porque o desporto é uma escola de vida e a aiividade desportiva é a terceirã parte da
formação dos jovens, isto é, a família, a escola e a atividade desportiva, Que infelizmente existem algumas
situaçÕes anómalas que têm ocorrido, que näo säo muito frequentes, mas são já em número suficiente, traiendo
alguma preocupaçäo à Câmara Municipal, Que este fim-de-semana, em dois jogos de futebol federado, de idades
sub-13, realizados neste concelho, ocorreram incidentes graves entre as equiþas e os assistentes, obrigando à
intervenção da polícia de choque, Que se o Município distribui verbas, que são de toda a comunidrdel para a
comunidade jovem, com o intuito de os ensinar a serem melhores cidaðäos, a terem fair-play, a sab#m ser
educados e a respeitar, o mesmo se exige aos pais e espectadores. Que devido à lamentável situação, propôs a
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realização de uma reuniäo conjunta com todos os clubes, chamando-os à atenção para os comportamentos
anÓmalos, mas também que fossem aplicadas consequências a esse mau comportamento. Disse que a Câmara,
anualmente, atribui aos clubes dezenas, centenas de milhares de euros e os mesmos devem ser avisados que, em
casos semelhantes aos que ocorreram no passado fim-de-semana, perderäo o direito a todas as regalias e
compromissos financeiros, por parte do Município

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues solicitou o agendamento da reuniäo
referida pelo Sr. Vereador e que, em simultâneo, a Câmara fizesse uma campanha de sensibilização global no
concelho, nos próximos fins-de-semana, nos campos de futebol, porque é intolerável que nas-camãdas de
formaçäo e nos equipamentos desportivos do Município, aconteça estas situações desagradáveis, Que näo há
clubes bons nem clubes maus, há sim clubes que pontualmente podem ter o azar de uma massa associativa mais
fervorosa e que confunda a formação desportiva e a formação para a cidadania, com a tentativa de verem nascer
"Cristianos Ronaldos" todos os dias, Disse que o Município tratará de montar uma campanha de pedagogia junto
dos clubes, com a colaboração das juntas de freguesia e as pessoas teräo de perceber tratar-se de um assunto
que tem de ter consequências se não for travado, porque o que está em causa, neste momento, começa a ser a
própria disciplina,

PRESIDÊNCWVE REAçÃO
APROVACÃO DEFINITIVA DA ATA NO 02 DA REUNhO TPÚ DE cÂunnn REALIZADA EM 21 DE
JAN 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 02 da reuniäo pública de Câmara
realizada em 21 de janeiro de 2019.

DE A o ISTÉRIO

GIMNOD DA ESC E SANTA
EDOC/2019/4631

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: "A Câmara, 21,01.2019'
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que o Município tem o projeto
praticamente pronto e pretende lançar o concurso, Que para lançamento do concurso depois do diálogo levado a
cabo com o agrupamento, a Câmara necessita da parceria e colaboraçäo do Ministério, não em termos financeiros,
porque este pavilhão será integralmente pago pelo Município, mas pela relação e cedência de terreno em relação
com a escola, sendo que este pavilhäo gimnodesportivo, durante o dia servirá a escola para a prática do desporto
e durante o período pós curricular, servirá a comunidade e os clubes das respetivas freguesias,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Estado,
através do Ministério da Educação, e o Município de Vila Nova de Gaia, tendo em vista a
definiçäo das condições de transferência para o Município das atribuiçöes para a
construçäo do pavilhäo gimnodesportivo da Escola Básica de Santa Marinha, nos termos
apresentados.

E
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DE A TRE O DO MINI
EDU

NCIA MU ATRIBU
GIMN IVO DA ESCOLA DE OLIVAL
ED0C/2019/4635
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 21.01.2019,
O Senhor Vereador, Dr' José Guilherme Aguiar disse ser uma decisão do Município extremamente proveitosa
para estas escolas, Que a Escola Básica de Olival está a perder alunos, mas a Escola Básica de Sania Marinha
localizada no centro de Vila Nova de Gaia, está a perder alunos e a perder o interesse de grande parte das
famílias, por lhe faltar um equipamento que permita que os seus filhos possam ter educaçäo físicã. Disse ser uma
situaçäo recorrente, que existe o pavilhäo das Pedras, que tem sido um sucesso neósa configuraçäo e que,
recentemente, foi inaugurado o pavilhão municipal de Avintes, na Escola Básica de Avintes, Disðe qúe, no final
deste ano letivo, será inaugurado o pavilhão municipal de Canidelo, localizado dentro das instalaçöes da Escola
Básica de Canidelo e com uma componente importante, porque fica junto de dois estabelecimentos de ensino para
deficientes, nomeadamente, a APPACDM e a CERCIGAIA, o que será útil para esses jovens, Disse estar prevista
a construçä0, no Parque S, Caetano, de um pavilhao que näo é escolar, mas que vai servir a comunidade escolar
próxima.

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Estado e o
Município de Vila Nova de Gaia, tendo em vista a definição das condiçöes de transferência para
o Município das atribuições para a construção do pavilhão gimnodesportivo da Escola Básica
de Olival, nos termos apresentados.

DE A ENTRE VILA
DM- E

NTOS D E DO CON
E D o

PARA O DE 2019. DE €264. ()() IDUZENTOS E NTA E QUATRO EUROS)
EDOC/2019/2586

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no original.
Despacho do Sr, Presldente: "À Câmara, 2g,01,2.01g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia, a APPACDM - Associaçäo Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadäo
Deficiente Mental e os Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias näo agrupadas do
concelho de Vila Nova de Gaia, tendo em vista a implementaçäo do Programa Gai@piende+(i),
no valor, para o ano de 2019, de €264.000,00 (duzentos e sessenta e quatro mil euros), nos
termos protocolados.

DEC EOM NOVA
IGAIA - TIVA EOS

AGR DE coN
N IA TE AAI RENDE+

ANO D €276. E MIL EU
EDOC/2019/2356
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original,
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Despacho do Sr. Presldente: "À Câmara. 29,01,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia, a CERCIGAIA - Cooperativa para a Educaçäo e Reabilitação de Cidäuaos
Inadaptados-e osÁgrupamentos de Escolas e Escolas Secundálias näo agrupadas do concelho
de Vila Nova de Gaia, tendo em vista a implementaçäo do Programa Gai@piends+(i), no valor,
para o ano de 2019, de €276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil-euros), nos termos
protocolados.

PROT ENTR
PIO D NDO EM

IDAD

MUM DA
E CINCO MIL EUROS)
EDOCt2019t2587

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:"Aprovo. À câmara para ratificaçao. s0.01.201g,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr, Presidente datado de 30,01.2019 que
aprovou o Protocolo de Colaboraçäo a celebrar entre a Associação "Casa Comum da
Humanidade" e o Município de Vila Nova de Gaia, tendo em vista a imþlementaçäo do projeto
Casa Comum da Humanidade e o reconhecimento do estado favorável do sisiema terrestre
como património comum da humanidade, no valor de €35,000,00 (trinta e cinco mil euros), nos
termos protocolados.

DO DE RAR E rcíPlo D DE GAIA
ARC TENDO AACED T ITO DE

SUPE UMA IP
EOP ARA A DO

MAN

EDOC/2019/6617

Foi presente o documento referid_o em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara, 30,01,2019,
DelÍberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Memorando de Entendimento a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Arcozelo, tendo em vista a cedência do terreno
em direito de superfície onde será construído o circuito de manutenção e a criaçäo de uma
equipa multidisciplinar que apresente o projeto para a construção do ôircuito de manutenção,
nos termos apresentados.

EDÊ TUITA OD IE DO LOT ULADO

IGUAL PE ODO DE TEMPO

OVA

EST

E

5

DE SE UITO DE

,t cou ELO P,|t
REN

EDOCt2018t2975
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:"Aprovo nostermosproposfos. À câmara.23.01.201g,
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Deliberaçåo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência do direito de superfície pelo prazo de 50 anos,
renovável por igual período de tendo, obrigando o cessionário a consiruir, a expensas suas,
num prazo não superior a 2 anos, dois campos destinados à prática do ténis e uma estrutura de
apoio, dotada de balneários e espaço de lazer, nos termos propostos.

!ns=r4 ?!¡,e!lcA 
pE 2=LgJ4 Éo

EDOC/2019/5595

Foi presente o documento referldo em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 9, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente: " À Câmara, 25.01.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos propostos, o seguinte:
a) A alienação por Hasta Pública das fraçöes autónomas B e C, correspondente a

dois estabelecimentos comerciais, com lugar de garagem, num prédio sito na
Rua Dr, José Marques Queirós Júnior no 113 e 93, reðpetivamente, Uniäo das
Freguesias de Pedroso e Seixezelo, com os valores base de licitação de
58'700,00€ (cinquenta e oito mil e setecentos euros) e 58.600,00€ (cinqúenta e
oito mil e seiscentos euros), respetivamente;

b) A avaliaçäo patrimonial efetuada pela Divisäo de Património e Expropriações
para as fraçöes identificadas na alínea anterior, conforme relatório de avaliaçao;

c) O Regulamento e o Edital da Hasta Pública de alienação das referidas frações,
conforme minutas.

TU lctP PARA A DA 5A

R 04 DE DE 2OI PELA
ALMEIDA . ESAG
EDOC/2019/2380

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: " À Câmara. 25.01.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do Auditório Municipal de Gaia, para
a realização da 5a Edição da Gala ESAG, a realizar no dia 04 de fevereiro de 2019, solicitado
pela Escola Secundária Almeida Garrett - ESAG, nos termos informados.

CEDÊNC TUITA oRt LIOTE DE GA REAL
NTO CITADO

GUES
EDOCt2019t2119
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:" À Câmara.21.01,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita da Biblioteca Municipal de Gaia,
para a realização do lançamento de um livro, realizado no dia 26 de ¡aneiro de 2019,
solicitado pela Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do paraíso, nos termos
informados.

Ata n'03 - Reunião Pública
De 04 defevereiro de 2019

N
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DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURÍDrcOS
8.()BEP 1a u.o. JOSÉ -

DE DE TE PRIN
SEGURADORAS UNIDAS. S.A.
EDOC/2019/4675

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no
original,
Despacho do sr. Presldente: " concordo à DMAF. À câmara. 21.01,2019'
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

LIOTE
D|REçAO MUNtCtPAL DE ADMtNtSTRAçAO E FINANçAS

MU DE VILA E GAIA - E DO
EDI

ED0C/2019/3181

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: " Autorizo e Aprovo. À câmara, 17.01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, o seguinte:
I' Autorizar a abertura do procedimento, nos termos informados e respetivo

cabimento;
2, Aprovação do júri;
3. Aprovaçäo das peças do procedimento.

!. -Dev9rá 
a repartição de encargos ser reprogramada nos seguintes termos:

2019 - 400,000,00€ + IVA 2020 - 1.050,000,00€ + tVA

U tco c BLICI RNACI cEs

A o CELEB
EDOC/2o15t28489
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: " À Câmara. 30,01.2019,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD,CDS-pp, aprovar
a minuta do contrato a celebrar e o relatório final do júri, nomeadamente:

1 Negar provimento à pronúncia apresentada pelo agrupamento concorrente
constituído pelas empresas GUBICQUEST LDA e UNDERMORPHOSIS LDA.,
nos termos descritos no presente relatório, não resultando qualquer
alteração na ordenaçäo das propostas;

2 Manter a ordenação das propostas admitidas e respetiva pontuação nos
termos contantes do relatório preliminar;

TUc

7

CIPAL -

AGUP FINAL
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3 Adjudicar o concurso público para a cessäo da exploração do complexo
Turístico do Parque da Aguda, à proposta apresentada pela empresa
GOSMIKTURTLE, LDA, pela renda mensar no varor de 4.7s0,00€ e para os 60
meses de duraçäo do contrato pelo valor totar de 285.000,00€, ao que
acresce IVA à taxa legal de 2lo/o.;

4 A aprovaçäo da Minuta do contrato, nos termos que constam da mesma e
que aquitambém se anexa;

5 Proceder à notificação ao adjudicatário para apresentação dos Documentos
de Habilitação e de Prestaçäo de Caução, de acordo com o previsto no ponto
21 do Programa de Concurso, devendo ser apresentada cauçäo a favor da
entidade adjudicante, no valor de 2o/o do valor total do contrato, no montante
de 5.700,00 €, IVA excluído.

ENVIO DE TESTAMENTO POR óefio DA D. MAR¡A FERNANDA LOPES DE AGUIAR
EDOC/2018t78971
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: " A Câmara. 25.01,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aceitar o legado ao Município de Vila Nova de Gaia, por parte de
Maria Fernanda Lopes de Aguiar, de um prédio rúsiico, composto de pinhal, sitä em S.
Lourenço, freguesia de Vilar de Andorinho, Vila Nova de Gaia, inscrito na matriz predial
rústica sob o artigo 14150 e descrito na 2a Conservatória do Registo Predial sob o número
3112, denominado por Espadanal, com vista a ser utilizado nã construção de habitação
social por esta edilidade, nos termos informados.

CE AU UNICIP DE €1

IONAL
INFANTE
EDOC/2019/4455

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: " À Câmara. 22,01.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento de taxa pela
cedência do auditório da Assembleia Municipal, no valoi de Cloi,ql (cento e três euros e
quarenta e sete cêntimos), solicitado pela Escola Profissional do Infante, nos termos
informados,

PEDI Êru SEM CIPAL NO €'l 14
AEU PELA VILA NOV

EDOC/2019/4453

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 17, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: " À Câmara. 22,01.2019,

E
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento de taxa pela cedência do
auditório da Assembleia Municipal, no valor de €150,14 (cento e cinquenta euros e catorze
cêntimos), solicitado pela APPAGDM de Vila Nova de Gaia, nos termos informados.

ED PAGAM TAXAS DE E VIATU
VALOR€1 AEUMC

E13DE ASSOC
MODICUS DE SANDIM
EDOCI20'1911417

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 18, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: " À Câmara. 25,01,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento de taxas de utilizaçäo de
viaturas municipais, isentando 70o/o do valor€1,034,91 (mil e trinta e quatro euros e novãnta e
um cêntimos), ou seja o valor de €724,44 (setecentos e vinte e quatro euros e quarenta e quatro
cêntimos), para deslocação a Sines, nos dias 09, 10, 11,12 e 13 de janeiro de 2019, solicitado
pela Associaçäo Desportiva Modicus de Sandim, nos termos informados.

PED ISPENSA EN DE UTIL
€21 87 ED c N

TROF 13 DE DE 2019 O PELO C IO POPU
HA

EDOCt2019t2472
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1g, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: " À Câmara. 25.01,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxas de utilizaçäo de
viaturas municipais, isentando 70% do valor€218,87 (duzentos e dezoito euros e oitentaã sete
cêntimos), ou seja, o valor de €153,21 (cento e cinquenta e três euros e vinte e um cêntimos),
para deslocaçäo à Trofa, no dia 13 de janeiro de 2019, solicitado pelo Centro de Recreio popular
de São Félix da Marinha, nos termos informados.

DIDO D DO MUN
ctNco DES ECA

DE SOLICITADO
DEVESAS
EDOCt2019t2483
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. 25.01,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxas de utilização de
viaturas municipais, no valor €45,09 (quarenta e cinco euros eìove cêntimos), para desloiação
à Biblioteca Municipal de Gaia, no dia 14 de janeiro de 2019, solicitado pela Êscola Básica das
Devesas, nos termos informados,

Ata n'03 - Reunìão Pítblica
De 04 defevereìro cle 2019

E

DE

c

9



G \¡TVILA NOVA DE

CÂI.4ARA MUNICIPAL MAlø n'03 - ReunÍão Ptiblica
De 04 defevereÍro de 2019

4
PED D DE D RAS M

E
O DIA SOLICIT ESCOLA

ED0C/2019/1401

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preslde nte: " À Câmara. 22.01 ,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxas de utilizaçäo de
viaturas municipais, no valor €45,95 (quarenta e cinóo euros ã noventa e cinco cêntimosi, para
deslocaçäo ao Porto, no d¡a 09 de janeiro de 2019, solicitado pela Escola Básica das Delesas,
nos termos informados.

DE UTI VIATU
VAL SESSE ESL

soLr UNIVE IOR DE
EDOC/2019/789

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no
original.
Despacho do Sr. Pres¡dente: " A Câmara, 22.01.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxas de utilizaçäo de
viaturas municipais, isentado 70o/o do valor€118,65 (cento e ãezoito euros e sessenta e cinco
cêntimos), ou seja, o valor de €83,05 (oitenta e três euros e cinco cêntimos), para deslocação ao
Porto, no dia 05 de janeiro de 2019, solicitado pela Universidade Sénior de'Cãnelas, nos tärmos
informados.

PEDI DISPEN P ET MUNI
€.41 NTA ROS E E

PORTO. NO DIA 08 DE JAN EIRO DE 2019. ICITADO PELA OLA CADO CEDRO
EDOC/2019/1018

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: " À Câmara. 22.01.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento de taxas de utilização de
viaturas municipais, no valor €41,65 (quarenta e um euros e sessenta e cinco cêntimosi, para
deslocaçäo ao Porto, no dia 08 de janeiro de 2019, solicitado pela Escola Básica do Cedió, nos
termos informados.

IDO D D EN DE UNICIP
VAL UM 0 NO
DIA 29 NOVEMBRO 2018. SOLTC ITADO PELA OLA EB1/JI DO MARCO
EDOC/2018t72608
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o nr 24, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:" À Câmara,21.01.2019,

NOP

E

D

AOPARA
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Deliberação:

Deliberado por unanìmidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxas de utilização de
viaturas municipais, no valor €61,40 (sessenta e um euros e quarenta cêntimos), para
deslocaçäo ao Porto, no dia 29 de novembro de 2018, solicitado pela Escola EB1/J| do'Marco,
nos termos informados.

DISPEN VIATU
AE NTIM

1 DE JAN ELA
EDOC/2019/1817

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: " À Câmara, 21.01.201 9,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento de taxas de utilização de
viaturas municipais, no valor €45,95 (quarenta e cinco euros e noventa e cinco cêntimosi, para
deslocaçäo ao Porto, no dia 11 de janeiro de 2019, solicitado pela Escola Básica das Deiesas,
nos termos informados.

PEDI NSA DE UTI TURAS M
13 IS EU EC NO DIA

DE JAN PELA F COUTO
EDOC/2019/3534

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: " À Câmara.29.01.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento de taxas de utilização de
viaturas municipais, no valor €36,13 (trinta e seis euros e treze cêntimos), para deslocáçäo a
Valadares, no dia 17 de janeiro de 2019, solicitado pela Fundaçäo 

'Couto, 
nos termos

informados.

DISPE TAXAS
NTA E E OIT

2019
DE REI

EDOCt2019t4217

Ala no 03 - Reunião Ptiblica
De 04 defevereìro de 2019

L
1

IPDE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 27, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: " À Câmara. 29.01,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxas de utilização de
viaturas municipais, isentando 70% do valor €489,84 (quatroientos e oitenta e nove eúros e
oitenta e quatro cêntimos), ou seja, o valor de €342,88 (trezentos e quarenta e dois euros e
oitenta .9'lo cêntimos), para deslocaçäo a Leiria, no dia 20 de janeiro de 201g, solicitado pelo
Hóquei Clube de Paço de Rei, nos termos informados

11
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EUM ARA

EDOC/2019/3558

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presrdente: " À Câmara. 29.01,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento de taxas de utilização de
viaturas municipais, no valor €40,61 (quarenta euros e sessenta e um cêntimos), para
deslocaçäo ao Porto, no dia 18 de janeiro de 2019, solicitado pela Escola Básica do Freixieiro,
nos termos informados.

DE PO PIO DE
VILA GAIA PARA

ODE
RECI DE €1

D ES IN
EDOC/2()18t51331

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: " À Câmara. 25,01,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato-programa de desenvolvimento desportivo a
celebrar.entre o Município de Vila Nova de Gaia e V¡la Futebol Clube, para apoio financeiro
no âmbito da. realizaçäo de obras de manutençäo de relvado 

'e 
de'colocação de

revestim_erto de segurança na envolvente do recinto de jogo do estádio, no válor de
€16.278,50 (dezasseis mil duzentos e setenta e oito euroi é cinquenta cbntimos), nos
termos apresentados.

DE NIO D EN PIO DE DE GAIA
LUBE MEI

XXX DO FEMI SMILE
QUINHENTOS EUROS)
EDOC/2018/75106

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: " À Câmara. 29.01,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e o Clube Jovem Almeida Garreit, para apoio financeiro e
não financeiro à realização da Ðfi Edição do Torneio de Andebol Feminino KAKyGAIA, no
valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), nos termos apresentados,

saiu da reuniäo o senhor Vereador, Dr, José Joaquim cancela Moura.
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MU OVA DE

DEU
BUI

FI DO 0 NOD ANO L NO
€31.405.00 ITRINTA E UM MIL TROCENTOS E clNco EURosl
ED0C/2018t67932
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: " À Câmara, 25.01.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Fundação Conservatório Regional de Gaia, para apo¡o financ'eiro à
promoçäo de um programa de atribuiçäo de bolsas de estudo, destinadas a alunos
originários das Bandas Filarmónicas do concelho, no decurso do ano letivo 2018/2019, no
valor de €31.405,00 (trinta e um mil quatrocentos e cinco euros), nos termos apresentados.

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

ACE NTRE DE VILA EO
U

..O MELHOR TREINADO R'" NO VALOR DE €15.000.00 fSutNZE MIL E + IVA
EDOC/2019/3162

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presldente: " A Câmara. 21,01.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 votos contra do ppD/pSD.CDS-pp, aprovar
o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Gaiense -
Comunicaçäo e Eventos, Unipessoal, Lda, para apoio financeiro à realizaçäo da XVI Gala ,,0
Melhor Treinador", no valor de €15.000,00 (quinze mil euros) + lVA, nos termos
apresentados.

CELE VILA N E A JUNT

EISCE
EDOC/2019/6235
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente: " À Câmara. 29.01.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia da Madalena, para apoio financeiro destinado às
obras de alargamento do cemitério, no valor de €147.600,00 (cento e quarenta e sete mil e
seiscentos euros), nos termos apresentados.

APOIO FIL

13



VILA NOVA DE

6 tl't

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. 29.01,2019,
0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, informou os Senhores Vereadores que a
cláusula 10 (Objeto) do protocolo deve ter a seguinte alteraçäo "Colnúituiobjeto do presente Acordo estabelecer a
f9rry de. colaboração dos outorganfes na concretizaçao da cooperaçao financeira, no âmbito específico do apoio
destinado às obras de adaptaçao das futuras lnsfã/açoes de'diyersos seruiços de atendimento da lJnião de

freglesns de Griio e Sermonde, assrm como os motdes em que,é efetuada a cômparficipaçao financeira por parte
do Município de Vila Nova de Gaia)'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a União de Freguesias de Grijó e Sermonde, para apoio financeiro
destinado às obras de adaptação das futuras instalaçöes de d¡versoi serviços de
atendimento da Uniäo de Freguesias de Grijó e Sermonde, no valor de €196,800,00 (äento e
noventa e seis mil e oitocentos euros), nos termos apresentados,

þ4CÂMARA MUNICIPAL Atø n'03 - Reuníão Ptiblíca
De 04 defevereìro ¡le 2019

ACO COLA A E VILA N EA
OBRAS

REAB E NO
VALoR DE €150.000.00 (CENTO E CINQUENTA MI L EUROS)
ED0C/2019/5902
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: " À Câmara. 29,01,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freguesias de Grijó e Sermonde, para apoio financeiro
destinado às obras de reabilitação do armazém e balneários da União de Freguesias de
Grijó e Sermonde, no valor de €150.000,00 (cento e cinquenta mil euros), n-os termos
apresentados.

DE E tciP DE ñO DE
GRI RMON APOIO IRO D OB

UE RIJ E N DE €1 ENTO E E SEIS
OITOCENTOS EUROS)
EDOC/2019/5895

q

G

t

DE
N

0 c A NICíP

OLA A RRE VALOR 5.250 00 E
DUZENTOS E CINQUENTA E
EDOC/2019/6251
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: " A Câmara. 30,01.2019,

AENT

EP OFE

DAS F IN DE MENTO

GAIA oFt OBRAS IL
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Deliberaçäo:

ORDO

MAta n'03 - Reuníão Ptiblictt
De 04 defevereìro de 2019

DE

6
Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de cooperaçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Associação Gultural Amigos de Gãia, para apoio financeiro às obras
de reabilitaçäo da Escola Atelier Oliveira Ferreira, no valor ¿e èZtS.zs0,00 (duzentos e
quinze mil duzentos e cinquenta euros), nos termos apresentados.

A NrcÍPt
aa

SO DES DE EI ,' TENDO
toH

ED0C/2018t70158
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: " À Câmara. 21.01.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de parceria a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a Associaçäo "Amigos do Solar Condes de Resende - Confraria
Queirosiana", tendo em vista a publicaçäo de uma nova edição da obra ,,património
Humano Personalidades Gaienses", nos termos apresentados,

Saiu da reunião o Senhor Vice Presidente, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo.

P LOD ELE OM VILA N EA
PARA

FI NO ctvt

A

DE

L
D E EU

EDOC/2019/6145

Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presidente: " À Câmara. 29,01,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Protocolo de Cooperaçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo Humanitária dos Éombeiros Voluntários de Crestuma,
para apoio financeiro no âmbito da sua atividade em articulaçäo com a proteçäo civil
municipal, no valor de €55.000,00 (cinquenta e cinco mil euros), nós termos apreseniados.

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

ODE DE ASSO

DA
tTo

DADE CIVIL NO VA 00
(CINQUENTA E CINCO MIL EUROS)
EDOC/2019/6146

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3g, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: " À Câmara. í10.01.2019,

oLO

OVAD

DOS B

OS DE P cEt
A
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DE GAIA E

CIVIL M VALOR
(CINQUENTA E CINCO MIL EUROSì
EDOCt2019t6144
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presr'dente: " À Câmara. 29,01.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Protocolo a celebrar entre o Município de Vila Nova de
Gaia e a Associaçäo Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, para apoio
financeiro no âmbito da sua atividade em articulaçäo com a proteçäo civil municipai, no
valor de €55.000,00 (cinquenta e cinco mil euros), nos termos apresentados.

CELEB PIO DE DE

P 0Ft
CIVIL NI VALOR D

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: " À Câmara. 29.01,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Protocolo a celebrar entre o Município de Vila Nova de
Gaia e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos, para apoio
financeiro no âmbito da sua atividade em articulaçäo com a proteção civil municipai no
valor de €55.000,00 (cinquenta e cinco mil euros), nos termos apresentados.

OMU VILA N EA
IT ODA

SUA A UNICIP DE
E EU

Deliberaçäo

Deliberado por unanimidade, aprovar o Protocolo a celebrar entre o Município de Vila Nova de
Gaia e a Associaçäo Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valadares, para apoio
flnanceiro no âmbito da sua atividade em articulação com a proteção civil municipai no
valor de €55.000,00 (cinquenta e cinco mir euros), nos termos apresentados.

EDOC/2019/6138
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: " À Câmara. 29.01,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Protocolo a celebrar entre o Município de Vila Nova de
Gaia e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Avintes, para apoio
financeiro no âmbito da sua atividade em articulaçäo com a proteçäo civil municipai no
valor de €55.000,00 (cinquenta e cinco mil euros), nos termos apresentados.
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saiu da reuniäo o senhor vereador, Dr. José Guilherme Aguiar.

Pto ADE
H

BITO
ATIVI ICIPAL DE

ctN U

ED0C/2019/6137
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente: " À Câmara. 29,01.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Protocolo a celebrar entre o Município de Vila Nova de
Gaia e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Águda, para apoio
financeiro no âmbito da sua atividade em articulaçäo com a proteção c-ivil múnicipai no
valor de €55.000,00 (cinquenta e cinco mil euros), nos termos apresentados.

Entrou na reunião o senhor vereador, Dr. José Guilherme Aguiar.

LAT - HABIT TIPO E90P
DE UDE

EDOC/2019/1873

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: " A Câmara, 25.01,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, näo exercer o direito de preferência, nos termos informados.

cto tTo oDt UPE RÉoro
stTo LU CAN
EDOCl20'1912925

RE

E
DO

F

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: " À Câmara. 29,01.2019,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençoes do ppD/pSD,CDS-pp, näo
exercer o direito de preferência sobre o direito de superfície de um prédio urbano sito na
Rua Prof. César Morais, no 285, Lugar de Ribes, freguesia de banelas, nos termos
informados.

CEDÊ TU NO DA
LI DO ODE

EDOC/2019/3118
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. 22,01.2019,

P

DAP NAN

stTo coN
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Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
a cedência gratuita da parcela PJ, no âmbito da requalificaçäo da Rua Delfim de Lima - 3a
fase, freguesia de Canelas, nos termos informados.

D RUA DAS
CAV - UNI ROSO E
EDOC/2o18t67867

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 47, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presldente: " À Câmara. 22.01.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, näo aceitar a doaçäo do imóvel sito na confluência da Rua das
Cavadinhas e Rua da Fábrica da Cavadinhas, Uniäo de Freguesia de Pedroso e Seixezelo,
nos termos informados.

ITIVA 41 U UINTA LOS
DE €12.500.00 DOZE MIL E QUINHENTOS E €11 .()() (ONZE MIL E

Ata n'03 - Reunìõo Ptiblica
De 04 defevereÍro de 2019

L Ec

UROS)
RESPET IVAMENTE. A FLORA ALEXAND RA MESOUITA FIG UEIREDO
ED0C/2018t54379
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 48, apenas no
original.

Despacho do Sr. Presrdente: " À Câmara. 22.01.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adjudicaçäo definitiva dos lotes 41 e 42 da
Urbanizaçäo da Quinta da Pála, pelos valores de 12.500,00€ (doze mil e quinhentos euros)e
11.000,00€ (onze mil euros), respetivamente, a Flora Alexandra Mesquita Figueíredo, nos
termos informados,

ADJ HAB CAN
SANDI

ctA OLIVEI VAL MIL E
EDOC/2018t52418
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4g, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:" À Câmara.22.01.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adjudicação definitiva do lote no S do Empreendimento
Habitacional da Cancela da Cruz, na união de Freguesias de Sandim, Oiival, Lever e
Crestuma, a Andreia Patrícia Guedes Oliveira, pelo valor de €17.700,00 (dezassete mil e
setecentos euros), nos termos informados.

soLo DO E RIB
U CAN SUP E

OR tscE
EDOC/2016/14936
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 50, apenas no
original,

DEF

U
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Despacho do Sr. Presrdente: " A Câmara. 22.01,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a alíenaçäo da propriedade do solo ou ra¡z do lote no 47
da Urbanizaçäo de Ribes, freguesia de Canelas, aos superficiários do mesmo lote (Custódio
Oliveira e esposa Laura Oliveira), pelo valor de 2.600,00 (dois mil e seiscentos euros), nos
termos informados.

U RAIZ

OD
UNO TOS otTocE

ED0C/2018t79298
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. 22.01.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a alienação da propriedade do solo ou raiz do lote no 33
ao superficiário do mesmo lote, Sr. Nuno Miguel Matos Pereira, pelo valor de 3.800,00€ (três
mil e oitocentos euros), nos termos informados.

PEDI

DIREçÄO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAçOS pÚsLrcOS
DISPE LI UM LUGA

T o TO NA DE
REGU GULPI E NOV 57 UARENT

EDOC/2018/6086
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preslde nte: " À Câmara, 25.01.2019,
Deliberação;

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de um lugar de estacionamento privativo para o ano de 2018, sito na Avenida lnfante
Sagres, União de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, no valor de €840,52 (oitocentos e
quarenta euros e cinquenta e sete cêntimos), solicitado pelo concessionário de apoio à Praia do
Atlântico de Valadares Sul, nos termos informados.

PEDI À UM
ANO NA coE

DEF PIL DE €I EOr
EUROS AE IA DE
EDOC/2018/4408

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas no
original,

NTE À

T
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Despacho do Sr, Preside nte: " À Câmara, 25.01,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de um lugar de estacionamento pr¡vativo para o ano de 2018, sito na Avenida António
Coelho Moreira, Uniäo de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, no valor de €1.0g0,73 (mil e
oitenta euros e setenta e três cêntimos), solicitado pela Paróquia de Valadares, nos termos
informados,

PEDIDO DE DISPENSA PAGAMENTO DA TAXA REFE eÀu DE DOIS LU

6

TIVO
OUTUB MARI EDRO NO VAL

MIS DE VI GAIA
EDOC/2018/6114

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, 25.01.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de dois lugares de estacionamento privativo para o ano de 2018, sitos na Rua Antero de
Quental e Rua 14 de Outubro, União de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada,
no valor de €4.317,60 (quatro mil trezentos e dezassete euros e sessenta cêntimos), solicitado
pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia, nos termos informados,

EDIDO SPEN NTE À LI UM
EN ANO ITO NA F LIX - SIA DE

c N SOLI
EDOC/2o18/4400
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: " À Câmara. 21,01.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de um lugar de estacionamento privativo para o ano de 20ì8, sito na Rua de São Félix,
freguesia de São Félix da Marinha, no valor de €1.080,73 (mil e oitenta euros e setenta e três
cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial de Säo Félix da Marinha, nos termos
informados.

T

DAF

HEI coM
E GRIJ E

EDOC/2019/2684
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: " À Câmara. 25,01,2019,
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Deliberaçäo

Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos termos
informados.

IPAL D stTo CANDE COM A
DA cA-
EDOC/2o19/2686

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 57, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: " À Câmara. 25.01,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos termos
informados.

CÂMARA MUNICIPAL Ala no 03 - Reuníão Pública
De 04 defevereìro de 2019

tcr GIL OMAA
MAREC HAL GOMES - FREGUESIA DE LIX DA HA
EDOC/2019/825

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 58, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presidente: " À Câmara, 25.01.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura Munic ipal de Trânsito, nos termos
informados

UNICIP UI RASEA

EDOC/2018/66428

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Sg, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preside nte: " À Câmara, 25.01 .2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura Munic ipal de Trânsito, nos termos
informados

D|REçAO MUNtCtpAL PARA A TNCLUSÃO SOCnI
DOD TAXA

SAP EVI DE €1 E SETE
GABI tAs

EDOC/2o18/51648
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 60, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: " À Câmara. 25.01,2019,
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de outros
serv¡ços efetuados pelos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, no valor de €102,10
(cento e sete euros e dez cêntimos), solicitado por Cátia Gabi Ponte Dias, nos termos
informados.

ED P DA PE
NOVA D NO ENTO E E

EUM IA
EDOC/2o18t57361
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 61, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presidente: " À Câmara. 23,01.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de outros
serv¡ços efetuados pelos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, no valor de €112,91
(cento e doze euros e noventa e um cêntimos), solicitado por Lídia Maria Mota, nos termos
informados.

DED DO ODA OUTROS UADOS
BOMBEI NOVA O VALOR NTO E

DE B
EDOC/2018/68979

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: " À Câmara, 2J.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 €102,10
(cento e sete euros e dez cêntimos), solicitado por António José de Sá Braga, nos termos
informados.

PEDIDO D lo Ec NO AMB A+IN
NA POR ALBI CORRE
EDOC/2019/4014
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 63, apenas no
original.

Despacho do Sr. Presidente: " À Câmara. 2J,01.2019,
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 Albina Domingues Correia, nos termos informados.
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PEDI E APOI Mtco AL GAIA+
SOLIC CTOR MAN

MONTEIRO

EDOCt2019t3728
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: " À Câmara, 25.01,2019,
Deliberaçäo:

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 Victor Manuel Azevedo Monteiro, nos termos informados

E ETO ED +"

2018t2019
EÐOCt2019t2917
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 65, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: " À Câmara. 25.01.2019,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
o relatório de encargos relativos ao ano letivo 2018/2019 referente ao Protocolo de
Colaboraçäo para implementação do Projeto Educativo "Gai@prends +", no âmbito da
componente de Apoio à Família, nos termos informados.

D íu ENTRE DE VILA
oc P FINAN NTO DE MARA

2()()1/18 E RESPETIVA RED
EDOC/2018t2474s
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 66, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preslde nte: " À Câmara. 25.01.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a correçäo de cabimento e autorizar o estorno da
Proposta de Cabimento 2001/18 e respetiva RED, referente ao Contrato de patrocínio
Desportivo entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Clube Náutico de Crestuma, para
apoio financeiro ao evento desportivo 37a Maratona lnternacional de Crestuma, nos termos
informados,

DIREçÄO MUN¡CIPAL DE URBANISMO E AMBIENTE
lDo ENTO DE PUBLI ONT DE €36

SE 8-UN
O INST SEDAI

EDOC/2019/5638
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 67, apenas no
original,
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Despacho do Sr, Presrdente: " À Câmara. 25.01,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de
publicidade, no montante global de €36,04 (trinta e seis euros e quatro cêntimos), proc.o
116118, Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, solicihão pelo
lnstituto das Artes e da lmagem, nos termos informados,

DAT Ltcl OR DE NZE

PELO C DE EM DE VILA N DE GAIA
EDOC/2o19/5636
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 68, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: " À Câmara. 25.01.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de
publicidade, no valor de €15,00 (quinze euros), proc.o 78t03, Uniäo de Freguesias de
Mafamude e Vilar do Paraíso, solicitado pelo Centro de Emprego de Vila Nova dõ Gaia, nos
termos informados.

EDI DO DA PUBL VALOR
MAF

DAS ES DE
GAIA
EDOC/2019/5644
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6g, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: " A Câmara. 25,01.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de
publicidade, no valor de €1.201,20 (mil duzentos e um euros e'viñte cêntimos), proc.o
134118; Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, solicitado pela f'óVruC -
Federaçäo das Coletividades de Vila Nova de Gaia, nos termos informados.

DO DE

ctNco UES
SOCIAL

EDOC/2019/5643

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 70, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preside nte: " A Câmara, 25.01.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de
publicidade, no valor de €65,05 (sessenta e cinco euros e cinco c'ênlimos¡, proc.o 390/04,
freguesia de Canidelo, solicitado pela Associação de Solidariedade Sociai dos ldosos de
Canidelo, nos termos informados,
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L
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PED DADE NO VAL
NTA -UN DE FR SANTA

AFU ADO PELA
PESSOAS VIH/SIDA
ED0C/2019/5640
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 71, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: " A Câmara. 25.01.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de
publicidade, no valor de €2'13,41(duzentos e treze euros e quarenta e um cêntimos), Proc.o
'137118, Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, solicitado pela
Abraço - Associação de Apoio a Pessoas com VIH/SIDA, nos termos informados.

PED ITUI COMPROPRI ADO POR
-P ERT-F IX DA

EDOC/2o19/5637

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 72, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: " À Câmara. 25,01.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS-PP, aprovar
o pedido de certidäo de constituiçäo de regime de compropriedade, solicitado por Maria
lsabel Azevedo da Rocha - Proco 71119 - CERT, freguesia de Säo Félix da Marinha, nos
termos informados.

PEDI NSA MENTO IPAL DE NO MONT
21 NTOS E E UMC

EM DE GLOBAL NTOS E
DOI E VINTE
SERMON SOLICITADO POR MARIA FERNAN DA DE OLIVEIRA MOTA CARDOSO
EDOC/2019/5584

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 73, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: " À Câmara. 25,01.2019,
Deliberaçäo:

Delibe_rado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD.CDS-PP, aprovar
o pedido de dispensa do pagamento de taxa municipal de urbanização, no montante global
de €884,21 (oitocentos e oitenta e quatro euros e vinte e um cêntimos) e indeferir o pidido
de isenção da taxa de emissäo do alvará de licença de obras, no montante global de €902,20
(novecentos e dois euros e vinte cêntimos), Proc.2140117 - LEG, Uniäo de Freguesias de
Grijó e Sermonde, solicitado por Maria Fernanda de Oliveira Mota Cardoso, nãs termos
informados.

P LEG UESIAS DE
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co

á

UE

CIMEN PUBLI ICIPAL DO

0 - CERT DO DOS
CARVALHOS. LDA
ED0C/2019/5632
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 74, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: " À Câmara. 25,01.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o reconhec¡mento de interesse público municipal da
cedência efetuada ao domínio público municipal, no âmbito da intervençäo de reformülaçäo
do espaço público adjacente ao prédio sito na Avenida Dr. Moreira de Sousa, Uniäo de
Freguesias de Pedroso e Seixezelo, Proc.o 6526/18 - CERT, solicitado pela União de
Transportes dos Carvalhos, Lda, nos termos informados

EDIDO ENSA AXA D EMI
ADE

ROD ENTO OEU
SOL STUMA
ED0C/2019/3239

IA

NTE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presrdente: " À Câmara. 25,01.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festã de São Vicente de Oliúal,',
realizada no dia 27 de janeiro de 2019, no valor de €118,90 (cento e dezoito euros e noventa
cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos
termos informados,

RU
E TAXA

DE

LAE

ESIAS D

NRA
ICEN

E

DE

VALOR EN E
ITAD

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no
original,
Despacho do Sr, Pres¡dente: " À Câmara. 25.01.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento '¿Felt¡vidades em honra de S,
Sebastiäo e S' Brás", realizado nos dias 02 e 03 de fevereiro de 201g, no valor de €133,90
(cento e trinta e três euros e noventa cêntimos), solicitado pela Uniâo de Freguesias de
Gulpilhares e Valadares, nos termos informados,

AVEN USA-UMOREI
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DISP DE PE
V IS MIL NTOS E

ELA VES OS SILVA
8DOC12017t35927
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no TT, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: " À Câmara, 21.01,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de de taxa devida
pela recolha, captura e hospedagem de animais, no valor Oe c2.g¿o,t7 (dois mil novecentos
e quarenta euros e dezassete cêntimos), solicitado por Ângela Maria Alves dos Santos
Silva, nos termos informados.

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

A Câmara tomou conhecimento.

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

Cesaltina Rocha, freguesia de Arcozelo - Solicitou a colaboração do Sr. Presidente para aabertura de uma pré-
primária na Escola da Boavista, porque näo existe no local,

Manuel Ferreira da Silva, freguesia de Arcozelo - Agradeceu o apoio que o Município irá conceder para a
reconstrução e estabilizaçäo da estrutura da casa/oficina Oliveira Ferreira, Solicitou informaçoes sobre a questäo
do túnelda linha férrea, em Miramar.

Maria Júlia Rodrigues, freguesia de Arcozelo - Disse ser Presidente do Centro Social de S, Miguel e que a sua
preocupaçäo e a dos seus co_legas de direçäo e dos órgãos sociais é muita, nomeadamente, no qrË Oi. respeito às
condiçöes do centro social. Solicitou a colaboraçao do Sr, Presidente para que, no futuro, se lembre dos idosos,
que merecem toda a dignidade e melhores cuidados e condiçöes,

Alexandre Lourenço, freguesia de Arcozelo - Referiu-se à passagem de camiöes na avenida João paulo ll, em
Arcozelo, nomeadamente, ao estacionamento dos mesmos na referida artéria,

Maria Amélia Oliveira, freguesia de Arcozelo - Perguntou se na concessäo que foi feita do parque de Aguda, o
Jardim lnfantil está incluído, porque há pelo menos J0 anos, esse Jardim infantil era utilizado pelas criañças da
Aguda' Que na última concessão foi proibido o seu uso e entende que os residentes na Aguda, têm o direito de
utilizar o referido jardim,

Luzia Veludo - Diretora do Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner - Referiu-se ao pedido de
mobiliário destinado à Escola de Sophia de Mello Breyner, o qual teve a anuencia do Sr, Presidente aquando da
realizaçäo da "Presidência Aberta", na referida escola,

A
ITADO
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H
Jose Luis Lopes Barbosa de Carvalho - Referiu-se ao apeadeiro e à questão do túnel, soli6tando
esclarecimentos sobre essas questöes, Referiu-se à rotunda existente em Miramar, a qual retira a visìbilidade aos
automobilistas.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues relativamente à intervenção da D.
Cesaltina Rocha disse que a escola da Boavista tem todas as salas ocùpadas com o 1o ciclo e a sala á lue a Sr,
Munícipe se refere, é uma sala modelar, ou seja, um contentor, onde näo é permitido instalar uma sala destinada a
Jardim de lnfância. Que, fruto da evolução noimal que tem vindo a acontecer em muitas escolas, nomeadamente,
a perda de alunos, há a expetativa de passar a alocar uma sala de aulas ao Jardim lnfantil e näo um contentor.
Que está a ser estudado um modelo de construçäo pré-fabricada para algumas escolas, onde, do ponto de vista
estético, não choque com a arquitetura da escola e onde se possa terìão um contentor, mas um verdadeiro
edifício modelar, com toda a segurança e qualidade,
Relativamente à intervençäo do Sr. Manuel Ferreira da Silva e do Sr. José Luis Lopes Barbosa de Carvalho
disse que, neste momento, existe um procedimento que está exposto no site das lnfraestruturas de portugal, para
a reabilitaçäo integral da linha do Norte, o que significa a supiessäo de todas as passagens de nível, iendo a
mesmas substituídas por passagens desniveladas. Que esse é um objetivo e uma piioriOade e reconhece que vai
criar em alguns sítios um modelo de acessos e um modelo urbanistiio diferente, com consequências positivas e
negativas, contudo, no cômputo geral, as vantagens vão ser enormes,
O Sr' Vereador, Dr. José Guilherme Aguiar disse que o túnel em Miramar será apenas destinado a veículos
ligeiros e, por isso, o vão será muito menos acentuado do que aquele que existe na Aguda, pelo que, o impacto
será diminuto,
0 Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues relativamente à intervenção da D, Maria
Júlia Rodrigues disse que o Centro Social de S. Miguel de Arcozelo ja beneficiou de alguns protocolos da Câmara
que orçam algumas dezenas de milhares d-e euros, quer para obras áe adaptaçäo da cózinha quer para aquisição
de uma carrinha quer para a obra de reabilitaçäo do espåço exterior e continuárá a beneficiar, dentro daquilo que
são os constrangimentos financeiros do Município, Que ó Município pretende que sejam apiesentados froletosque sejam consolidados com a comunidade e que sejam fatores agregadores da comunidade e que haja uma
discussäo interna entre a junta de freguesia/comunidadô/outras lPSSis, õnde se defina o que se pretende e qual o
caminho a seguir,
No que diz respeito à intervençäo do Sr, Alexandre Lourenço disse que a Avenida vai ser parcialmente encerrada
para obras' Que o Município, neste momento, tem uma preoôupação que consiste em intervir em estradas, mesmo
que näo estejam muito más, porque significa salvar parte da "caixa", fresar e meter uma camada nova de
pavimento. Se deixar-se a estrada chegar até ao limite do intransitåvel, quando houver a necessidade de
intervenção do Municipio, a obra terá de ser feita de raiz. Que o Município ganha muito mais, em termos de
qualidade e poupa muito mais, em termos financeiros, se for fazendo a reauìtitaçào de pisos iequentemente,
impedindo a destruição de toda a infraestrutura, Que a Câmara irá tentar resolverã questäo do estacionamento
dos pesados, com a colocação de sinalização e com a intervenção da junta de freguesia e da GNR,
Relativamente à intervenção da D. Maria Amélia Oliveira dfuse que o parque infantil está aberto para todos,
durante o horário de funcionamento do equipamento, que é o restaurante e'o ginásio. eue o parque infantil é
público e faz parte da concessäo e é da responsabilidade do concessionário, a ma-nutençäo do parque'infantil, eue
se existir algum problema relativamente ao funcionamento do parque infantii, as pessoa! deveiao äpresentar uma
reclamaçäo na Câmara Municipal, para que esta possa intervir'enquanto entidade adjudicatária,

!-o-que diz respeito à questão colocada pela D, Luzia Veludo disse que, dentro de pôucos dias, estará concluída a
1a fase da obra e o Município tem o compromisso do mobiliário e vaitratardo fornecimento do mesmo, através da
abertura do respetivo procedimento, Que a obra que está a decorrer é importante e, pessoalmente, tem orgulho na
mesma, assim como as obras que estão e iräo ocorrer em outras escolas.
Agradeceu ao Sr. José Luis Lopes Barbos-a de Carvalho as questões colocadas, as quais já foram respondidase face q Ppocupaçäo manifestada pelo Sr, Municipe relativamente a Miramar e à componente histórica e
patrimonial de Miramar, disse que a presente reuniäo é particularmente simbólica, eue relativamente à casa/atelier
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Arqt' Oliveira Ferreira, a atual Câmara assumiu dar prioridade ao espaço, com a vantagem de que a Associaçäo
Amigos de Gaia já tem os projetos e a Câmara transfere a 1a tranche do protocolo parã que a associaçä0, nesta
fase, comece afazer a recuperação, em termos de manutenção da estrutura e da'vedaçao e ir consólidando o
trabalho' Que o equipamento é extraordinário e, pessoalmente, espera que a comunidade se envolva na discussão
seguinte, isto é, agora que a Câmara encontrou maneira e recursos para ajudar a freguesia a reabilitar o espaçg,
também é importante que a comunidade decida qual o destino a dar ao espáç0, Que a-Camara näo pretende imfor
nada, mas pretende que o espaço seja um marco importante do Município, qúe valha a pena visitar,

E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 horas e 37 minutos, o Senhor presidente da Cämara

declarou encerrada a reunião, da qual se elaborou a presente minuta aprovada, por unanimidade, nos

termos do disposto no art.o 34.0 do cPA, e no n,o, 3 do art.o 570. do Anexo I da Lei n: 75t2013, de 12 de

Setembro, com as devidas alteraçöes, bem como do n,o. 3 do art.o 11.0 do Regimento da Câmara Municipal
de vila Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reunião de201g.01.21.

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

, a subsc

O Presidente da Câmara,

Wl,,q^\^^/.
(Eduardo Vítor Rodrigues)
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