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REUNTAO pÚBLtCA DA CÂMARA REALTZADA NOS PAçOS DO

MUNICíPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 18 DE FEVEREIRO DE 2019

PRESENTES:

- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues
- 0 Senhor Vereador, Eng,o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
'A senhora vereadora, Dra, Maria Elisa vieira da silva cidade Oliveira
- O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
- O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr. Manuel António Correia Monteiro
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins 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 Ascensäo

PRESIDIU À REUNñO:

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

SECRETARIOU A REUNIAO:

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

HORA DA ABERTURA: 16 horas e 06 minutos.

HORA DE ENCERRAMENTO: 17 horas e 50 minutos,
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PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉUO NO 1

O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro, efetuou um pedido de adiamento de reunião de 4 de
março de 2019, justificando a impossibilidade dos Senhores Vereadores do PSD estarem presentes, uma vez que
estão no estrangeiro,

PONTO PRÉVIO NO 2
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro apresentou o ponto prévio que a seguir se transcreve:, 

RED BULL

Conforme artigo publicado na imprensa recentemente, estarão por pagar à Capitania do Porto do Douro, os serviços presfados duranfe as
corridas aéreas da RED BULL, realizadas enfre os dias 1 e 3 de Sefembro de 2017, no Potto e em Gaia.
A Associação Sóclo Proflsslonalda Polícia Marítima afirma que é grande o descontentamento entre os cerca de 35 agenfes que foram
chamados a garantir a segurança do evento.
A organização da RED BULL afirma que no âmbito das contrapartidas, foi a Cêtmara de Gaia que ficou com essa responsabitidade.
Segundo o mesmo artigo, o Município já havia prometido pagar em jutho passado, mas até agora rsso ainda não terët acontecido. A
Câmara Municipalde Gaia terá culpado a burocracia, mas garantia a 3 de Jutho passado, ter envíado nesse dla o pagamento em falta
para despacho do Presidente.
Sefe meses depois, o dinheiro ainda não chegou e parece que a responsabilidade permanece em aberto. A Câmara de Gaia näo explica
os moflvos do atraso, mas informa agora que o pagamento estará previsto para as próximas se/??anas, mas se/n especificar datas.
Face ao exposfo, impõem-se os segulnfes esclarecimentos:
l.Constadoprotocolo,asslnado àdata,qualomontanteapagareaquemcompetiaatiquidaçãodestevalor?
2. Quais os moflyos que têm vindo a protelar a realização deste pagamento?
3. Qualo exato montante do valor em dívida?
4. O pagamento em falta já foi efetuado?
Vila Nova de Gaia, 1B de fevereiro de 2019.
O Grupo de Vereadores do PSD na Câmara Municipal de Vita Nova de Gaia"

O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que não é porque um assunto é
notíc¡a num jornal, que passa a ser assunto prioritário e o pagamento é feito atempadamente relativamente a um
serviço público que foi requisitado, para um trabalho excecional. Que näo se trata de nenhum pagamento regular,
no sentido de uma atividade regular e constante. Que o Município está em fase de receção da fatura para
confirmação e pagará atempadamente, Disse ficar satisfeito que o Senhor Vereador, hoje, se preocupe com o
pagamento à Policia Marítima, porque, pessoalmente, quando tomou posse, teve de pagar dois anos e meio de
faturas de refeiçoes escolares. Que a Polícia Marítima receberá no tempo devido e nåo irá valorizar essa questão,
porque não é uma questão central na vida do Município, Aquilo que pretende garantir é que, nos fornecedores da
Câmara, ninguém exija juros de mora e, nesta situação em concreto, houve, de facto, burocracias que são
igualmente do conhecimento do Sr, Vereador,
O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar disse näo se tratar de um incumprimento,
porque, aquando da organizaçäo do festival RED BULL, ficou assente que todas as forças da autoridade, bem
como, todas as forças da proteção civil, mandariam as suas faturas para o Comandante Operacional do distrito do
Porto e, por isso, quando chegaram as faturas, elas foram pagas atempadamente. Que a Polícia Marítima não
enviou as faturas, conforme terá sido solicitado,

PRESIDÊNCWVE
APROVACAO DEF¡NITIVA DA ATA NO 03 DA REUNñO TPÚBL REALIZADA EM 04 DE
FEVEREIRO DE 2019
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1, apenas no original
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata no 03 da reun¡ão pública de Câmara
realizada em 04 de fevereiro de 2019.

CONVITE À CÂURRI MUNICIPAL DE VILA NOVA DE GAIA PARA FAZER PARTE CONSELHO DE
FUNDADORES DE SERRALVES. NO TOTAL DE €100.000.00 (CE M MIL EUROS)
EDOC/2018/71803
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas no original,
Despacho do Sr. Presldente: "A Câmara. 29,01,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adesäo de Vila Nova de Gaia ao Conselho de
Fundadores de Serralves, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovação da Assembleia Municipal.

PEDIDO DE ADESÄO À ASSOCIACRO tlRClOl,tAL DAS ASSEMBLEIAS MUNlclPAIS (ANAM) - VALOR DA
QUOTA DE ASSOCIADO PARA 2019. €1,750.00 (MIL SETECENTOS E CINQUENTA EUROSI
EDOC/2018t41364

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. 31.01,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o valor da cota de associado para 2019, no valor de
€1.750,00 (milsetecentos e cinquenta euros), nos termos informados,
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal.

DE PROCEDIMENTO P

EGULAME EP BL VE ULOS LIGEI DE
MT IN cto Do

MENTO E P PROCEDIMENT
EDOC/2019/9676

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. 13,02.2019'
0 Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro disse que quando se fala no documento de "novas

alteraçöes legislativas", entende que se está a tentar incluir as novas plataformas tipo a UBER,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues disse que no regulamento só se pode
incluir alteraçöes relativamente a táxis, porque não há posturas nas plataformas. Que aquilo que se está afazer,
säo ajustamentos de postura, ajustamentos de concessã0, decorrentes da lei e pô-los à discussão pública, Que,
no fundo, está-se a "aproveitar", esta alteraçäo legislativa, para rever o regulamento, excluindo as plataformas
eletrónicas,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1. Nos termos do arto 980 do cPA, a abertura, com efeitos imediatos, do

procedimento conducente à elaboraçäo da alteração ao Regulamento do
Transporte Público de Aluguer em Veículos Ligeiros de Passageiros -
Transporte em Táxi - do Município de vila Nova de Gaia, o qual, tendo em
consideração que influenciará de modo direto quer os industriais do setor como
todos os utilizadores do serviço de táxi, será objeto de consulta pública nos
termos do arto 1010 do CPA, dispensando-se, desta forma, a audiência prévia,

AO

J

DE VILA NOVA DE



6 \l,tVILA NOVA DE

CAMARA MUNICIPAL

(

Ats n'04 - Reunião Pública
De I8 defevereìro de 2019

nos termos do arto 1000, n0 3, al. c) do CPA, sem prejuízo de se ouvir as
entidades representativas do setor.

2. Delegar o poder de direçäo do procedimento na Dra Goreti Martins, tendo em
vista a elaboração e aprovação do projeto definitivo e subsequente consulta
pública.

POLITICA DA QUALIDADE
ED0C/2019/9581
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no o¡ginal
Despacho do Sr, Presid ente : " A Câmara, 08.02.201 9'
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

ENTRE O MU ADEGAIAEO

ATIVIDADE EU DAJ
N E RAMA + RPO EUROPEU D
EDOC/2018/68936

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no original,
Despacho do Sr, Presldente:"4 Câmara. 08.02,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e o Grupo de Açäo e Intercâmbio Artístico e Cultural - GAIAC, tendo em vista a
dinamizaçäo de atividades com jovens voluntários europeus e de projetos na área da
juventude, nomeadamente através do Programa Erasmus + e do Corpo Europeu de
Solidariedade, nos termos apresentados.

ACORDO B ENTRE NOVA DE
c USTRIAL DE DE GAIA . AC VISTA A

LICIDADE HARM
PELA

LVI GEST LTURAL E
AI STI NOVA DE

EDOC/2019/6203
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7, apenas no original.
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara. 29.01,2019'
O Senhor Vereador, Dr, Duarte António Reis Besteiro perguntou se os outdoors säo propriedade da ACIGAIA,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues disse que os outdoors são propriedade da
ACIGAIA e que as posiçöes são licenciadas pelo Município,
O Senhor Vereador, Dr, Duarte António Reis Besteiro perguntou se a matéria que vai versar nos outdoors, é
publicidade e formação destinadas exclusivamente aos associados da ACIGAIA.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr, Eduardo Vítor Rodrigues disse haver duas situaçoes. Primeiro, há
uma publicidade institucional que pode estar incluída neste pacote, ou seja, a ACIGAIA pode participar em

Progfamas de divulgaçäo institucional e pode utilizar estes equipamentos seus, para esse fim, No que diz respeito
à publicidade comercial, ela é assumida como um instrumento de financiamento da ACIGAIA, na sua relação com
os associados, preferencialmente, Disse ser verdade que o que está aqui em causa, é uma relação com os
associados e nada impede que a ACIGAIA se financie ou receba contratos de publicidade de outros, desde que
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esse dinheiro reverta para a gestäo corrente da ACIGAIA, pelo que, só nessa altura, reverte para os próprios
associados.

Deliberação:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
o Acordo de Golaboraçäo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo
Comercial e lndustrial de Vila Nova de Gaia - ACI'GA|A, tendo em vista a publicidade e a
harmonizaçäo dos interesses das atividades económicas representadas pela ACIGAIA, com
interesse público municipal, no âmbito da promoçäo do desenvolvimento, da gestäo,
manutençäo e divulgaçäo do património cultural e paisagístico de Vila Nova de Gaia, nos
termos apresentados,

Saiu da reunião o Senhor Vereador Dr. Elisio Ferreira pinto.

ERIA IN RAR ENTRE DE GAIA E A
INST

N ITA LME CUL RAE AO
DOS Dos c NOVA DE GAIA

EDOC/2019/4820

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no B, apenas no original,
Despacho do Sr. Presrdente: "A Câmara. 22.01,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria lnstitucional a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a Fundaçäo Inatel, tendo em vista o desenvolvimento de
uma cooperação institucional mútua no que respeita às atividades de lazer, cultura e
desporto, ligadas ao aproveitamento dos tempos livres dos cidadãos do concelho de Vila
Nova de Gaia, nos termos apresentados,

Entrou na reuniäo o Senhor Vereador, Dr, Dr, Elísio Ferreira pinto,

DEP E ENTRE NOVA DE GAIA E A
M CA PARA JOVENS

A TER DIA 23 DE F CINE TEATRO EDUARDO

EDOC/2019/8218
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 9, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara. 07,02.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria lnstitucional a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a Academia de Música de Vilar do Paraíso, tendo em vista
a realizaçäo do "80 Concurso Jovens Coreógrafos" a ter lugar no dia 23 de fevereiro de
2019, no Cine Teatro Eduardo Brazäo, nos termos apresentados.

GRATUITA ED A DE UM
E CARIZ LIZAR o DE 2019 CASA DA

AMIZADE DO ROTARY CLUBE DE VILA N OVA DE GAIA
EDOC/2o19/5943
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas no
original.
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Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 07.02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do Cine Teatro Eduardo Brazäo, para
a realização de um espetáculo de cariz solidário, a realizar no dia 01 de março de 2019,
solicitado pela Casa da Amizade do Rotary Clube de Vila Nova de Gaia, nos termos
informados.

UITA DO BIBLIOTE D
NCIA ,'FAKE 

N NCIAS NA ,t

LUGAR NO D IA 15 DE FEVEREIRO DE 19. SOLICITADO PELA JUVENTUDE SOCIALI STA DE VILA NOVA
DE GAIA
EDOC/2019/9950
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, 1J,02.2019'
O Ponto foi retirado da ordem de trabalhos.

CEDÊNCIA UDITÓRI MUNICIP PA UM LIVRO
MAN E MANUEL NO DIA 21DE

1 soLrcrr
EDOC/2019/7483
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 13,02.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do auditório da Biblioteca Municipal,
para o lançamento de um livro da autoria de Manuela Bulcão e Manuel Rosa Gomes, a ter
lugar no dia2l de março de 2019, solicitado pela União de Freguesias de Mafamude e Vilar
do Paraíso, nos termos informados,

ITA O CORPUS
RAD A TER LU N DE 2019

SOLICIT ACADEMIA
EDOC/2019/8956
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. 15.02.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do Espaço Corpus Christi, para a
realizaçäo do Concerto de Primavera do Coro da Academia Sénior de Gaia, a ter lugar no dia
22 de março de 2019, solicitado pela Academia Sénior de Gaia, nos termos informados.

RESSARCIMENTO AO FUNDO DE INVESTIMENTO ITvIOBITÁRIo GRIR oouRo oo I.oTE No 1 Do ALVARÁ
DE LOTEAMENTO NO 26/96. DELIBER
EDOC/2018/66753
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14, apenas no
original,

DO
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Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 1A,02,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de cabimento no 689/2019, nos termos
informados.

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
PROPOSTA DE NOMEACAO DO VEL TÉCNICO DA RESERVA NATURAL LOCAL ESTUÁRO
DO DOURO
ED0C/2018t61878
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. 29.01,2019'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
a nomeação do Dr. Henrique Nepomuceno Alves como responsável técnico da Reserva
Natural Local do Estuário do Douro, cessando, em consequência, o cargo para que foi
nomeado pela Ordem de Serviço n0 8/2018, mantendo.se válidas as restantes deliberaçöes
constantes da respetiva Ordem de Serviço, nos termos propostos.

lo SPETIVA TIVA DO EDI DO
E PRO E OPE D

EDE DE VILA E DO REGULAMENTO D
DE

ED0C/2018t48740
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presldente: "À Câmara, 31.01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP,
submeter a aprovação da Assembleia Municipal a proposta final do Projeto de Regulamento
que procede à revisão do Regulamento de Circulaçäo e Operaçoes de Garga e Descarga na
Cidade de Vila Nova de Gaia e do Regulamento de Condicionamento de Trânsito e de
Estacionamento no Centro Histórico - Zona I e respetiva Nota justificativa, nos termos
informados.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS
RELAT ORIO FINAL DO PROCEDIM E DE MODIFICACAO DO REGULAMENTO OUE CRIA PROGRAMA
GAI(oP NDE+E RESPETIVA NOTA JUSTIFICATIVA
EDOC/2018/68335

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: "A Câmara, 29.01.2019'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS-PP,submeter
a aprovaçäo da Assembleia Municipal a proposta final do Projeto que altera o regulamento
que cria o Programa Gai@prende+ e respetiva nota justificativa, nos termos informados.

ACI
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c R: SIN ORES EM

DE VILA N
EDOC/2o18t21964

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 18, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara, 07.02.2019'
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

DrREçÃO MUNICIPAL DE ADMINI E FINANçAS
CONTRAT PREST SEGURAN
VIDEOVIGI CIA PARA O MUNIC PIO DE VI NOVA DE GAIA
EDOC/2o19/6115

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 19, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 15,02,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar nos termos do no 4, do arto 630 da LOE, para efeitos de
dispensa do n01 do referido normativo legal e aprovar, nos termos informados, o seguinte:

1 ' Face ao valor considerado que a referida contrataçäo está abrangida, pelas
normas constantes do Código dos Contratos Públicos (CGP), solicita.se autorização
para se adotar o concurso público com publicaçäo de anúncio no JOUE, nos termos
da alínea a) n.0 I do art.o 20.0 do CCP;
2 - Aprovar, nos termos da alínea c)do n,0 1 e do n,0 2 do art. 400 do ccp, os termos
e condiçöes constantes no caderno de encargos e respetivos anexos, o programa
de concurso e a minuta de anúncio que aqui se juntam;
3 ' Definir para a presente aquisição como preço base o valor de € 4,900.000,00 + IVA
à taxa legal de 23%, nos termos do disposto no artigo 4lo do ccp, publicado pelo
Decreto'Lei n.0 18/2008, de 29 de janeiro, com a revisäo dada pelo Dec. Lei 111.
812017 de 31 de agosto, na atual redação;
4 ' Aprovar a constituição dos elementos do júri conforme sugerido pelos serviços
requisitantes.
Mais foi deliberado submeter a aprovação da Assembleia Municipal a despesa
plurianual com a seguinte repartição;
2019 - 6 meses . (816.666,66€) s/tVA
2020 - 12 meses - (1,633.333,32€)s/lVA
2021- 12 meses - (1.633.333,32€)s/lVA
2922- 6 meses. (816,666,66€)s/lVA

BIBL lcA VILA . REABILIT DO
DE

ED0C/2019/3181
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara, 1J.02.2019'

8
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Deliberado por unanimidade, nos termos informados, aprovar e submeter a autor¡zaçäo da
Assembleia Municipal os encargos plurianuais inerentes ao proced¡mento "BIBLIOTECA
PUBLICA MUNICIPAL DE VILA NoVA DE cAtA - REABtLtTAçÃo E MoDERNtzAçÄo Do
EDIFíC|O PRINCIPAL", com a seguinte repartíçäo:
2019 - 400.000,00€
2020 - 1,050.000,00€

DO BLICO P PRIVADO DO M LA DE
RRENO DEF

GULPI E VALADARES. 2433117 - BASTOS EGAS. S.A.
EDOCt2017/63837
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2i, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 15,02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos da alínea q) do artigo 250 do anexo lda Lei TSt2013
de 12 de setembro, submeter à apreciaçäo da Assembleia Municipal a desafetação do
domínio público para o domínio privado do Município, da parcela de terreno com a área de
684,80 m2, sita no lugar de Figueiredo, Uniäo de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, que
corresponde a um antigo tramo da EN109 que atualmente se encontra desativado, por
desnecessário para a finalidade pública para que estava adstrito, considerando-se que a EN
109 terá passado a satisfazer as necessidades públicas que anteriormente se obtinham
através deste caminho. O referido terreno encontra.se omisso na matriz predial e na
Conservatória do Registo Predial, e confronta do norte, com domínio público, do sul e
nascente com a empresa Bastos Viegas S.4., do poente com Avenida Combatentes do
Ultramar Português e destina-se a posterior alienaçäo, nos termos informados.

UMA PARCE DE FREGU HA

LI ICAS NO o
EDOC/2019/2300
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, 29,01.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Resolução de Expropriar de uma parceta sita na União
de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, do concelho de Vila Nova de Gaia,
destinada à dotaçäo de Ligaçöes Mecânicas no Centro Histórico, nos termos informados.

IREITO PARCELA CRET
GON LVES

-U ESIAS DE SE €10.500
(DEZ MIL E QUINHENTOS EUROS) A ATRIBUIR AO EXPROJRIADO
EDOC/2019/5368
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: "A Câmara. 31.01.2019'

EXP
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Deliberado por unanimidade, aprovar a aqu¡s¡çäo por v¡a do direito pr¡vado da parcela
destinada à concretizaçäo da "Ligaçäo Mecânica entre a EN1/Senhora da Saúde e a Rua
Gonçalves Castro/Feira dos Carvalhos", Uniäo de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, pelo
montante de €10.500,00 (dez mil e quinhentos euros), nos termos informados,

EH DE LOTEAME PERFICÉRIA0

CLEMENTI ROSA PAIVA RIBEIRO YOR. PELO DE €8,346.00 rOrTO MrL NTOS E
QUARENTA E SEIS EUROS)
EDOC/2019/6834

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. 09.02.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a alienaçäo da raíz do lote H, do alvará de loteamento no
1/90, à superficiária Maria Clementina Rosa Paiva Ribeiro Sottomayor, pelo valor de
€8.346,00 (oito miltrezentos e quarenta e seis euros), nos termos informados.

DIREITO lctE Do 0 PROPRIEDADE ENO30
FREGUESIAS D VALADARES A

PAULO REIRA E MEDIAN DE €11,600
SEISCE EUROSI
EDOC/2018t61290

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

Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara, 09.02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a permuta do direito de superfície do lote no 9 da
propriedade plena do lote no 30, da Urbanízaçäo da Quinta da Pala, União de Freguesias de
Gulpilhares e Valadares, a Paulo Adäo Madureira e Carvalho, nascido a 01.06.1926,
residente na Rua Vistosa, n0 193, 4400 - 343, Vila Nova de Gaia e portador do Cartão do
Cidadäo n0 10807557, mediante o pagamento de €11,600,00 (onze mil e seiscentos euros),
nos termos informados.

ACr E SITAS N0 192 E
o 163 E ELOTE3E DE CONTAS

EDOC/2o19/2986
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. 08,02,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS-PP, aprovar
a orientaçäo emitida pela DUE de 09/07/2018, autorizando a Comissão Liquidatária a
proceder á alienação das duas moradias no mais curto prazo possível,
Mais foi deliberado aprovar as contas da Sociedade Gaiapolis de 2010 a 2017,
nomeadamente:

D

DAP
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a) os refatórios e contas da sociedade referentes aos exercícios de 2010,2011,2012,
2013, 2014, 2015, 2016 e 2017 ;

b) a proposta de aplicação dos resultados líquidos de dada um daqueles exercíc¡os;
c) proce_der à apreciação da liquidação e da fiscalizaçäo da sociedade.
voTAÇÄo:

VIMENTO D BRAR ENTRE M
DE - CLUBE D PARA APOIO DE UM

ADAPT A DE VE PORT
DEFI VALOR TOT IL EU
EDOC/2018/69353

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. A0,01,2019
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Gontrato - Programa de Desenvolvimento Desportivo
a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e CWDS - Clube WE DO SAILING, para
apoio financeiro à aquisiçäo de um barco adaptado, para a prática da modalidade de vela
por pessoas portadoras de deficiência, no valor total de €42.000,00 (quarenta e dois mil
euros), nos termos apresentados.

LEBRAR ípro oe um E FLADGATE
HOS S.A. NTOS EIN

.,CLIMATE CHANGE LEADERSH lP" - ONS FOR THE WINE INDUSTRY. NO VALOR DE €20,000.00
(VINTE MIL EUROS)+ tVA
EDOC/2019/6614
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 13.02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e THE FLADGATE PARTNERSHIP VINHOS S,4., no âmbito da realização
dos eventos que integram o projeto "Climate Change Leadership" - Solutions For The Wine
Industry", no valor de €20,000,00 (vinte mil euros)+ lVA, nos termos apresentados,

ACORDO DE COLABORACÃO A CELE ENTRE O MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O CENTRO

0

VILA NOVA D toF
A CONCE ENE ATO OS E FAM

ANO DE 2019, NO VALOR DE €25.000.00 NTNTE E ctNco Ml ROS)
EDOC/2019/6840
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 19,02,2019,

11
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores de Vila Nova de
Gaia, para apo¡o financeiro para a concessäo de benefícios sociais a todos os seus
associados e famílias, para o ano de 2019, no valor de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros),
nos termos apresentados.

CELEB O MUNICíPI ADE
VISTA O

¡MPRE O PELA PAZ
EDOC/2019t10173
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:"Aprovo, À câmara, para ratificar. 13.02,201g"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr, Presidente datado de 13,02.2019, que
aprovou o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Conselho Português para a Paz e
Cooperação, tendo em vista o apoio destinado à impressão a cores de ãartazes e folhetos
para a divulgaçäo do Concerto pela Paz, nos termos apresentados.

co ACE OMU ípr DE GAIA E A
ESIA DE AND PARA RO OB D DO

INTERIOR DA JUNTA DE F UESIA DE VILAR DE ANDORINHO. NO VALOR TOTAL DE €120.000,00
(CENTO E VINTE MIL EUROS)
EDOCt2019t9372
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, 13.02,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Vilar de Andorinho, para apoio financeiro às
obras de reabilitação do interior da Junta de Freguesia de Vilar de Andorinho, no valor total
de €120,000,00 (cento e vinte mil euros), nos termos apresentados.

RDO ENTRE O MUN LA NOVA
GAIA E APOIO FI

PARA A DADE NO AL DE
€15().O()O.()O (CENTO E CINQUENTA MIL EUROS)
EDOC/2019/9291

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, 13.02.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a segunda revisäo ao Acordo de Colaboraçäo a celebrar
entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Gentro Social da Paróquia de S. Salvador de
Grijó, para apoio financeiro suplementar à construçäo de um lar para a terceira idade, no
valor total de €150,000,00 (cento e cinquenta mil euros), nos termos apresentados,

D

PARA
RES DE E FOLH A DIVUL
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MUNICíPIO DE VI
AAS DO NDES DE A EI

EI AR IO DE VILA
ADE T U

EDOC/2019/9166

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"A Câmara, 13.02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adenda ao Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a Associação "Amigos do Sotar dos Gondes de Resende -
Confraria Queirosiana", para apoio financeiro suplementar à elaboração de um roteiro sobre
o património de Vila Nova de Gaia, no valor total de €150.000,00 (cento e cinquenta mil
euros), nos termos apresentados.

COOPE ELEBRAR ICIPIO DE VILA N UNñO DE
MARIN RO DA AFU FINANCEIRO

AO INVESTIMENTO A EFETUAR NO PORTO DE DA AFURADA. NO ITO DA IDATURA AO

E DE UM ROTEI

o MAR TOTAL DE OITO MIL EU
EDOC/2019/830

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 13,02,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Cooperaçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, para
apoio financeiro destinado ao investimento a efetuar no Porto de Pesca da Afurada, no
âmbito da candidatura ao Programa Operacional lfiar 2020, no valor total de €38,000,00
(trinta e oito mil euros), nos termos apresentados.

DE A CEL O MUNI ípr DE GAIA E A
FREGUE ERZEDO E PARA rRo OBRAS DE DO

co AL DE 1 OE E INHENT
EUROSI
EDOC/2019/9486
Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 13,02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freguesias de Serzedo e Perosinho, para apoio financeiro
às obras de construçäo do Centro Cívico, no valor total de €184.500,00 (cento e oitenta e
quatro mil e quinhentos euros) nos termos apresentados,

13
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TOCO O ESP AT
]CIPAL DE VI

NOVA DE GAIA
ED0C/2017/19997
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 15,02.2019'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
a revogação do Protocolo de Cooperaçäo a celebrar entre o Espaço Atlântico - Formaçäo
Financeira Lda (Candidatura Centro Qualifica) e a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,
nos termos apresentados.

NSA DO DET DE VIATU
67 ET S ENTA E SETE AO

PORTO N DE JANEI SOLICITAD E PSI
MENTAL DO C.H.V,N.G./E.
EDOC/2019/5018

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: "À Câmara. J1,01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €53,67 (cinquenta e três euros e sessenta e sete cêntimós),
para deslocaçäo ao Porto, no dia 23 de janeiro de 2019, solicitado pelo Serviço de Psiquiatria e
Saúde Mentaldo C.H.V.N.G./E., nos termos informados.

PEDIDO DE SADOP DET DE VIATURAS M

PORTO. NO DIA 28 DE JANEIRO DE 2019. SOLTC PELA ESCOLA EB I/JI DE NOVA
EDOCI2019I5772
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:"A Câmara. 06.02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €63,98 (sessenta e três euros e noventa e oito cêntimos), para
deslocaçäo ao Porto, no dia 28 de janeiro de 201g, solicitado pela Escola EBl/Jl de Aldeia Nova,
nos termos informados.

DE DI DE UTI MUNI
VALOR ctNco NTA E PARA

DO PORTO
EDOCt2019t5757
Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3g, apenas no
original.

A
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Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 06,02.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas mun¡cipais, no valor €405,69 (quatrocentos e cinco euros e sessenta e nove
cêntimos), para deslocaçäo a Favaios, no dia 26 de janeiro de 2019, solicitado pela ACApO /
Delegaçäo do Porto, nos termos informados,

PEDI NSA DO P DET
SC

NOD EIRO DE O PELO
EDOCt20',l9t6211
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 06,02,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €64,16 (sessenta e quatro euros e dezasseis cêntimos), para
deslocação ao Porto, no dia 29 de janeiro de 2019, solicitado pelo Jardim de Infância de São
Lourenço, nos termos informados.

IDO DE D OP TAXAS DE TURAS MUNICIP
EUROS E UMC P AO

DE ANIMAL ICIPAL NOD 201 soLr T
PELA ESCOLA SECU DR. JOAQUIM GOMES IRA ALVES
ED0C/2019/6386
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 06.02,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €49,61 (quarenta e nove euros e sessenta e um cêntimos), para
deslocaçäo ao Centro de Tratamento Animal / Canil Municipal, no dia 30 de janeíro de iolg,
solicitado pela Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, nos termos informados.

DE DISP AGAM DE UTI MUNICIP
€127 E VINTE E OIT

A OVAR. NO 26 DE JANEIRO DE 2019. SOLICITADO PELO FUT EBOL CLUBE DE GAIA
EDOCt2019t5721
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. 06,02,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor €127,84 (cento e vinte e sete euros e oitenta e
quatro cêntimos), ou seja, o valor de € 89,49 (oitenta e nove euros e quarenta e nove cêntimos),
para deslocação a Ovar, no dia26 de janeiro de 2019, solicitado pelo Futebol Clube de Gaia, nos
termos informados.

PARA D
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PEDIDO D OP DEU D IP NO
€60 UROS E ATRO C P

PORTO. NO DIA 23 DE JANEIRO DE 2019. SOLICIT PELA ESCOLA SEC UN RIA DE CARVALHOS
EDOC/2o19/4990

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 06,02.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipa¡s, no valor €60,54 (sessenta euros e c¡nquenta e quatro cêntimos), para
deslocação ao Porto, no dia 23 de janeiro de 2019, solicitado pela Escola Secundária de
Carvalhos, nos termos informados,

DIDO DE DE UTI
VALOR AE EUM BIBLI

JANEIRO DE PELA ESCOLA
EDOC/2019/6371
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. 06.02,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €59,01 (cinquenta e nove euros e um cêntímo), para deslocaçäo
à Biblioteca Municipal de Gaia, no dia 30 de janeiro de 2019, solicitado pela Escola Básica da
Praia, nos termos informados.

EDIDO DE DOP TAXAS DE ATURAS MUN
V E ITENTA E T PARA

IO DE GAIA
EDOC/2019/5685

Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 06,02.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €358,84 (trezentos e cinquenta e oito euros e oitenta e quatro
cêntimos), para deslocaçäo ao Gerês, no dia 26 de janeiro de 2019, solicitado pelo Colégio de
Gaia, nos termos informados.

DE UTI MUNICI

AO
N

VALOR NTA E E TRINT
IA04DEF DE 201 PELA DE BA

EDOCl2019t7421
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 46, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 06.02.2019'

DI

O DIA DE 2019 SOL

tMos PARA
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Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas mun¡c¡pa¡s, no valor €49,38 (quarenta e nove euros e trinta e oito cêntimos), para
deslocaçäo ao Porto, no dia 04 de fevereiro de 2019, solicitado pela Escola EB1 de Laborim de
Baixo, nos termos informados.

PEDIDO DE DO AXAS DE MUNICIPAI
EUROS E

01 DE 2019 ESCOLA
EDOCt2019t6972
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 47, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 08,02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €49,19 (quarenta e nove euros e dezanove cêntimos), para
deslocaçäo ao Porto, no dia 01 de fevereiro de 2019, solicitado pela Escola Básica das Matas,
nos termos informados.

IDO DE D DOP TAXAS DE RAS MUNICIP
VALOR ENTA EUROS E PARA DE

MUNI NOD EIRO DE ESCOLA
CA DA PRAIA

ED0C/2019/8685
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 48, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara, 0A.02.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €55,39 (cinquenta e cinco euros e trinta e nove
cêntimos), para deslocaçäo à Biblioteca Municipal de Gaia, no dia 08 de fevereiro de 2019,
solicitado pela Escola Básica da Praia, nos termos informados.

DISPEN DE UTI tct NO
OR clNco E E SEIS AO

NO DIA 05 DE FEVEREIRO DE 2019. ITADO PELA ESCO EBI/JIDE URBANO SANTOS MOURA
EDOCt2019t7721

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4g, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 1J,02,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €95,26 (noventa e cinco euros e vinte e seis
cêntimos), para deslocação ao Porto, no dia 05 de fevereiro de 2019, solicitado pela Escola
EB1/Jl de Urbano Santos Moura, nos termos informados.

oPARA DES
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DIREçÄO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAços pÚeLtcos
ATRIBUiCÃO DE DESIGNACÄO TOPONiMIA - CLUBE ATLÂNTICO DA MADALENA
EDOC/2018/64518

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 50, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: "Concordo com a proposta da JF Madatena. À Câmara, 29,01,2019'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta da Junta de Freguesia da Madalena, nos termos
informados,

DISPE ENTO DE T DE TRÂNS
VICEN o D1427

DE JA S EUROS E VINTE
SOLICIT DE FRE LEVER E

EDOC/2019/4541
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 51, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente: "A Câmara. 29.01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa parcial de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, no montante de 120,54€, correspondente a 70o/o do valor total de
172,20€, relativa à realizaçäo do evento "Procissäo em honra de São Vicente, Olival", realizado
no dia 27 de janeiro de 2019, solicitado pela Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e
Crestuma, nos termos informados.

ISPENSA DEÏ DE

o EM

1 NO E€1

DIA 03 DE
FEVE 1 NO OITO EUROS E

BATISTA DE
EDOC/2019/3029
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 29,01,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa parcial de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, no montante de 166,88€, correspondente a 70o/o do valor total de
238,40€, relativa à realização do evento "Cortejo ao Menino, em Canelas", realizado no dia 03 de
fevereiro de 2019, solicitado pela Paróquia de São João Batista de Canelas, nos termos
informados.
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DISPENSA DET DE TRÂNSI R

NO DIA 03 DE
REIRO DE TOTAL DE UARENTA E CINC

o
EDOCt2019t3572
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presid ente : " À Câmara, 29.01 .20 1 9'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa parcial de pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, no montante de 101,99€, correspondente a 70% do valor total de
145,70€, relativa à realizaçäo do evento "Procissão em Honra de Säo Brás", realizado no dia 03
de fevereiro de 2019, solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial de São Pedro de Pedroso, nos
termos informados.

DED ODE DE TRÂN
REAL NO DIA 03

RO DE OR TOTAL D E VINTE E NOVE EU
IM ADO PELA DE SANDIM

EDOC/2019/974

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 54, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 1J.02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa parcial de pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, no montante de 90,41€, correspondente a70o/o do valor total de 129,15€,,
relativa à realizaçäo do evento "Procissäo em honra de Säo Brás de Sandim", realizado no dia
03 de fevereiro de 2019, solicitado pela Comissão da Festa Religiosa em honra de Säo Brás de
Sandim, nos termos informados,

ODEDI ENTO D INTERRU DET
EM GRIJ 05 DE DEZEMBRO

VALOR 55
ITADO DEE DINIS DE GRIJ

EDOC/2018t71535

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5b, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara. 13.02.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, no montante de 73,55€, relativa à realização do evento "Corta Mato
Escolar, em Grijó", realizado no dia 05 de dezembro de 2018, solicitado pelo Agrupamento de
Escolas Júlio Dinis de Grijó, nos termos informados.
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DEPE

DO

PENSA D DET TIVA A
NO DIA

VALOR UENTA E TE E CINCO
PELO CE

ED0C/2019/6069
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 56, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara. 15.02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, no montante de 356,25€, relativa à realização do evento "Desfile de
Cortejo de Carnaval", a realizar no dia 01 de março de 2019, solicitado pelo Centro Social do
Candal Marco, nos termos informados.

POSTIJRA MIIN PAL DE TRÂNSITo NA TRAVE ssÂ llos acRos - UNIAO DE FRFGI AS DF GRI.Ió F
SERMONDE
EDOC/2019/2685

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 29,01.2019'
Deliberaçäo:

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

IPAL DE NA RUA S. ALAMEDA DR.
DE FRE E SAN EC

EÐOCt2019t5747
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 58, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara, 06.02.2019'
Deliberação:

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

POSTURA LDE RUA FOFI NCAMENTO
MARINHA - U DE FREGU IAS DE PEDROSO E LO
EDOC/2018/15949
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5g, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara, 0A,02.2019'
Deliberaçäo:

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

..DESFI
EJO DE ,,
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POSTURA TRÂNSff D'ÁG ENTO
DA SERMONDE

EDOCt2019t5412
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, 08.02,2019'
Deliberação:

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

LDE A DO RECA IERI PE
DO LAR -UN DEF

SANTA PEDRO
EDOC/2019/9863
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. 13,02,2019'
Deliberação:

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

POSTURA MUNI L DE TRANSITO NA RUA N DO ESPINHEIRO E NA RUA CLUBE DE

DE FREG

CANIDELO. FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2018t78759

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 15.02,2019'
Deliberaçäo:

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

BASICA MELLO FI
IN DE TRA
EDOCI2017/10975
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, 06.02.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o novo plano de trabalhos e demais planos, nos termos
informados.
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O DE VILA NOVA D

D
PATROCí

E CLUBE

NI

- EMPRE
IVO A CELE

ING PARA
O E LAZER DO UNI ODE

REAL DO
STANDARD OPEN. CAMPEO TO EUROPEU DE LASER RADIAL FEMININO OPEN E

CAMPEONATO EUROPEU DE LASER RAD IAL MASCULINO OPEN. NO VALOR DE €32.500.00 ITRINTA E
DOIS MIL E QUINHENTOS EUROS)
EDOC/2019/9328

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara. 19.02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato de Patrocínio Desportivo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia, CMPL - Porto Lazer - Empresa de Desporto e Lazer do
Município do Porto, Município de Matosinhos e CLUBE WE DO SAILING, para apoio
financeiro à realização do Campeonato Europeu de Laser Standard Open, Campeonato
Europeu de Laser Radial Feminino Open e Campeonato Europeu de Laser Radial Mascutino
Open, no valor de €32,500,00 (trinta e dois mil e quinhentos euros), nos termos informados.

DE ESPOR ENTRE O M ip DE
CMPL . R-EM PORTO E LAZE PORTO E DI

PARA CEIRO PELA,VOLTA A PORTUGAL EM Blctc LET NO VALOR MO DE €112.500.00 TCENT O E DOZE MIL E
QUINHENTOS EUROS)
EDOC/2019/9329
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 65, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 1J.02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato de Patrocínio Desportivo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia, CMPL - Porto Lazer - Empresa de Desporto e Lazer do
Município do Porto e PODIUM EVENTS, S.4., para apoio financeiro à realização e promoção,
pela PODIUM, do evento "Volta a Portugal em Bicicleta", no valor máximo de €112.500,00
(cento e doze mil e quinhentos euros), nos termos informados.

NTRATO D INIO CELEBRAR DE VILA NOVA
A ASS "430

ERTO INT DA DE IS DE NO VALOR TOT
DE €4.700,00 íQUATRO Mt L E SETECENTOS EU + IVA
EDOC/2019/4818
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 66, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 13,02.2019'

E ISD PORT FINANCEIRO
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato de Patrocínio Desportivo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo de Ténis de Mesa do Porto, para apo¡o
financeiro à realizaçäo do "430 Torneio Aberto Internacional da Associação de Ténis de
Mesa do Porto, no valor total de €4.700,00 (quatro mil e setecentos euros) + lvA, nos termos
informados.

T LVIME CELEBRAR ENTRE
VILA NOVA D UTEBOL APOIO FINAN RAMA

PORTIVAS - €12
sEtscENTos E vtNTE E CTNCO EUROS)
EDOC/2019/4691
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 67, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 13.02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e Futebol Clube de Gaia, para apoio
financeiro no âmbito do programa de reabilitaçäo de instalaçoes desportivas - PRID, no
valor total de€12.625,00 (doze mil seiscentos e vinte e cinco euros), nos termos informados.

CONTRATO.P tvo 9A
MUN IO FINANCEIRO

NO VALOR TOTAL
QUATROCENTOS EUROS)
EDOC/2019/9507
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 68, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 19,02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato-Programa de Desenvotvimento Desportivo
201812019 a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo de Ténis de
Mesa, para apoio financeiro à prática da modalidade desportiva de Ténis de Mesa, no valor
total de €1.400,00 (mil e quatrocentos euros), nos termos informados.

RAMA DE ENTO CELEBRAR ENT
ODEVI GAIA E A DO NORT PARA

APOIO FI VALOR TOTAL DE
€1.638.00 rM E SEISCENTOS E TRINTA E OITO EUROSI
EDOC/2019/9501
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6g, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara, 13,02.2019'
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - programa de desenvolvimento desportivo
201812019 a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo de Nataçäo do
Norte de Portugal para apoio financeiro à prática da modalidade desportiva de nataçäo, no valor
total de €1,638,00 (mile seiscentos e trinta e oito euros), nos termos apresentados.

RAMA DE DESPO BRAR ENTRE O

MIL
SETECENTOS CINCO EUROSI
ED0C/2019/9503
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. 1J,02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato . programa de desenvolvimento desportivo
201812019 a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo de Remo do Porto
para apoio financeíro à prática da modalidade desportiva de remo, no valor total de €3.705,00
(três mil setecentos e cinco euros), nos termos apresentados.

SENVOLVI 201812019 A CELE
MUNI NOVA DE 0c DE TAE APOIO
FINANCEIRO TICA DA MODAL IDADE D IVA DE TAEKWONDO. NO VALOR TOTAL DE
€4,860,00 (QUATRO MtL OTTOCENTOS E SESSENTA EUROS)
EDOC/2019/9504
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 71, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 13.02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - programa de desenvolvimento desportivo
201812019 a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associação de Taekwondo do
Porto para apoio financeiro à prática da modalidade desportiva de taekwondo, no valor total de
€4.860,00 (quatro mil oitocentos e sessenta euros), nos termos apresentados.

CONTRA DED TO DESPORT LEBRAR ENTRE
VOLEIBOL DO

EIRO P MODALI DE VOL DE €9.000
(NOVE MIL EUROS)
EDOC/2019/9508
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, 1J.02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato . programa de desenvolvimento desportivo
201812019 a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo de Voleibol do
Porto para apoio financeiro à prática da modalidade desportiva de voleibol, no valor total de
€9.000,00 (nove mil euros), nos termos apresentados.

E A ASSOCE VILA N PARA APOIO FI
CA DA NO VALOR TOTAL

VILA N EA
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DESENVOL lvo 201812019 A

DE N V €2.340 S MIL
TREZENTOS E QUARENTA EUROS)
EDOC/2019/9506

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 73, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara, 1J.02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato . programa de desenvolvimento desportivo
201812019 a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo de Ténis do Porto
para apoio financeiro à prática da modalidade desportiva de ténis, no valor total de €2,340,00
(dois mil trezentos e quarenta euros), nos termos apresentados.

NTRATO.P lvo 2018t2019 A
MUNIC NOVA DE DEP ARA APOIO

P DALIDADE TINAGE NO VALOR
€6.500.00 (sEts MtL E QUTNHENTOS EUROS)
EDOC/2019/9502
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 74, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara, 13,02.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato . programa de desenvolvimento desportivo
2018120'19 a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo de Patinagem do
Porto para apoio financeiro à prática da modalidade desportiva de patinagem, no valor total de
€6.500,00 (seis mil e quinhentos euros), nos termos apresentados.

ENVOLVI 201812019 A CELE
NI OD DE DE DE PORTUGAL PARA

APOIO FINANC P DAM ODALIDADE PORTIVA DE CANOAGE M- NO VALOR TOTAL DE
€2.250.00 (DO|S MtL DUZENToS E CTNQUENTA EUROS)
EDOC/2019/9497
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, 1J.02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - programa de desenvolvimento desportivo
201812019 a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo de Canoagem do
Norte de Portugal para apoio financeiro à prática da modalidade desportiva de canoagem, no
valor total de €2.250,00 (dois mil duzentos e cinquenta euros), nos termos apresentados.

0T

E

VILA NOV AAS PORTO PARA APOIO FI
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N

CONT DED O DESPORT ENTRE O
DE ANDEBOL DO

F CA DA DE DESPORTIV TOTAL DE 1

NZE MIL D EU NTI
EDOC/2019/9485

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 76, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 13,02,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato . programa de desenvolvimento desportivo
201812019 a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associação de Andebol do
Porto para apoio financeiro à prática da modalidade desportiva de andebol, no valor total de
€15.212,50 (quinze mil duzentos e doze euros e cinquenta cêntimos), nos termos apresentados.

CONTRATO.P D lvo 201
MUNIC NOVA DE DE RTE PARA o

TI E MINTON NO VALOR
(DUZENTOS E NOVENTA E CINCO EUROS)
ED0C/2019/9489
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: "A Câmara. 13.02,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - programa de desenvolvimento desportivo
201812019 a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associação de Badminton do
Norte para apoio financeiro à prática da modalidade desportiva de badminton, no valor total de
€295,00 (duzentos e noventa e cinco euros), nos termos apresentados,

DESE SPORTIVO 201 ENTRE O
MUNI NOVA DE D PORTO
FI TICA DADE DES ETE NO
€4,4O(),()() (QUATRO MIL E QUATROCENTOS EUROS)
EDOC/2019/9490
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 78, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara, 13,02.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato . programa de desenvolvimento desportivo
201812019 a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associação de Basquetebol do
Porto para apoio financeiro à prática da modalidade desportiva de basquetebol, no valor total
de €4,400,00 (quatro mil e quatrocentos euros), nos termos apresentados,

o

1

PIO DE DE GAIA E A
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ESENVOLVIM 2018t2019 A NTRE O
MUN P NOVA DE

UAL P INANCEIRO MODALIDADES
c0 ETAS DEFICI NCIA INTEL

L DE €3, MIL EURO
EDOC/2019/9484

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Zg, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara, 13.02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - programa de desenvolvimento desportivo
201812019 a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo Nacional de
Desporto para a Deficiência lntelectual para apoio financeiro à prática de modalidades
desportivas de competiçäo para atletas portadores de deficiência mental / incapacidade
intelectual, no valor total de €3,660,00 (três mil seiscentos e sessenta euros), nos termos
apresentados.

PROG VIME 201812019 A
Ntc PIO DE DE DE AT APOIO

FI TICA DA E DES NO VALOR TOTAL
(QUATRO MIL QUATROCENTOS E CINQUENTA EUROS)
EDOC/2019/9488

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 80, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 13.02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato . programa de desenvolvimento desportivo
201812019 a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associação de Atletismo do
Porto para apoio financeiro à prática da modalidade desportiva de atletismo, no valor total de
€4.450,00 (quatro mil quatrocentos e cinquenta euros), nos termos apresentados.

CONTRATO INIO D CELEBRAR E DE VILA NOVA
o UBE DE APOIO
TORNEIO DE JOVENS DENOMINADO "HANDGAIA 2019', NO VALOR DE €2.5()().()() IDOIS MIL E
QUINHENTOS EUROS)
EDOCt2019t4817
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 81, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 13,02,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e o Futebol Clube de Gaia para apoio financeiro e näo financeiro
à realizaçäo do torneio de jovens denominado "Handgaia-2019", no valor de €2.500,00 (dois
mil e quinhentos euros), nos termos apresentados,

DE

PARA A DEFI

FINANCEIRO
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ENTRE O M

DE

DE MENTO
A FEDE

ENTO DA DADE PARA A
D

2018t201 NO VALOR
MOVER O

ILE
QUINHENTOS EUROS)
EDOC/2o19/9509
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 82, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara, 13,02.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - programa de desenvolvimento desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Federação Nacional de Karaté destinado a
promover o desenvolvimento da modalidade para a época 201812019, no valor de €1.500,00 (mil
e quinhentos euros), nos termos apresentados

ICA P DO DI RARIO DE OCU DE
ES - PROG DIMENTO E

EDOC/2019/5791

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 83, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara, 29.01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o procedimento de hasta pública para atribuiçäo do direito
temporário de ocupaçäo e exploração de quiosques municipais, Mais se propöe que o júri do
concurso seja constituído por: - Presidente - Vera Pacheco, 1a vogal - Carla Oliveira, 2a vogal-
lsabel Costa, 1a vogal suplente - Maria José Necho, 2a vogal suplente - Cláudia Teixeira, nos
termos informados,

LICA MUN RAMA D PLANIF
ATIVIDADES DIVERSAS
EDOC/2019/7869

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 84, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preslde nte: "À Câmara, 29.01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1- Aprovaçäo da abertura dos seguintes procedimentos públicos:

1'1 Atribuição de direitos de ocupaçäo no Mercado de Produtos Biológicos,
através de sorteio;

1.2 Atribuiçäo de direitos de ocupaçäo na Feira Municipal de Artesanato, através
de sorteio;

1.3 Atribuiçäo de direitos de ocupaçäo da via pública para o exercício de venda
ambulante e restauraçäo e bebidas nas festividades de s, João, sr,a da
Saúde, Passagem de ano 201912020 e S, Gonçalo2020,através de sorteio;

1'4 Atribuição de direitos de ocupaçäo nas Feiras Municipais da Afurada,
Arcozelo, Canidelo e Carvalhos, através de sorteio;

1.5 Atribuiçäo de direitos de ocupaçäo do espaço público para prestadores de
serviços de restauraçäo e bebidas - roulottes, através de hasta pública;

RI
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1.6 Atribuiçäo de direitos de ocupaçäo e exploraçäo de quiosques mun¡cipais,
através de hasta pública;

1.7 Atribuiçäo de direitos de ocupaçäo e exploraçäo de lojas municipais
existentes no Mercado da Afurada e no recinto da Feira dos Carvalhos,
através de hasta pública;

1.8 Atribuiçäo de direitos de ocupaçäo da via pública para o exercício da
atividade de restauração e bebidas de carácter sazonal - street food, através
de concurso público;

1.9 Atribuição de direitos de ocupação da via pública para o exercício de venda
ambulante de produtos de carácter sazonal (vg. Castanhas assadas), através
de sorteio.

2- Aprovaçäo dos programas de procedimento juntos,
3- Aprovaçäo da calendarizaçäo,
4' Aprovaçåo da publicação da calendarização referida no sítio institucional do

Município na internet e no Balcäo do Empreendedor,

PROTOCOLOS NO ÂMBITO DO GAIfAP RENDE + flì - DESCABIMENTO DAS PC 135. 136 E
137t2019

EDOCl2019t4622
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Bb, apenas no
original.

Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara, 29.01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS-PP, aprovar
o descabimento das propostas de cabimento nos 135, 136 e 13712019, nos termos
informados.

PEDIDO DE DISPENSA DO PAGA O DA TAXA PELA UTI DO PAVILHÄO UIUNICIPAL DA
N 16 DE VALOR DE E SETENTA E

EUROS E NTA tMosr. ITADO PELO PARTIDO SOCIALISTA
EDOC/2o19/2016
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 86, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 29,01,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa pela
utilização do Pavilhão Municipal da Lavandeira, nos dias 15 e 16 de fevereiro, no valor de
€571,60 (quinhentos e setenta e um euros e sessenta cêntimos), solicitado pelo Partido
Socialista, nos termos informados,

PEDIDO DO TODET TIL ICIPAL
LA NOVO F VALOR DE TOSEN

DEF JULH
EDOC/2o19/3908

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no BZ, apenas no
original.
Despacho do Sr Presidente:"À Câmara, 01,02.2019'

DA
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Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilização do Piscina Municipal de Maravedi, de fevereiro de 2019 até julho de 2019, no valor
de €790,00 (setecentos e noventa euros), solicitado pela Associaçäo Novo Futuro, nos
termos informados

PEDIDO DE DOP TAXAS PELA NA MUN P
MARAVEDI. AOS ALUNOS DA ACADEMIA DE GAIA. NO VALOR DE €10.1 25.00 MIL CENTO E
VINTE E CINCO EUROS). DURANTE 0 ANO LETTVO 2017t2018
EDOC/2019/6503
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no BB, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara. 06,02,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilizaçäo do Piscína Municipal de Maravedi, durante o ano letivo 2017n018, no valor de
€10'125,00 (dez mil cento e vinte e cinco euros), solicitado pela Academia Sénior de Gaia,
nos termos informados.

PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAM ENTO DE TAXAS PELA UTIL DA PISCINA MUNI AURORA
REFE

71201 PELA U DE PE
EDOC/2018t53722
Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Bg, apenas no
original.

Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 07,02,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, retificar a deliberação de Câmara de 14.01.201g e aprovar o
pedido de dispensa parcial do pagamento de taxas pela utilizaçäo do Piscina Municipal
Aurora Gunha, em70o/o, ou seja, o valor de €9,975,00 (nove mil novecentos e setenta e cinco
euros), pelos alunos da Academia Sénior de Pedroso e Seixezelo, durante o ano letivo
201712018, solicitado pela Uniäo de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, nos termos
informados,

Saiu da reuniäo o Senhor Vereador, Dr. Dr. Elísio Ferreira pinto

PEDID D DOP ODET DAP DE VILA
LICIT ENTRO NOV

50 TRINTA E E PARA O AN
2018t2019
EDOC/2o18t64481

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 90, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrd ente: " À Câmara. 07.02.201 9,

PEDRO D
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, retificar a deliberaçäo de Câmara de 17.12.2018 e aprovar o
pedido de dispensa do pagamento de taxas pela utilização do Piscina Municipal de Vila
d'Este, no valor de €337,50 (trezentos e trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), para o ano
letivo de 201812019, solicitado pelo Centro Social de Säo Pedro de Vilar do Paraíso, nos
termos informados.

Entrou na reuniäo o senhor vereador, Dr, Dr. Elísio Ferreira pinto,

SPENSA DE DA PI DE VILA
ESTE T to SANTOS €200 00

EUROS)
EDOCt2018t7323

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g1, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara, 13.02.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilização do Piscina Municipal de Vila d'Este, no valor de €200,00 (duzentos euros),
solicitado por António Pereira dos Santos Ramos, nos termos informados.

AN oÉsrros DE €29.00 AS UTE
E LUANA EREI PE DA PISCINA CUNHA

EDOCI2019t20e7

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g2, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 08.02.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a anulaçäo dos débitos no valor total de €29.00 (vinte e
nove euros), correspondente às mensalidades de julho de 2018 e respetivas multas, às
utentes Tatiana Soares Pereira e Luana Soares Pereira, pela utilizaçäo da Piscina Municipal
Aurora Cunha, nos termos informados.

VAL NTE E COMO A
SEISCENT ctNco IM

P PELA DAP AL AURORA
EDOC/2018t29763
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g3, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 08,02,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a anulação de dívida no valor de €27.00 (vinte e sete
euros), bem como a devoluçäo do montante €90,625 (noventa euros e seiscentos e vinte e
cinco cêntimos), à utente lnês Pereira Pessoa, pela utilizaçäo da Piscina Municipal Aurora
Cunha, nos termos informados.

T
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PEDIDO DOP TAXA DE TIV NO
AE PROC.0 CITADO SILVA

EDOCI2019t5243
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 94, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrd ente: " A Câmara. 31 .01 .201 g'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €79,00 (setenta e nove euros), Proc,o 69131úT/2017, solicitado por
José Filipe da Silva Ramalho, nos termos informados.

PEDIDO DE DO TAXA DE tNt €79
o 14NTt201 POR MARIA DA LIVEIRA DA

ROCHA GOMES
EDOC/2019/6853
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g5, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presldente: "A Câmara.06.02,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €79,00 (setenta e nove euros), Proc.o l4NTtzllg,solicitado por Maria
da conceição oliveira da Rocha Gomes, nos termos informados,

PEDIDO DE SPENSA DO PAGAM ENTO DA TAXA DE VISTORIA ADMI N ISTRATIVA. NO VALOR DE €79.00
ISETENTA E NOVE EUROS). PROC.O l 12019. SOLICITADO POR CRISTINA MARIA DE IRA CASTRO
EDOC/2019/6843
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g6, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 06,02.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €79,00 (setenta e nove euros), Proc.o 1NTt2}1g, solicitado por
Cristina Maria de Oliveira Castro, nos termos informados.

DO DE TAXA DE MINISTRA E 00
(SETENTA E N EUROS), PROC.O 21 17 NT 120',t8, SOLTCTTADO C RODRIGUES
EDOC/2019/6516

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 97, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 06,02,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €79,00 (setenta e nove euros), Proc,o 2117NT12018, solicitado por
César Lopes Rodrigues, nos termos informados.
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DE P DE OUT EFETUADOS
BOMBEI ORES OVA DE GA DE €201 EUROS E

NTA AUGU
EDOC/2019/8065

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gB, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 13,02.2019,
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 €201,60
(duzentos e um euros e sessenta cêntimos), solicitado por Licínio Augusto Veloso Soares, nos
termos informados,

o ÂMerro MUNICIP - EIXO
soLtcrr NA FERREI

EDOC/2019/5857

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gg, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. Jl,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 Celestina Ferreira Fontes, nos termos informados.

tco No PROG GAIA+INC
NA ADO POR IVEIRA
EDOCt2019t4425
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 100, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara. 31.01.2019,
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, soliõitado
por Benvinda de Oliveira Maia, nos termos informados,

APO tco APOIO
ICA E NCIA TADO POR VIEIRA P

EDOC/2019/4387
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 101, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara. 31.01.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia+lnclusiva - Eixo Apoio na Garência Económica e Emergência Social, sol¡ðitado
por Rita Alberta Vieira Pinto, nos termos informados,
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I M
IDO DE ómrc ROG LUSIVA - E

M NCIA SOLICITADO ALMEI
SOARES

EDOCI2019I4731

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 102, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preslde nte: "À Câmara. Jl .01 .201 g'
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, solióitado
por Fernanda Maria Almeida Soares, nos termos informados.

DIDO DE DO GAIA+IN o
NA ELA NUN
SILVA CUNHA
EDOC/2019/5185
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 103, apenas no
original.

Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 31.01.2019,
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, soliõitado
por cândida Manuela Nunes silva cunha, nos termos informados.

APOI NO +INCLUSIVA -
CAE NCIA O POR DA SILVA

DOMINGUES MORAIS
EDOCt2019t7426
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 104, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 06,02.2019,
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, soliõitado
por Sónia Bernardete da Silva Domingues Morais, nos termos informados,

PEDIDO ECON AMBITO MUNICI E

SOL ANDREIA DES
PEREIRA
EDOCt2019t7062
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 105, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"A Câmara. 06,02.2019'
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, soliõitado
por Andreia Marisa Fernandes pereira, nos termos informados.

EC

RA

ctA CITADO PORE
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ÂMa MUNICIPAL APOIO
CA O POR MARIA

CHINGANG SAPALO
ED0C/2019/7860
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no'106, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 06.02.2019'
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, solióitado
por Maria de Lurdes chinganguea sapalo, nos termos informados,

P OAM D MUNICIPAL - EIXO APOIO
CAR clA soc SANDRA

SIM

EDOC/2o19/7840

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no'107, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara. 06.02.2019,
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, solióitado
por Sandra Cristina Costa Simöes, nos termos informados.

DIDO DE ONÓMI ITO DO CIPAL GAIA+IN APOIO
NA ARNALDO
NOGUEIRA DE JESUS
EDOC/2019/6971

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 108, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preslde nte: "À Câmara, 06.02.2019,
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, sol¡õitado
por António Arnaldo Ferreira Nogueira de Jesus, nos termos informados.

E APOI co PROG GAIA+IN APOIO

NEVES
EDOCI2019I7378
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no'10g, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 06,02,2019,
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, soliõitado
por Mário José Moreira das Neves, nos termos informados.

o
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DIDO DE tco MUNI APOIO
tcA NCIA SOC

EDOCl2019t7322
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 110, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara, 06,02.2019'
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 Olívia Rodrigues Teixeira, nos termos informados,

DIREçÄO MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
CONSTITUICÄO DE FUN DO DE CAIXA FIXO PARA DIVISAO DE PAROUES - PAROU E BIOLÓGICO DE
GAIA, EM 2019
EDOC/2019/8563
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 111, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 1J.02.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a constituiçäo de Fundo de Caixa Fixo para a Divisäo de
Parques - Parque Biológico de Gaia, em 2019, nos termos informados,

EDIDO DE DEP DE TAXA D EMISSAO DE IAL DE
.,GRUPO 

D AO 10 BAN 2019',
31 DE DE 201 EIRO D LOR DE €1 TRINTA E

NOVENT DA PRAIA
DA PEDRA
EDOC/2o18t79877
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 112, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 31,01,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Grupo de Amigos ao 10 Banho do
ano de 2019", realizado nos dias 31 de dezembro de 2018 e 01 de janeiro de 2019, no valor
de €132,90 (cento e trinta e dois euros e noventa cêntimos), soliðitado pela Comissäo de
Festas da Praia do senhor da pedra, nos termos informados.

DED E DE TAXA EM ESPECIAL
AO DO FUME NOS D 07

2019 N E ols E E NOVE
F IX DA

EDOC/2019/5358
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 113, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 01,02,2019,
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença espec¡al de ruído relat¡va ao evento "5a ediçäo da Feira do Fumeiro", a
real¡zar nos d¡as 05, 06 e 07 de abril de 2019, no valor de €242,89 (duzentos e quarenta e
dois euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de Säo Félix da
Marinha, nos termos informados.

IDO DE D DEVIDA ESPECIAL
AAO RATONA A

IRO DE AE
SOLICITAD E MUSICAL D
EDOCt2019t7921

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 114, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 06.02.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "9a Maratona BTT Broa d'Avintes", a
realizar no dia 24 de fevereiro de 2019, no valor de €53,89 (cinquenta e três euros e oitenta e
nove cêntimos), solicitado pela Associaçäo Cultural e Musical de Avintes . ACMA, nos
termos informados.

DE AGAMEN DEVIDA PELA EN ESPECIAL
RU DO RE TIVA AO EVENTO "DESF E DE CARNAVAL DO UPAMENTO DE ESC SOPHIA DE

't,

cEEUDE

A NO DIA 02 8 201 NO VALOR E SEIS
SE ITADO PE ESCOLAS

MELLO BREYNER
ED0C/2019/7066
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 115, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 07.02,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído retativa ao evento "Desfile de Carnaval do
Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner", a realizar no dia 02 de março de 201g,
no valor de €26,89 (vinte e seis euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado pelo
Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner, nos termos informados.

DISPE MENT DA PELA EN ESP
RU DO RE ENTO PARA

t,

,,

A REALIZAR NOS DIAS 1() DE F , 03 DE MARCO. 07 DE ABRIL. 05 DE MAIO. 02 DE JUNHO. ()T DE
04 DE OI DE E 201 NO I ENTO E

SETE ENTA E SOL UN DE SANDIM
OLIVAL. LEVER E CRESTUMA
EDOCt2019t9122
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1'16, apenas no
original.
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Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara. 13,02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
em¡ssäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Leilöes de Angariaçäo de Fundos
para São Miguel de Olival", a realizar nos dias 10 de fevereiro, 03 de março, 07 de abril, 05
de maio, 02 de junho, 07 de julho, 04 de agosto e 01 de setembro de 2019, no valor de
€157,78 (cento e cinquenta e sete euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela Uniäo de
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados,

NSA DE P O DE TAXA EMISSAO DE L DE
RELATIVA "DESFI ,, A MA DE 201

NO IN UROS E tMos SOLICIT
F E PEDROSO
EDOC/2019/9614

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no l1T, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 15.02.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Desfile de Carnaval", a realizar no
dia 03 de março de 2019, no valor de €52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e oito
cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial da Freguesia de Säo Pedro de
Pedroso, nos termos informados.

DE DIS DEVIDA ESPECIAL D
AO EVENTO "FEST EM HONRA DO SENI{OR DOS AFLITOS E DA N SENHORA

FREGUESIA

A DIAS 17 E MAIO DE €147 90 NT
SUARENTA SETE EUROS E NOVE A NTIMOSI. SOLICIT PELA UN DE FREGUESIAS DE
SANDIM, OLIVAL. LEVER E CRESTUMA
EDOC/2019/8995
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 118, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 13.02.2019'
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 do Senhor dos
Aflitos e da Nossa Senhora da Lapa", a realizar nos dias 17,18 e 1g de maio de 2019, no
valor de €147,90 (cento e quarenta e sete euros e noventa cêntimos), solicitado pela Uniäo
de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados,

DE DIS DEVIDA LI
ORE DE CAR IZAR NO DIA 01 2019

N €51 78 EUM AEOIT ICITADO
SOCIAL D

EDOC/2019/9514
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 119, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 15,02.2019'

,,

38



G ttrVILA NOVA DE

CAMARA MUNIcIPAL Ata no 04 - Reunião Pública
De I8 defevereíro de 2019 IW

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relat¡va ao evento "Desfile de Carnaval", a realizar no
dia 01 de março de 2019, no valor de €51,78 (cinquenta e um euros e setenta e oito
cêntimos), solicitado pelo Gentro Social de Coimbröes, nos termos informados.

PEDIDO DE D DEVIDA PELA EM CIAL DE
IVA AO aa AVINTES 201 DE FEVEREIRO

OR DE TAET SE E NOVE C
CLUBE DE ATLETISMO DE AVINTES
EDOC/2019/3136

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 120, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara, 13.02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "l0 km Avintes 2019", a realizar no
dia 17 de fevereiro de 2019, no valor de €53,89 (cinquenta e três euros e oitenta e nove
cêntimos), solicitado pelo Clube de Atletismo de Avintes, nos termos informados,

PEDID DEP DEVIDA PE

LATIVA EDE A REALIZAR NOS D
VALOR DE NTA E SETE

ELA
EDOC/2019/9176

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 121, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preslde nte: "À Câmara, 13.02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Baile de Angariação de Fundos", a
realizar nos dias 04 e 05 de março de 2019, no valor de €57,39 (cinquenta e sete euros e
trinta e nove cêntimos), solicitado pela Associação Paroquial de Oliveira do Douro, nos
termos informados.

DIDO DE DI PAGAME DEVIDA PELA PECIAL DE
AO aa

DE ,, DIA 11 DE F
1 NO VALOR ENT E SETENTA E OIT ICITADO

PELA UNIAO DE FREGUESIAS DE SANDIM. OLIVAL. LEVER E CRESTUMA
EDOC/2019/8699
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 122, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 13,02.2019'
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Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Desfile de Carnaval", realizado no
dia 11 de fevereiro de 2018, no valor de €52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e oito
cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos
termos informados,

DISPENSA NTO DA T INST E N
POSÏO DE A DE NO MONTANTE HENTOS
EUROSì. RELA A AO ANO DE 2018. PROC.0 8. PC . FREGUESIA DE CANELAS, SOLICITADO
POR SODICANELAS - SUPERMERCADOS. LDA
EDOCt2019t6247
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 123, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preside nte : " À Câmara, 29.01 .201 9'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, indeferir
a reclamação apresentada pela SODICANELAS - Supermercados, Lda, Proc,o 5783/18 - PC,
Freguesia de Canelas, relativa ao pedido de dispensa de pagamento da taxa devida pela
instalaçäo e funcionamento do posto de abastecimento de combustíveis e manter o
despacho do Exmo Senhor Vice-Presidente de 5 de dezembro de 2018, que determinou a
notificaçäo da requerente da liquidaçäo da referida taxa, no montante de €1.500,00 (mil e
quinhentos euros), relativa ao ano de 2018, nos termos informados.

NSA DO DA TAXA D E FUNCI
DE COMB MONTANTE DE €1 NHENTOS

ANO DE o 5748118 - PC - SIAS DE GRIJ E
tc REP - REV.

EDOCl2019t7178
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 124, apenas no
original.

Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara. 01,02.2019'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençÕes do PPD/PSD,CDS-PP, indeferir
a reclamaçäo apresentada pela ANTOREP - Rev, Combustíveis, Lda, Proc.o 5748t18 - PC,
Uniäo de Freguesias de Grijó e Sermonde, relativa ao pedido de dispensa de pagamento da
taxa devida pela instalação e funcionamento do posto de abastecimento de combustíveis e
manter o despacho do Exmo Senhor Vice-Presidente de 5 de dezembro de 2018, que
determinou a notificação da requerente da liquidaçäo da referida taxa, no montante de
€1,500,00 (mile quinhentos euros), relativa ao ano de 2018, nos termos informados,

DE

RE
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DIDO DE PAGAM DEVIDA P NCIONAMENTO D
ECt COMBU ANTE DE €5. EU
DE 201 0 18-PC-UN E PEDROSO E

ADO POR P A
EDOCl2019t7184
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 124, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 01,02.2019'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPDiPSD,CDS-PP, indeferir
a reclamaçäo graciosa apresentada pela P.A.GALP. SANTA FÉ, Proc.o 5777t18 - PC, União
de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, relativa ao pedido de dispensa de pagamento da taxa
devida pela instalação e funcionamento do posto de abastecimento de combustíveis e
manter o despacho do Exmo Senhor Vice-Presidente de 5 de dezembro de 2018, que
determinou a notificaçäo da requerente da liquidação da referida taxa, no montante de
€5.000,00 (cinco mileuros), relativa ao ano de 2018, nos termos informados,

PEDIDO DE D P DEVIDA PELA CIONAMENTO DO

DE €1.500 00 ILE
DE 201 18-PC-U DE SANDI

OLIVAL. R E CRESTUMA. SOLICIT O POR MOREIRA. GOMES COSTA. LDA
EDOC/2019/7189
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 125, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 01,02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS-PP, indeferir
a reclamaçäo graciosa apresentada por MOREIRA GOMES & COSTA, Proc.o 5738/18 - PC,
Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, relativa ao pedido de dispensa de
pagamento da taxa devida pela instalação e funcionamento do posto de abastecimento de
combustíveis e manter o despacho do Exmo Senhor Vice-Presidente de 5 de dezembro de
2018, que determinou a notificaçäo da requerente da liquidaçäo da referida taxa, no
montante de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), relativa ao ano de 2018, nos termos
informados.

DE DIS AGAMEN DEVIDA PELA I CIONAMENTO
POST IMENT BUST DE €5.000 00

AO ANO DE FREGUE E VILAR DO

LDA

EDOCt2019t9121

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 126, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presld ente : " À Câmara, 08,02.20 1 9'

R MET UIPAME
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Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, indeferir
o ped¡do de isençäo do pagamento da taxa devida pela instalação e funcionamento do
posto de abastecimento de combustíveis, no montante de €5.000,00 (cinco mil euros),
relativa ao ano de 2018, apresentado por METANOGÁS - IMPORTAçÄO E DISTRIBUIçAO
DE EQUIPAMENTOS DE GAS LDA, Proc,. 5778118- PC, Uniäo de Freguesias de Mafamude e
Vilar do Paraíso, e confirmar o despacho de 5 de dezembro de 2018 do Exmo Senhor Vice.
Presidente, que determinou a notificaçäo da requerente da liquidação deste tributo, nos
termos informados,

PEDIDO DE D DEVIDA CIONAMENTO
IMEN NO DOIS MIL E

PROC,0 -U DE GULP]LHARES E
PELA IT VOL D
EDOC/2019/9479
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 127 , apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 13.02.2019'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
o pedido de dispensa do pagamento da taxa devida pela instalação e funcionamento do
posto de abastecimento de combustíveis, no montante de €2.500,00 (dois mil e quinhentos
euros), solicitado pela Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Valadares, nos
termos informados.

DE DISPE AGAME DEVIDA PELA I IONAMENTO DO
POSTO DE IMENTO D N 00 tNco

ANO DE DE FREG D
0

1 VILAR DO
P so. sol ICITADO POR GESPOST - GE . POSTOS ABASTECIME LDA. REPSOL
EDOC/2019/9475
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 128, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 19,02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD,CDS-PP, indeferir
a reclamação graciosa apresentada por GESPOST - GEST. POSTOS ABASTECIMENTO,
LDA' REPSOL, Proc,. 5704118 - PC, União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso,
relativa ao pedido de dispensa de pagamento da taxa devida pela instalação e
funcionamento do posto de abastecimento de combustíveis e manter o despacho do Exmo
Senhor Vice-Presidente de 10 de dezembro de 2018, que determinou a notificação da
requerente da liquidaçäo da referida taxa, no montante de €5.000,00 (cinco mil euros),
relativa ao ano de 2018, nos termos informados.
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IDO DE DI PUBLICIDAD ENTO E
cl 0 -UN DE SANTA MARINHA E

soLl ASS EMPRESAS DE VIN
ED0C/2019/59669
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 129, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 06.02,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de
publicidade, no valor de €150,00 (cento e cinquenta euros), Proc.o 283t11, Uniäo de
Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, solicitado pela Associaçäo das
Empresas de Vinhos do Porto, nos termos informados.

DIREITO DE P CIA DOS IMÓVEIS SITOS NA RUA CONSELHEIRO VELOSO DA NO 608 E NA
RA 11 114 O 261119 CERT - UN SIAS DE

MAFAMUDE DOP POR INT E CULTU
EDOC/2019/8954

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 130, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 08.02.2019'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
a renúncia ao direito de preferência, dos imóveis sitos na Rua Gonselheiro Veloso da Cruz,
n0 608 e na Rua Teixeira Lopes, nos 108, 110, 114 e 116, da Uniäo de Freguesias de
Mafamude e Vilar do Paraíso, por se verificar que para o local não existe Operaçäo de
Reabilitaçäo Urbana aprovada, uma vez que näo há lugar ao exercício do direito de
preferência por parte do município, nos termos do no 3, do artigo 580, do Decreto.Lei no

307/2009, de 23 de outubro, alterado pela lei 3212012, nos termos informados,

ROPOSTA DA DE CINCO URBANA
DEFI .ARU

E CAMINH MIRAMAR ,3 ,t

TRANSVE SUL ENTRE MOSTEI ROS'E'ARU ZONAS IND USTRIAIS VL11'
EDOC/2019/9868

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 131, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 13.02,2019'
O Senhor V_ereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura apresentou o documento que a seguir se transcreve:
"DECLARAçAO
Proposta de alteração da delimitação de 5 áreas de reabititação urbana com definição das ARU Aguda - Granja e caminho de
ferro até Miramar, ARU Carvalhos, ARu fransyersa/ su I entre Mosteiros e ÂRU Zonas Industriais VL11
Sobre a proposta de alteração dos /rmifes das ARU'S quesfiona-se a Câmara Municipat de Vita Nova de Gaia acerca da oportunidade e
0s passos procedimentais internos que despoletaram esta diligência, nomeadamente a ctarificação acerca das opçôes contidas,isfo é, se
foram desencadeadas por uma visão política emanada por orientaçao do executivo ou se decorrem de um procesio susfenfado, de índote
técnico e urbanística.

Esta interrogaçâo assenfa no pressuposfo da apresentação desta alteração e a sua justificação, que envolve essencialmente aspefos
relativamente conceptuais, de uma visão atargada acerca dos marcos territoriais, colno os Mbsferros de Pedroso e de Grijó, mas com
baixa adesão a uma visäo realista, prática, sustentada e eficaz de promoção do investimento privado e público.
Subsrsfe assim, nesfa proposta um certo olhar acrítico e indiferenciado, no limite numa base artificial de integração geográfica de espaços
concelhios drsfinfog onde se unem discursos e mecanismos de reabititação urbana, mas cuja concretização e o1jetiios, peta dimenlão
geogrétfica e heterogeneidade de territórios e esfrufuras urbanas, se revela contraditória.
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Por outras palavrasì esfe f,po de açoes a coberto de uma inclusão de novas áreas de reabilitação urbana, serâo essencialmente
vocacionadas para franquear a abertura de um quadro de benefícios fiscals e incentivos flnanceiros de modo relativamente
indßcriminado, quer perante os suleifos e sua capacidade contributiva quer perante a propria naturezadas operaçoes urbanísticas e sua
localização relativa face ao panorama geraldo concelho de vila Nova de Gaia.
A capilaridade na definição desfes novos tim'ttes das ARU S, demonstra lsso mesmo. O recurso a uma formatação já existente em termos
de estrutura legalpara as áreas exlsfenfes, onde se promove a ampliação dos /rmlfes segundo um critério de mera-economia processua/ e
de desenho geométrico, com pouca adesâo às reais condiçoes urbanas em causa. Mas será que esfes meios justificam os flns ou
existirão oufros melos mais adequados?
Na realidade, o regime das ,ARU'S visa a dotação de mecanismos por parte das autarquias, para a promoção de açôes de reabititação e
regeneração urbana de territórios em vias de degradação, pelo abandono ou pela inadequação dos usos exrsfenfes, ou sejá, em

lgelerada estagnação e decadência, principalmente nas zonas de gênese mais antiga, os vulgares centros históricos ou similares,
Naturalmente que, em muitos tenitÓrios nacionais, por força da desagregação urbana e periférica que subslsflu nas últimas décadas, tais
fenómenos alastraram para zonas de edificação mais recente e contemporêtnea, onde se pode iguatmente justificar a adoção deste tipo
de mecanismos de revitalização.
Contudo, nasrecenfes iniciativasmunicipais, assisfe-se aumatransformaçâo desfefrpo deprincípios,ondeaproliferação de,ARU'S,
onde genericamente será apenas a iniciativa privada a despoletar os processos de mudança e de transformação, de modo avulso e não
programado, não será previsível um impacto relevante, tanto mais que na inexistência de operações de reabititação urbana acessórias,
onde esteiam definidos, quantificados e programados os invesfrmentos púbticos, estas unidadei caducarão no prazo de úrés anos, nos
termos da lei.

Por outro lado, se no caso das áreas industriais (em torno da VL11) se entende o impacto positivo que pode ocorrer ao nível dos
benefícios /i'scais e principalmente na redução de taxas municipais em B0%, quesflona-se o reat interesse na expansão das ARU'S para o
caso dos Mosteiros, onde parece que o percurso de uma detimitaçao desta natureza visou unicamente conceder potenciais reduções para
as propriedades confíguas aos rnes/nos.
Dito de outra forma, aparentemente a Câmara de Gaia descobriu, atravês da protiferação deste modelo, uma forma de atribuição de
benefícios fscais e de taxas para fodas as operaçöes urbanísticas, a cobefto de um conjunto de premissas gerais de suposfa reabititaçao
urbana, sem contudo existirem indícios só/ldos de açÕes sistemáficas de investimentos de origem púbtica que sotidifiquem e estruturem a
ação dos privados' Trata-se de uma vulgarização de conceitos de reabitítação urbana, que deveriam esfar assoclado s a territórios, onde
pontue a desadequação de usos e a degradação das edificações, sendo que nos casos presenfes, as ARU's incluem espagos dessa
natureza, mas principalmente zonas de construção contemporânea, zonas de expansão ou mesmo espaços com programação como
loteamentos' Apesar desta diversidade de situaçõe,s, cone-se o risco de serem tratados os benefícios de' modo ídêniico,-para operações
absolutamente dlsflnfas. Trata-se de uma visão desequitibrada, pois não tem em linha de conta a operação em si (são admitidas todas,
desde a alteraçã0, remodelação ou nova identificação ou nova edificação), sem distinguir o mêrito ou o ímpacto resultante das mesmas,
para efeitos de cobrança de taxas municipais e respeflvos benefícios flscaig desc¡minando ainda por cima os demals investidores e
munícipes em outras áreas do concelho, näo abrangldas porARU,S.
Tudo isto associado a um estatuto de benefícios flscais que admite obras de edificação (novas) como ações de reabititaçã0, estaremo¡
em presença de um desvio relevante à primordial função e objetivos teóricos deste tipo de regime. Contudo, esfe é o panorama geral e
não se pode assinalar que é irregular, mas no limite, é uma mudança perversa do que seriam ós iniclals conceitos de reabititação para as
zonas históricas ou em processo de abandono e de desagregaçã0.
Asstsfindg à transformação desfas slfuações Çomo o novo "normal", onde a exceção é que parece constituir a regra, em fese afé se
poderia delimitar uma área de reabilitação que incluisse todo o concelho, pois não se vistumbram diferenças significãtivas, primeiro entre
,ARU'S e depois nos critérios de diferenciação positiva para o restante território não abrangido por ARU'1,- onde decoirem idênticos
problemas, segundo a ótica estrita da Câmara, plasmada nesfes documenfos.
Sem preiuízo da potenciação de algum investimento privado gue esfe tipo de fórmutas podem cativar, seria de elementar justiça e
pertinência avaliar o grau de desenvolvimenfo das ações em curso nas ,ARU'g bem como assumir claramente uma estratégia ctara e
concisa de atribuição de benefícios, de um modo mais detathado e ajustado às reals vantagens de cada operação urbaní$ica, sem
esquecer a sua natureza, ao invés da generalizada abertura de uma "via verde" de dlspensa de taxas municipais e de isenção temporá¡a
de lMl, IMT e outros benefícios, nem sempre em linha, como é sabido, com a visão da própria Autoridade Tributária e Aduaneira.
Esperamos que esfe formato não apresente asslm mals uma medída avulsa, limitada no tempo e na sua execuçã0.
Vila Nova de Gaia, 18 de fevereiro de 2019
O Grupo de Vereadores do PSD'
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que este é um assunto que, na
próxima revisão do PDM, será discutido, Disse aproveitar esta oportunidade para agradecer a toda a equipa de
urbanismo que, apesar de tudo o que foi dito, já conseguiu, para além da definição geométrica das'ARU'S,
promover três ORU'S em zonas de menor densidade demográfica e como instrumento de captação de
investimento. Que na semana passada, foram publicados os dados do emprego, que mostram que graças a esta
política de isençÕes e de isençöes fiscais, parciais ou totais, o município de Gaia mantém vigor do p=on[o de vista
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da capacidade de reabilitaçäo urbana e também do ponto de vista da criação de emprego. Que se fosse verdade
tudo o que o Senhor Vereador diz, e näo é, säo tantas as taxas e taxinhas que as pessoas já têm que pagar, que
ter umas isençöes ora por ARU's ora pelo que quer que seja, é o mínimo que os serviços públicos têm obrigação
de fazer, mesmo que a Autoridade Tributária discorde, Que a Câmara Municipal tem autonomia para-fazer
diferente e deve fazê-lo, se isso fôr em prol dos cidadãos, como é o caso,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
a Proposta de Alteraçäo da Delimitação de Cinco Áreas de Reabilitação Urbana, com
definiçäo das "ARU Aguda-Granja e Caminho de Ferro até Miramar", "ARU Garvalhos",
"ARU Transversal Sul entre Mosteiros" e "ARU Zonas lndustriais VL11", nos termos
informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovação da Assembleia Municipal.

UBLICO M íuo pRrvloo
PARCELA DEl NA ALAME 0 8-PL-

DE CERTI
Foi presente o docume
original,

nto referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no i32, apenas no

EDOC/2018/46540
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 1J.02.2019'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD.CDS-PP, aprovar
a desafetação do dominio público municipal para o domínio privado municipal de uma
parcela com a área de 122,00m2,localizada na Alameda do Cedro, na extinta freguesia de
Mafamude, omissa à matriz predial e omissa na Conservatória do Registo Predial, uma vez
que, apesar de provir do prédio n0 288, da extinta freguesia de Mafamude (anteriormente
descrito sob o n0 48253), sobre o qual foi construído o Bairro do Cedro, no final dos anos
60, as áreas do domínio público não estäo sujeitas a registo predial, Na referida parcela de
terreno, encontra-se construído um conjunto de garagens, apresentando as seguintes
confrontações: Norte: arruamento sem designação; Sul: Arruamento sem designaçäo;
Nascente: Arruamento sem designação; Poente: Arruamento sem designàção
Proc,01438/18 - PL, Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos
informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovação da Assembleia Municipal.

DESAFET DOMíNIO ICIPAL MUNICIPAL D
MA EDA DO CEDRO -PL.

U DE DE MAF DOP CERTI
EDOC/2018t48731
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 133 apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara, 13,02.2019'

ESIAS D DE E VILAR D
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Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS-PP, aprovar
a desafetação do domínio público municipal para o domínio privado municipal de uma
parcela com a área de 219,00m2,localizada na Alameda do Cedro, na extinta freguesia de
Mafamude, om¡ssa à matriz predial e omissa na Conservatória do Registo Predial, uma vez
que, apesar de provir do prédio n0 288, da extinta freguesia de Mafamude (anteriormente
descrito sob o n0 48253), sobre o qual foi construído o Bairro do Cedro, no final dos anos
60, as áreas do domínio público näo estäo sujeitas a registo predial. Na referida parcela de
terreno, encontra-se construído um conjunto de garagens, apresentando as seguintes
confrontaçöes: Norte: Alameda do Cedro; Sul: Arruamento sem designaçäo; Nascente:
Arruamento sem designação; Poente: Arruamento sem designaçäo - Proc.o1441/18 - PL,
União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal.

D DOMíNIO IPAL PARA D MUNICIPAL DE
DE PROC.01

EDOC/2018t46461

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 134, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 13.02,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS-PP, aprovar
a desafetaçäo do domínio público municipal de uma parcela com a área de 113,00m2,
localizada na Alameda do Cedro, na extinta freguesia de Mafamude, omissa à matriz predial
e omissa na Conservatória do Registo Predial, uma vez que, apesar de provir do prédio no
288, da extinta freguesia de Mafamude (anteriormente descrito sob o no 48253), sobre o qual
foi construído o Bairro do Cedro, no final dos anos 60, as áreas do domínio público näo
estão sujeitas a registo predial. Na referida parcela de terreno, encontra-se construído um
conjunto de garagens, apresentando as seguintes confrontaçöes: Norte: Alameda do Cedro;
Sul: Arruamento sem designação; Nascente: Arruamento sem designação; Poente:
Arruamento sem designaçäo - Proc.o1439/18 - PL, Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar
do Paraíso, nos termos informados,
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal.

D tNto UNICIPAL P IO PRIVADO MUN IP

DO CED 8-PL-
CER

EDOC/2018t49662
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 135, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 13.02.2019'

A

A

DE FREG AMUDE E - RETIFI

DE FREG PAMAF
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Deliberaçäo:
Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
a desafetaçäo do dominio público municipal de uma parcela com a área de 742,00m2,
localizada na Alameda do Cedro, na extinta freguesia de Mafamude, omissa à matriz predial
e omissa na Conservatória do Registo Predial, uma vez que, apesar de provir do prédio no

288, da extinta freguesia de Mafamude (anteriormente descrito sob o no 48253), sobre o qual
foi construído o Bairro do Cedro, no final dos anos 60, as áreas do domínio público não
estäo sujeitas a registo predial, Na referida parcela de terreno, encontra.se construído um
conjunto de garagens, apresentando as seguintes confrontaçöes: Norte: Faixa de Proteçäo
à A1llCZ; Sul: Alameda do Cedro; Nascente: Manuel Armindo Amaral Oliveira Dias; Poente:
Alameda do Cedro - Proc.01443/18 - PL, União de Freguesias de Mafamude e Vilar do
Paraíso, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal.

DESAFET MINIO PARA O DE UMA
A LOCAL DRO PRoC.01437

EDOC/2018/46466

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 136, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara, 1J.02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
a desafetaçäo do domínio público municipal de uma parcela com a área de 106,00m2,
localizada na Alameda do Cedro, na extinta freguesia de Mafamude, omissa à matriz predial
e omissa na Conservatória do Registo Predial, uma vez que, apesar de provir do prédio no

288, da extinta freguesia de Mafamude (anteriormente descrito sob o no 48253), sobre o qual
foi construído o Bairro do Cedro, no final dos anos 60, as áreas do domínio público não
estäo sujeitas a registo predial. Na referida parcela de terreno, encontra.se construído um
conjunto de garagens, apresentando as seguintes confrontações: Norte: Arruamento sem
designaçäo; Sul: Arruamento sem designaçäo; Nascente: Arruamento sem designação;
Poente: Arruamento sem designação Proc,01437118 - PL, União de Freguesias de
Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal.

D tNto IPAL PARA O D NICIPAL DE UMA
A DO CED PROC.0141

DE MAF PA SO. RETI
ED0C/2018/46469
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no'137, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 13,02,2019'

DE FAMUDE E VI SO - RETIF
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Deliberaçäo:
Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS-PP, aprovar
a desafetaçäo do domínio público municipal de uma parcela com a área de 786,00m2,
localizada na Alameda do Cedro, na extinta freguesia de Mafamude, omissa à matriz predial
e omissa na Conservatória do Registo Predial, uma vez que, apesar de provir do prédio no
288, da extinta freguesia de Mafamude (anteriormente descrito sob o no 48253), sobre o qual
foi construído o Bairro do Cedro, no final dos anos 60, as áreas do domínio público não
estäo sujeitas a registo predial. Na referida parcela de terreno, encontra.se construído um
conjunto de garagens, apresentando as seguintes confrontaçöes: Norte: Alameda do Cedro;
Sul: Rua Ferreira de Gastro; Nascente: Alameda do Cedro; Poente: Manuel Pereira Nunes e
Aníbal Silva Pereira - Proc.o1415118 - PL, Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do
Paraíso, nos termos informados,
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal.

D DOMiNIO IPAL PARA O D ICIPAL DE U

OMA DO CED PROC.01

EDOC/2018t4644s
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 138, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara, 1J.02.2019'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS-PP, aprovar
a desafetação do domínio público municipal de uma parcela com a área de 386,00m2,
localizada na Alameda do Cedro, na extinta freguesia de Mafamude, omissa à matriz predial
e omissa na Conservatória do Registo Predial, uma vez que, apesar de provir do prédio no
288, da extinta freguesia de Mafamude (anteriormente descrito sob o no 48253), sobre o qual
foi construído o Bairro do Cedro, no final dos anos 60, as áreas do domínio público näo
estão sujeitas a registo predial. Na referida parcela de terreno, encontra.se construído um
conjunto de garagens, apresentando as seguintes confrontações: Norte: Arruamento sem
designaçäo; Sul: Linha de água; Nascente: Arruamento sem designação; Poente: Maria
Manuela Ferreira Maciel - Proc.o1422l18 - PL, Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do
Paraíso, nos termos informados.
Mais foí deliberado submeter o presente assunto a aprovação da Assembleia Municipal,

DESAFET DOMíNIO MUNICIPAL P IO PRIVADO MUN IP
COM A MEDA DO E 8.P1 .

N DE FRE MAF DOP CE
EDOC/2018t464s8
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13g, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 13,02.2019'

M

9

0

DE FREG AMUDE - RETIFI
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Deliberaçäo:
Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
a desafetaçäo do domínio público municipal de uma parcela com a área de 68,00m2,
localizada na Alameda do Cedro, na extinta freguesia de Mafamude, omissa à matriz predial
e omissa na Conservatória do Registo Predial, uma vez que, apesar de provir do prédio n0

288, da extinta freguesia de Mafamude (anteriormente descrito sob o n0 48253), sobre o qual
foi construído o Bairro do Cedro, no final dos anos 60, as áreas do domínio público não
estäo sujeitas a registo predial. Na referida parcela de terreno, encontra.se construído um
conjunto de garagens, apresentando as seguintes confrontaçöes: Norte: Alameda do Gedro;
Sul: Arruamento sem designação; Nascente: Arruamento sem designaçäo; Poente:
Arruamento sem designaçäo - Proc.o1435/18 - PL, Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar
do Paraíso, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal.

ESAFET púeL ARA O DOMíNIO PRIV DE UMA
PARC

DE MAF VILAR DO P
EDOC/2018t46463
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 140, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"A Câmara, 13,02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
a desafetaçäo do domínio público municipal de uma parcela com a área de 234,00m2,
localizada no Bairro do Gedro, em arruamento ainda sem designaçäo, na extinta freguesia
de Mafamude, omissa à matriz predial e omissa na Conservatória do Registo Prediai, uma
vez que, apesar de provir do prédio n0 288, da extinta freguesia de Mafamude (anteriormente
descrito sob o n0 48253), sobre o qual foi construído o Bairro do Cedro, no final dos anos
60, as áreas do domínio público não estäo sujeitas a registo predial. Na referida parceta de
terreno, encontra-se construído um conjunto de garagens, apresentando as seguintes
confrontaçöes: Norte: Rua Ferreira de Castro; Sul: Arruamento sem designaçäo; Nascente:
Arruamento sem designaçåo; Poente: Rua do Pinhal. Proc.o1421l18 - PL, União de
Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos informados,
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal.

SAFET IO PÚB PAL PARA MUNICIPAL D
P DE LOCAL DO CEDRO

ED0C/2018t46470
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 141, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 15,02.2019'

DE IZADA NO BAI o1421t18 - PL -
DE CERTI

FREGU FAMUDE E - RETIF
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Deliberaçäo

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
a desafetação do domínio público municipal de uma parcela com a área de 206,00m2,
localizada na Alameda do Cedro, na extinta freguesia de Mafamude, omissa à matriz predial
e omissa na Gonservatória do Registo Predial, uma vez que, apesar de provir do prédio no

288, da extinta freguesia de Mafamude (anteriormente descrito sob o no 48253), sobre o qual
foi construído o Bairro do Cedro, no final dos anos 60, as áreas do domínio público não
estäo sujeitas a registo predial. Na referida parcela de terreno, encontra.se construído um
conjunto de garagens, apresentando as seguintes confrontações: Norte: Alameda do Cedro;
Sul: Arruamento sem designação; Nascente: Arruamento sem designação; Poente:
Arruamento sem designaçåo- Proc.o1428l18 - PL, União de Freguesias de Mafamude e Vilar
do Paraíso, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovação da Assembleia Municipal.

BLICO O DOMíNIO P
PARCELA ÐÊ. 171 01436/18 - PL -
EDOC/2018t46453
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 142, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara, 13.02.2019'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
a desafetaçäo do domínio público municipal de uma parcela com a área de 171,00m2,
localizada na Alameda do Cedro, na extinta freguesia de Mafamude, omissa à matriz predial
e omissa na Conservatória do Registo Predial, uma vez que, apesar de provir do prédio no
288, da extinta freguesia de Mafamude (anteriormente descrito sob o no 48253), sobre o qual
foi construído o Bairro do Cedro, no final dos anos 60, as áreas do domínio público näo
estäo sujeitas a registo predial. Na referida parcela de terreno, encontra.se construído um
conjunto de garagens, apresentando as seguintes confrontaçoes: Norte: Arruamento sem
designação; Sul: Arruamento sem designação; Nascente: Arruamento sem designação;
Poente: Arruamento sem designaçäo- Proc.o1436/18 - PL, União de Freguesias de
Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovação da Assembleia Municipal.

Foi presente o RESUMo DÁRo DE TEsouR^-ilÏllt:lr* no finat por fotocópia sob o no '143, apenas no
original.
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues deu início à INTERVENçÃO DOS
MUNiCIPES:

NA
UES E E VILAR FI DE CERTI
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Maria Júlia Gomes Vieira Leite, freguesia de Santa Marinha - Solicitou uma habitaçäo social porque se
encontra desempregada e recebe um Rendimento Social de lnserçä0, no valorde 189 euros, Disse encontrar-se
inscrita na Gaiurb para obtenção de uma habitaçäo social, estando na 59a posiçäo da lista de classificação
provisÓria, Que terá recebido uma ordem judicialde despejo até ao dia 26 de Fevereiro de 2019.

Lígia Maria Pereira da Silva, freguesia de Gulpilhares - Referiu-se a um processo que entrou na Gaiurb em
201 1 . Que na vistoria feita em 2012, foi referido que era necessário proceder-se à reparaçäo e ou substituiçäo das
placas de amianto, que fazem a fronteira com a sua casa, Que fez as obras e, neste momento, a casa está a ficar
novamente deteriorada e hâ 2 semanas, com as chuvas, as placas continuaram a soltar-se, para a via pública,
Que o processo de 20'11 terá sido arquivado, passando a tramitar através do processo no 10251VT12017, na
sequência de um pedido de vistoria solicitado por um dos inquilinos, Disse ter a casa destruída e que se nada se
fizer, o teto irá ruir de novo, Disse haver falta de vontade dos proprietários do prédio ao lado da casa onde habita,
para a resoluçäo da questä0.

Maria ldália Pereira de Sousa, freguesia de Vilar de Andorinho - Solicitou uma resposta por parte da Câmara
ao seu pedido de uma habitaçäo social, que terá apresentado na Gaiurb,

Maria Fernanda Gomes Pereira, freguesia de Mafamude - Referiu-se a obras que estäo a efetuar por baixo do
prédlo onde habita, que lhe estäo a causar vários transtornos. Referiu-se aos dejetos de animais domésticos, que
proliferam na via pública, sem que os respetivos donos os limpem,

Manuel Gaudêncio da Costa Teixeira, freguesia de Mafamude - Disse que tem sido maltratado pela Câmara
Municipal de Gaia, nomeadamente, pelo Senhor Presidente, perguntando por que razäo o Secretário do Senhor
Presidente da Câmara de Gaia, Sr. António Rocha, recebe um cidadäo numa esquadra da PSP. Que a segunda
questão diz respeito às várias reclamações que apresentou na Cåmara, referentes à colocaçäo de passadeiras
nas vias públicas, às quais não obteve qualquer resposta.

Cristina Raquel Torres Ferreira, freguesia de Vilar de Andorinho - Solicitou uma habitação social, uma vez
que reside com a sua sogra sem condiçöes de habitabilidade e possui um filho com paralisia cerebral.

Manuel Filipe Magalhães Oliveira Lima, freguesia de Oliveira do Douro - Disse que terá solicitado na Gaiurb a
transferência de bairro social, mas até à data ainda não obteve qualquer resposta,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que, por princípio, o presidente da
Câmara näo atende diretamente assuntos sobre habitaçã0. Que os atendimentos que o Presidente da Câmara tem
que fazer são atendimentos individuais e nao públicos, Disse que a questäo da habitaçäo é muito sensível e ao
Presidente da Câmara compete criar as condiçöes para construir mais casas e, para quando näo é possível
construir, criar outros programas, Que no concelho de Gaia, neste momento, há um programa em curso que é um
programa de apoio ao arrendamento, nomeadamente, para casais jovens que tenham arrendamentos mais caros e
que tenham uma situação socioeconómica mais desfavorecida, Que o referido programa comparticipa o montante
do arrendamento e a Câmara Municipal, brevemente, irá apresentar as novas zonas de construçã0, isto é, um
pacote de cerca de 500 novas casas, destinadas a alojar famílias, Que será uma empreitada sem prédios,
concretizada no modelo de "moradias", com outro tipo de conforto e com outro tipo de impacto na vida das
pessoas, centralizadas em zonas com transportes públicos e próximas de escolas, Que ao Presidente da Câmara
compete criar as condiçöes, para tentar resolver esta questäo, que não é da responsabilidade da Câmara, Disse
que as- Câmaras Municipais estão há muitos anos a substituir-se ao Estado, no que diz respeito à habitação e as
Areas Metropolitanas, em concreto, estão a viver um processo de perda de habitaçã0, por efeito da pouca vontade
que os proprietários têm em renovar o contrato, porque querem utilizar as casas ou para alojamento local ou para
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fazer contratos com outras características e mais vantajosos. Que o alojamento local está a transformar-se numa
verdadeira praga de contaminaçäo do custo das habitaçöes e as pessoas ficam sem a casa por estas razöes, Que
não é a Câmara a responsável direta, mas sim a Segurança Social e o lRU, só que estas instituiçöes não têm
"rosto" e as pessoas recorrem às Câmaras. Que a entrega da casa é feita com todo o rigor técnico e não pode
privilegiar ninguém só porque vem a uma reunião pública de Cåmara,
Relativamente à intervenção da D. Maria Júlia Gomes Vieira Leite disse que a Senhora habitava tranquilamente
a sua casa com os seus pais, que entretanto faleceram e o proprietário näo autoriza a transição do arrendamento,
Disse que o motivo é evidente, ou seja, a Calçada da Serra é turisticamente apetecível e uma casa que tinha uma
renda de X, vai passar a ter uma renda muito superior, havendo uma lógica de oportunismo que näo protege os
cidadãos. Que as casas da Câmara quando foram criadas, foram para resolver situaçÕes de zonas abarracãdas,
de bairros de lata, não foi para resolver situaçoes de pessoas que transitam do mercado de arrendamento e que
não têm possibilidade económica para lá voltar. Que quem tem de tratar destas situaçöes é a Segurança Social,
mas isso näo acontece e quando trata, manda as pessoas para as pensöes, Que o Presidente da Cãmara não tem
poder nem capacidade para atribuir uma habitaçäo a cada pessoa que venha à reunião de Câmara e também näo
é justo passa-las à frente de outros, que também têm as suas dificuldades e carências, Disse que solicitou a
reapreciação deste processo, mas, num Município que tem mais de mil famílias em lista de espera, näo pode dizer
às técnicas que passem à frente a Sra Munícipe só porque esteve na reunião de Câmara, Que tentará encontrar
alternativas no mercado do arrendamento, para instalar as pessoas, comparticipando a Câmara no arrendamento.
Relativamente à intervenção da D. Maria ldália Pereira de Sousa disse não haver alteraçäo da situaçã0, pelo
que, näo terá mais nada a acrescentar, a näo ser que está numa posiçäo bem favorável, Que, neste momento,
estäo a ser preparadas Gerca de 40 habitaçöes para serem entregues pela ordem que tecnicamente é possível,
No que diz respeito à intervenção da D. Gristina Raquel Torres Ferreira, disse que mal haja uma informação
sobre a questäo, ela será transmitida, através da assistente social, Disse admitir que a situação tenha de ser
reanalisada, porque existe mais uma criança,
No que diz respeito à intervençäo do Sr. Manuel Filipe Magalhäes Oliveira Lima disse tratar-se de um pedido de
transferência. Que o Sr, Munícipe fezo 10 pedido de transferência e quando era possívelfazë)a, o Sr. Munícipe
violava o regulamento por ter dívidas em atraso, Que, presentemente, está tudo regularizado e, segundo o relatório
que possui, o Sr, Munícipe está em condiçöes de voltar para a habitaçäo e tentar a permuta, mas ela só se
concretiza se a Câmara tiver uma habitação livre noutro local, Disse haver algumas casas devolutas nos bairros
sociais, obrigatÓrias por Lei, que se destinam a situaçöes de emergências, como por exemplo, um cataclismo, uma
situação de gravidade qualquer de solidariedade, etc, pelo que, näo podem ser ocupadas,
Relativamente à intervenção da D. Maria Fernanda Gomes Pereira deu razão à Senhora Munícipe, porque,
presentemente, é moda todos serem amigos dos animais, no entanto, quando saem para passear os animais,
aquilo que eles deixam de rasto, quem quiser que limpe, Que isto acontece nas vias públicas e nos jardins públicos
ondem brincam crianças. Que enquanto não houver a consciência de que ter um animal, näo é ter ûm brinquedo e
enquanto näo houver a disponibilidade de cada um de nós, para dizer às pessoas que está mal o comportamento
que estão a ter, nunca se terá uma sociedade correta.
Relativamente à intervenção da D, Lígia Maria Pereira da Silva disse que compilou um processo que lhe fará
chegar. Que, neste momento, a documentaçäo existente é suficiente para lhe poder responder,
No que diz respeito à intervençåo do Sr. Manuel Gaudêncio da Costa Teixeira disse que face ao que foi referido
pelo Sr' Munícipe e pela especificidade do caso, abstêm-se de qualquer comentário que não sejam por escrito e
que fará chegar ao Sr, Munícipe,
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E nada ma¡s havendo a tratar, quando eram 17 horas e 50 minutos, o Senhor Presidente da Câmara

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

do disposto no n0 1 do art.o 34.0 do CPA e no no. 1 do art. 570 do Anexo I da Lei no. T5t20,l3, de 12 de

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

aprovado pelo Executivo na sua reunião de 2019.01,21.

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

reun as

O Presidente da Câmara,

(Eduardo Vítor Rodrigues)
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