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ATA N.O 05

REUNñO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NO SALAO NOBRE COMENDADOR

AMÉRlco AMoRlM, AssoctAçÄo HumnuTÁRn Dos BoMBEtRos voLUNTÁRtos DA

AcuDA, FREGUESIA DE ARCoZELO, EM 02 DE MARçO D82020

PRESENTES:

'0 senhor Presidente da câmara, Prof, Dr. Eduardo vítor Rodrigues
- O Senhor Vereador, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
'A senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira da silva cidade oliveira
- O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
' o senhor vereador, Dr. José Guilherme saraiva de oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr, Manuel António Correia Monteiro
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal
- O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim pinto Miranda
- 0 Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto

'A senhora vereadora, Dra, Marina Raquel Lopes Mendes Ascensäo

PRESIDIU À RCUruñO:

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

SECRETARIOU A REUNIAO:

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

HORA DA ABERTURA: 09 horas e 30 minutos

HORA DE ENCERRAMENTO: 12 horas e 20 minutos
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O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues fez uma breve
apresentaçäo das reuniões de Câmara Públicas desconcentradas nas diferentes freguesias,

O Presidente da Direçäo da Associaçäo Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Aguda
cumprimentou o Sr, Presidente da Cåmara, os Senhores Vereadores e todos os presentes e
manifestou a sua satisfação pelo apoio demonstrado pela Câmara Municipal com o movimento
associativo, em particular, com as associaçöes de bombeiros e valorizou a política de proximidade
com os Gaienses, desenvolvida pela Câmara Municipal,

A Senhora Presidente de Junta da Freguesia de Arcozelo, Dra. Maria Adelina pereira,
cumprimentou o Senhor Presidente da Câmara, o Executivo e todos os presentes, dizendo ser
positiva e satisfatória a proximidade com os fregueses e que é uma satisfação ter a Câmara em
Arcozelo, em particular na Associação Humanitaria dos Bombeiros Voluntários da Aguda, onde
está a deconer a obra täo desejada, há muito tempo, não só pela Associaçã0, mas tañbém, pela
Freguesia.

PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVIO NO 1

O Sr' Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro referiu-se à questäo relativa ao simulador que
recentemente foi disponibilizado aos gaienses, para poderem lazer a comparação da tarifa,
dizendo ser uma boa ferramenta. Que, pessoalmente, fez essa simulação e, na suá fatura de 11
metros cúbicos, verificou uma poupança de 3,03€, num valor de 36,34€, o que corresponde a uma
poupança de 9,70/0, equivalendo a uma poupança anual de cerca de 42,00€, Que depois de
analisar o simulador, disse que o mesmo poderia ser melhorado e até poderia ajudar as pessoas
a compreender melhor esta transiçä0, que näo tem sido pacífica e tem gerado muita
desinformaçä0, Entende que o simulador até aos 11 metros cúbicos, está com eõcaloes muito
apertados e que, depois dos 1 1 metros cúbicos, passa para os 19 metros cúbicos, ou seja, há um
hiato muito grande de e_spaç0, que não permite comparar e, no seu entender, poderá gerar mais
confusã0, porque nos 13 a 14 metros cúbicos, não existe um fator comparativoque peimita fazer
uma análise correta, podendo induzir as pessoas em erro, Sugeriu que, entre os 1i metros cúbicos
e os 1B metros cúbicos, sejam criados 3 escalöes intermédios, permitindo um melhor
esclarecimento das pessoas. Disse que terá lido na internet que um edltal das Águas de Gaia
refere-se ao novo tarifário disponível a partir de 21 de fevereiro de 2020, pelo que, dlverá ser um
lapso, porque o tarifário entrou em vigorem 20 de janeiro de2020.Disse serem estas as sugestöes
que apresenta, porque a medida é boa, mas tem gerado muito informaçäo e desinformaçã0, que
p9.lsa, que talvez por ter sido lançada com muita antecedência, continua a aparecer os resíduos
sÓlidos na fatura e seria importante que a situaçäo fosse esclarecida e a Câmara disponibilizasse
ferramentas interessantes e vantajosas para todos os Gaienses,
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PONTO PRÉVIO NO 2
0 senhor vereador, Dr, José Joaquim cancela Moura apresentou o ponto prévio que a seguir
se transcreve e se anexa à presente ata (doc,1): ' ---
'âENTRO DE PRODUçAO DO NORTE DA RTP
A margem da polémica so.bre a antiga estação emissora da RTP, em Miramar, desativada há vários anos e que foivendida pela estação púbtica por cerca de 600.000 euros.em 2016 e que agotra está à venda por 12,J mithoes,subsrsfeuma outra questão que se prende com os planos urbanísticos,^ p*íiølíita¡vos ao centrä it íriui*ao do Norte.Primeiro a comissão de Trabathadores, e mais recentemente a subcomrssiã o de Trabathadores ia RTp potto,
deliberou em plenário exigir, do conselho de Administração da RTi, i'riJ,irirr¡n,rnfos 

cabals sobre ima operaçaourbanistica e proietos de re.quatificação das instataçöes do.Monte ai virgr*', apos recusa deste órgão em clarificar"uma operação de atienação de teirenos com o aiegado fito de financ't"ar a requalificação e reequipamento técnicode.ste centro, responsáve! por quase 40%, do seruçã púbtico de Mé¡diai.
Ainda segundo o comunica daqueta subcomr.ssâ0, á direçao do centro de produção do Norte confirmou a existênciadaquela intençã0, "à margem da sua intervençao direta", depois de ter:negalò perentoriamente, há cerca de um ano,a existência de quaisquer projetos ou atienaçâo de terrenos.
o mesmo documento refere que o consetho de Adminßtração "fala numa operação de melhoramento da sotuçãourbanística" e que "fonte da autarquia de vila Nova de Gaia ter também confiimado que um pro¡ito i'i entrada nosseus seliços a 31 de janeiro de 2020,.
Talcomo ainda se pode ler no mesmo comunicado,'hét cincoreso/uçõeg aprovadas na Assembleia da Repúbtica, nadefesa da manutenção do cgntr2 d9 lr9dução do 

!9rfe,^{a-9 
uu ,åøraulüai e da não atienaçãodos seus terrenos,apresentados respetivamente pelo pg pSD, BE, pCp e CDS".

Nesfes fermog perguntamos:
Deu 

.entrada 
nos serurÇos m unicipais atgum pedido de informação prévia sobre os afuars terrenos do Centro deProdução do Norte da RTp?

Tramita no Departamento Municipat de lJrbanismo algum processo de licenciamento sobre o loteamento ou outra
operação urbanística sobre aqueles terrenos?

ly c.1so afirmativo, qual o nome.do_ subscritor do pedido ou o número requerentedo processo.
Vila Nova de Gaia,2 de março de 2020.
o Grupo de vereadores do psD na câmara Municipat de vila Nova de Gaia"

PONTO PRÉUO NO 3
O Senhor Vereador, Dr, José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar apresentou um voto de
lo_uvor ao atleta gaiense Lenine Cunha, Disse ser um atleta portadoide uma deficiência, mas isso
não o impede de ser o atleta no mundo que mais medalhas conquistou e, nestes últimos
campeonatos do mundo, o atleta conquistou 2 medalhas de ouro e trata-se de um atleta com 35
anos, que mantém uma vontade e um desejo de continuar a competir, sendo um exemplo para
todos,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Voto de louvor ao atleta Gaiense Lenine
Cunha.
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PONTO PRÉVIO NO 4
O Senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues referiu-se à Linha do
Norte, nomeadamente, à zona que abrange a orla marítima do Õoncelho, dizendo que foi
adjudicada a obra de reabilitaçäo integral da linha do Norte, que vai implicar a supressão integral
das passagens niveladas, Disse ser uma obra de 55 milhoes de euros a realizar-se nos 16
quilÓmetros em Vila Nova de Gaia e é uma intervenção extraordinária, mas que irá criar
dificuldades de circulaçao, porque são obras que não säo fáceis. Disse ser um processo que deve
ficar a todos como exemplo e uma discussão que deve ser feita desde logo no parlamenio, sobre
a forma como as entidades públicas estão a lançar os concursos, porlue das duas, uma, ou
estamos todos muito conservadores e as entidades públicas estäo a lançar os concursos com
valores baixos, o que leva a que o concurso fique deserto e a verdade é qúe este concurso ficou
deserto no seu 10 lançamento e acaba por ser adjudicado mais de 10 milhöes de euros acima do
10lançamento, o que significa haver um equívoco, isto é, os processos säo longos, os projetos
demoram muito tempo e, no momento em que se lança um procedimento, näo se pode iança-lo
com 0 orçamento que existia no arranque do projeto, porque o mercado está em grande dinâmica
e os preços têm subido. Disse ficar o exemplo que importa ter, porque a leitura que muita gente
fez é que os concursos säo lançados com valores baixos de propósito, para ficarem desertos e
não se gastar dinheiro. Que, pessoalmente, não acredita, mas é importante que se assuma que
se deve ser menos conservador, porque não é pelo facto de se lançar procedimentos com valores
base mais elevados, que os preços ficam mais caros, porque quem funciona é o mercado, o qual
vai lutar para os preços justos, Que quando se lança procedimentos com valores abaixo do preço
de mercado, numa altura em que o mercado está em ebuliçäo, em que falta mäo de obra, em que
os empreiteiros estäo mais vocacionados para as obras privadas do que para as obras públicas,
o concurso fica deserto e perdeu-se um ano e, agora, vai-se aguardar pelo visto do Tribunal de
Contas.

PONTO PRÉVIO NO 5
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues apresentou o ponto prévio
que a-seguir se transcreve e que se anexa à presente ata (doc 2):
'MOçAO
LI N H A DE M ET RO SANIO OVí OI O - DEYESAS - C AM P O ALEG RE
"No passado dla 26 de fevereiro, o PSD-Potto apresentou um extenso comunicado ategadamente aprovado pela
unanimidade dos seus membros onde, entre oufras colsas, diz o seguinte:
"Hâ mais de uma década que os esfudos para as tinhas prioritëtriasisfão feifos e assumidos.
As linhas prioritárias apenas precisam de decisão potítica para que sejam concretizadas: a tinha do Campo Ategre,
unindo as esfaçôes de São Bento e de Matosinhos-Sut; a tinha da Trofa, a partir do ISMAI, devolvendo o transporte a
estas populaçöes gue e/n 2002 ficaram sem comboio, por vontade da Metro do Porto e do Governo; a tinha de Valbom,
com ligação ao centro de Gondomar, a partir de Campanhã, projetando uma futura tigação a Fânzeres, criando uma
rede circular com a linha larynia; a tinha da Maia, a partir do Hospitatsâo Joã0, perspeiivando a tigação com a ¡inha
do Aeroporto, criando uma ligação circular com a cidade da Maia; a tinha de São Mamede Infesta,á partir da estação
P^Ólo Universitétrio, com ligação futura a Mafosinhos-Sul e criando uma tigaçâo circular entre Matosinhos e o porto',
0u se/'a, para o PSD, a linha de Gaia à Casa da Música, via Devesas, neo'e det¡n¡¿a como prioritária, sendo excluída
da proposta do PSD. Aliás, em todo o comunicado, nem uma linha sobre Gaia,
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As linhas prioritárias são enumeradas à exaustão pelo PSD-Porto, indo ao ponto de defender ¡inhas novas para outros
concelhos, mas nunca mencionando Gaia,
)ra, o candidato à Câmara de Gaia pelo PSD, atualVereador sem pelouro e atuatDeputado, Doutor Cancela Moura,
é igualmente Vice-Presidente da Comrssão Potítica Distritat do PSD Porto, que alegadamente votou o documento por
unanimidade.
Independentemenfe das opções partidárias de cada um, há um conjunto de assunfos estruturantes que nunca nos
dividiram, nomeadamente a mobilidade e o Metro.
F.ace âs dúvidas surgldas e à importância estratégíca desfe assunfo, mastambémface às responsabilidades potíticas
de cada um, importa clarificar a posição dos órgãos autéuquicos de Gaia sobre esfe assunfo, de forma a garantir a
melhor e mais efetiva força do município neste debate.
Nesta medida, propõe-se a seguinte proposta de recomendação:
Recomenda-se à Metro do Porto o desenvolvimenfo dos esiudos de procura e esfudos económíco-financeiros que
peyitirão aferir a urgência da nova linha de Metro em Gaia (Santo Ovídio- Devesas-Campo Alegre) e conferir-lhie a
prioridade absoluta que entendemos que deve ter na nova fase de investimentos do Estado e da Metro do porto.
Vila Nova de Gaia,2 de março de 2020.
O Presidente,
Eduardo Vitor Rodrigues"

O Sr' Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura disse que que a razão por que não está
mencionada a segunda linha, é pelo facto de ela já estar incluída no Plano Nacional de
lnvestimentos e é uma das prioridades que pessoalmente apresentou na campanha eleitoral para
a Assembleia da República. Que acompanhou várias vezes a intenção da Câmara relativamente
à segunda linha e a Câmara continuará a contar com o PSD, porque aquilo que se quis dizer no
comunicado foi que existem várias prioridades que estão há muitas décadas por resolver,
nomeadamente, a questão de Gondomar e a questäo da Trofa, Relativamente à primeira linha, a
qual já se encontra em concurso, disse que quer numa quer noutra situaçä0, em sede de
discussä0, na especialidade, na Assembleia da República, interpelou o Senhor Ministro do
Ambiente relativamente à matéria, pedindo urgência e clarificação sobre a calendarizaçäo destas
obras, as quais säo vitais para Vila Nova de Gaia, assim como, para a Área Metropolitanã do porto,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues agradeceu e disse ser
importante aquilo que foi referido pelo Senhor Vereador, porque mostra que o comunicado é
lacunar. Disse näo compreender que no comunicado, aprovado por unanimidade no órgäo em
que o Senhor Vereador é Vice-Presidente, seja referido e passou a citar "à espera estão {ambém
as populaçoes de Vila do Conde, da Povoa de Varzim e de Vatongo e porque não contemplar a
integração no planeamento, a médio prazo, desfa Rede Metropotitana de Transporfes, dos
municípios de Paredes e de Sanfo lrrso e de outros municípios do distrito de Aveiro, mas
integrantes da Area Metropotitana do Porto", ou seja, não só o Senhor Vereador não tem aqui
nenhuma exemplificaçä0, tem pelo contrário, uma elencagem exaustiva que é apresentada da
seguinte forma e passou a citar "há mais de uma década que os esfudos para as tinihas prioritârias
esfâo feifos e assur??idos e as linhas prioritárias precisam é de decisão política" e diz quais säo e
exclui Gaia, Que, neste comunicado, das duas, uma, ou o Senhor Vereador diz claramente o que
pretende relativamente à linha de Gaia e coloca o PSD a acrescentar a linha de Gaia ou não é
uma questão de interpretaçã0, porque Vila Nova de Gaia näo é mencionada, Disse que ou o
presente comunicado está insuficiente e errado e o Senhor Vereador assume-o ou o comunicado
está correto e o Senhor Vereador assume-o também,
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Deliberaçäo:

Deliberado submeter o presente assunto a conhecimento da Assembleia
Municipal.

O Senhor Presidente da Gâmara, Prof, Dr, Eduardo Vítor Rodrigues relativamente às questöes
colocadas pelo Senhor Vereador Duarte Besteiro, disse que o mesmo tem toda a razäo, porque a
situação tem sido complexa e confusa. Que existe uma questäo que tem de ser objetivada, isto é,
foi uma mudança num processo em que a faturação diz respeito a intervalos de íempo que não
têm a ver com o dia 1, pelo que, surgiu primeiro esta confusä0, Que terá surgido uma segunda
confusã0, em que quando a Câmara anunciou a extinçäo da taxa de resíduos sólidos, anunciou a
extinçäo da componente municipal da taxa de resíduos sólidos, criando para o efeito uma
alternativa que seria o cumprimento da resolução da ERSAR, que era a famosa taxa ambiental,
com o valor 3 euros e é isso que está a ser feito, com outra denominaçä0. Que acresce a isto,
aquilo que toda a gente sabe e foi amplamente noticiado, que de uma forma absolutamente
inacreditável, na Assembleia da República juntaram-se o PSD, PS, PAN e, salvo o erro, o pCp,
para votarem a duplicação da taxa de resíduos sólidos proposta pelo PAN, no âmbito da discussão
do Orçamento de Estado, Que, pessoalmente, quando anunciou a extinçäo da taxa de resíduos
sÓlidos, ninguém imaginava que meio ano depois, o PAN que deve preocupar-se com os animais,
pessoas e natureza, passou a preocupar-se apenas com os animais e colocou as pessoas a pagar
o dobro da taxa. Que quem recebe a fatura, entende que é a Câmara que está a acrescentar a
taxa respetiva e não uma deliberação nacional, Que no que diz respeito à água, a relação causa-
efeito que tentaram fazer, que a seu ver é desajustada e com interesses politicos subjácentes, foi
dizer que a água aumentou para compensar a retirada da taxa de resíduos sólidos, o que é falso,
porque a água aumentou para repor em linha o¿umento da compra de água, ou seja, a Câmara
funciona como intermediário, Que as Águas de Gaia compram a água às Ãguas do Douro e paiva
e vendem-na ao cliente e se as Águas de Douro e Paiva, há 3 anos, tem vindo a aumentar a água
e a Câmara não tem refletido isso na fatura, chegou o momento de, ajustando a fatura, a¡uõtar
também o valor da água,
Relativamente à questão da RTP, sugeriu que o Senhor Vereador Cancela Moura utilize o lugar
que ocupa na Assembleia da República, para pedir uma auditoria ao processo, porque em vez de
se estar preocupados com os PIP's ou com as informaçöes sobre o Monte da Virgem, o Senhor
Vereador que é de Vila Nova de Gaia e que deve defender o interesse público, dãvia perguntar
como é que é possível que um terreno vendido por uma administração ou por um conselho de
administração por 600,000 euros, seja a seguir vendido por 12 milhoes, Disse que a RTp, que não
tem dinheiro para comprar um jogo de futebol, uma telenovela ou um o debate, acaba por ver
lesado o seu patrimÓnio em 11 milhöes de euros de avaliaçä0, fruto de alguma coisa, ou de ter
vendido o terreno em saldos ou de näo se ter preocupado em valorizar o terreno antes de o vender,
Quanto ao Monte da Virgem, disse haver uma abordagem, um pedido de informação e não é um
PlP, é um pedido de informaçäo prévia, no sentido de perceber a valorização âe uma tira de
terreno, que pode ser vendida com a contrapartida escrita à posteriori, porque está dialogada com
Município, de todo o dinheiro que resultar daquela valorizaçä0, servir para a revisão, refoimulaçä0,
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requalificaçäo dos estúdios do Monte da Virgem, Que sem isso, o Município não aprova nada e
aquilo que está a ser feito no Monte da Virgem, está a ser bem feito, Que aquilo que está a ser
feìto nesta situação, devia também ter sidJfeito no que diz respeito ao emissor da RDp, isto é,
olhar para o terreno, valorizá-lo e vendê-lo, Que existe um pedido de informaçã0, que näo é um
PlP, mas sim uma abordagem exploratória que resultou de uma reunião e de um peáiOo posterior
à Gaiurb, por ofício e näo por PlP, Disse que a Câmara só valorizará se ficar escriio em protocolo,
isto é, que a valorizaçäo significa dinheiro para a requalificaçäo dos estudos do Monte da Virgem
e, em 2o lugar, a salvaguarda dos interesses públicos, porque a RTP é uma empresa pública. Óue
se pudesse ocorrer uma auditoria nacional ao processo do emissor da RDP, talvez se pudesse
antecipar muitos dos problemas que vão ocorrer no Monte da virgem,

PRESIDÊNC
DAATA UNñO

EM 17 DE FEVEREIRO DE 2020
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1,
apenas no original,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata da reunião pública
realizada em 17 de fevereiro de2020.
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura não votou a aprovação da
ata da reunião de Câmara de 17 de fevereiro de 2020, em virtude de não ter
participado na mesma.

S- LDE
IONA DIF REGIME AO DIA

JUNHO DE 2O2O

ED0C/2019t64587
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2,
apenas no original,
Despacho do senhor Presidente: "Aprovo. À câmara, para ratificaçao. 0g.01.2020
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente datado
de 09'01.2020 que aprovou a prorrogaçäo a fixação do regime excecional de
estacionamento livre, diferente do regime geral vigente, até ao dia 30 de junho
de2020.
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PROPOSTA DE DA DEL IB E DE CÂMARA DE 20 DE OUTUB RO DE
A E DISPE

POR LAN
EM DE

T soL BIO-P 0

AC

1866/14 - PtP

EDOC/2020t13431

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 20,02.2020
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/pSD,
aprovar, nos termos propostos, o seguinte:
1) Nos termos do n0 1 do artigo 1650 e seguintes do Código de Procedimento

Administrativo seja aprovada a revogaçäo da deliberaçäo de Câmara de 20
de outubro de2014 na parte em que aprovou a dispensa parcial em 30% de
pagamento de taxas de TMU, solicitado por Emanuel António Nunes
Eusébio - Processo no 1866/14 - PlP, nos termos informados no documento
anexo sob o no 75;

2) Que a deliberaçäo tomada no âmbito do ponto anterior seja notificada ao
interessado supra identificado,

ERIA EN IPIO DE VILA EO
DOE REAL ULO DE T

"os
EDOC/2020/7188
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 20.02.2020
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e o Teatro do Bolhäo, tendo em vista a
realizaçäo do espetáculo de Teatro "0s Lusíadas", tlos termos apresentados.

E lcíPto GAIA E A
MIA DE

NCU

EDOCt2020t7467

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no S,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 19,02.2020

DO
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a Academia de Música de Vilar do Paraíso,
tendo em v¡sta a realização do "90 Concurso Jovens Coreógrafos" no Cine
Teatro Eduardo Brazão, nos termos apresentados,

ACORDO DE PARCERIA A CELEBRAR EN O MUNICíPIO VILA NOVA DE GAIA E A
-co DE TE A s"-

PET
ED0C/2020/8066
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 19.02,2020
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a KALE - Companhia de Dança CRL, tendo
em vista a realizaçäo do "Dois" - Espetáculo de Dança, no Auditório Municipal,
nos termos apresentados.

ECO A ENTRE E VILA N
RO - TENDA DE PARA

APOI TETURA E
IALI DE AM to NO

DE €9. ENTA E E TRINTA
OS

EDOC/2019t78765
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Z,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 18,02.2020
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e o Centro de Solidariedade Cristä Maranatha -
Tenda de Encontro, para apoio financeiro à aquisição dos projetos de
arquitetura e de especialidades para as obras de ampliaçäo do ed¡fíc¡o do
centro, no montante de €9.066,33 (nove mil e sessenta e seis euros e trinta e
três cêntimos), nos termos apresentados,

M
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RDO D CELE REOM LA
E RECEN F. DA APOIO
FINAN AO "20 EN RO DE MELOD IAS DE SEMPRE". NO MONTANTE LDE
€1.000,00 (MtL EUROS)
EDOC/2019t57182
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g,
apenas no original,
Despacho do Se nhor P reside nte : " À Câmara. 26.02. 2020
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre
o Município de Vila Nova de Gaia e a CRA SFM - Causa Recente Associação de
S. Félix da Marinha, para apoio financeiro ao "2o Encontro de Melodias de
Sempre", no montante total de €1.000,00 (mil euros), nos termos apresentados.

ELE MUNICí DE
E usr TA ARA AO 20

MONT SMILE
QUINH EUROSI
ED0C/2019/53586
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g,

apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 26,02.2020
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre
o Município de Vila Nova de Gaia e a Tuna Musicalde Santa Marinha, para apoio
financeiro ao 20 Festival de Teatro José Guímarães, no montante total de
€2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), nos termos apresentados,

DE BRAR EN cípro oe vr
EA - AOPP

EI

MANUTEN RAP N €950

DE

PAS
(NOVECENTOS E CTNQUENTA EUROS)
EDOC/2019t72047
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 10,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 20,02,2020

##
Ë,rtr""%p
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboraçäo a celebrar entre
o Município de Vila Nova de Gaia e a Associação Oficina de Planeamento e
Participação - AOPP, para apo¡o financeiro à oficina e a definiçäo das condiçöes
de colaboraçäo entre as partes, para a manutenção da RAP, no valor Oe €gS-0,00
(novecentos e cinquenta euros), nos termos apresentados.

IA DO CIN ED PARA A DOS
LMES aa ,, O GAL

TEL aa

Mrt OGUEIRA RODRIG
LUGAR NO DIA 05 DE MARCO. ADO PELO PAMENTO DE SOPHIA
DE MELLO BREYNER
EDOC/2020/8336

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 19.02,2020
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar cedência gratuita do Cine Teatro Eduardo
Brazäo, para a projeção dos filmes "o Meu Avô", de Tony costa; ,'Antes 

de
Amanhãu, de Gonçalo Galvão Teles e "Pronto, Era Assim" de Joana Nogueira
e Patrícia Rodrigues, a ter lugar no dia 05 de março, solicitado pelo
Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner, no valor de €6S-0,00
(seiscentos e cinquenta euros)+ lVA, nos termos informados.

CIA G ocr E PARA A
NRA E DO AG ESC

MADALENA. A TER LUGAR NO D E MARCO. ITADO PELO AGRUP DE20 D
ESC DA MADALENA
EDOC/2020/8334

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 12,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 19.02.2020
DelÍberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar cedência gratuita do Cine Teatro Eduardo
Brazäo, para a entrega dos diplomas de Quadro de Honra e de Mérito do
Agrupamento de Escolas da Madalena, a ter lugar no dia 20 de março,
solicitado pelo Agrupamento de Escolas da Madalena, no valor de €650þ0
(seiscentos e cinquenta euros)+ lVA, nos termos informados,

^aacet -
Ëooo"'
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APRESENT DAS CANDIDATU A FINANCIAMENTO - LINHA BEI
EDOC/2020/10873

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 13,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 17,02.2020
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a apresentação das candidaturas a
financiamento EQ-Linha BEl, conforme quadro anexo à lnformação lNT.
CMVNG/2020/601 1, nos termos ínformados.

DANOS CADOS PELO INCÊNDIO DE 15 DE OUTU DE2017
ED0C/2018/3543
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 21.02,2020
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro disse que os danos causados ao
munícipe em causa, decorreram de um incêndio que ocorreu num terreno contíguo ao dele e que
terá destruído uns barracos, perguntando se esse terreno é camarário
O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar disse que o dia 15 de
outubro de 2017 , foi um dia trágico para Vila Nova de Gaia e outros municípios, porque verificou-
se um grande incêndio, distribuído por várias áreas, Que na área de Lever, houve um terreno que
näo era propriedade do município, que ardeu e que afetou a propriedade do munícipe António
Silva. Disse que foi feita uma peritagem pelos Serviços de Proteção Civil, que avaliaram a
reparação dos danos,
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro disse que a Câmara tem a obrigação de
tratar da limpeza dos seus terrenos, pelo que, perguntou se o tem feito.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que a Câmara está
a trabalhar nesse processo e lembrou que a esmagadora maioria dòs terrenos públicos näo estão
cadastrados e inventariados na Câmara Municipal, mas está-se, agora, de uma forma intensiva, a
inventariar todos esses terrenos, Disse que a lei pode ser positivã para o poder central, que se
desresponsabilizou e entende que säo poucos os Municípios do País que podem assumir que väo
conseguir cumpri-la, porque são imensos os terrenos, mais as faixas de proteçä0, mais as zonas
de domínio público abandonadas e näo correspondidas pelas lnfraestruturas de Portugal, pelo
que, pessoalmente, não tem a veleidade de dizer que a Câmara vá consegui limpar tudó e seria
profundamente demagógico se o dissesse, contudo, a Câmara está a fazer tudo para conseguir
resolver o melhor possível a situaçäo.
0 Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar disse que relativamente
aos terrenos de domínio público, que säo propriedade do município, ainda näo se procedeu à
limpeza de todos, Que existem 700 terrenos que estäo registados em nome do Município, que
estão mais ou menos em boas condiçoes e que, de 2 em 2 anos, têm de ser limpos. Que a limpeza
da faixa de gestao de combustível é obrigatória e para tanto, o Estado permiie, através de uma

ffi#
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norma aprovada no Orçamento Geraldo Estado, que sejam feitos procedimentos até ao montante
de 150,000 euros, Que acontece uma coisa que é espantosa, que é a seguinte: como já foi
aprovado o Orçamento Geral, mas ainda não foi publicado no Diário da República, a Câmara näo
pode abrir o procedimento, Disse existirem muitos tenenos em Vila Nova de Gaia que säo do
domínio público, mas não sao propriedade do Município e que algumas entidades também não
procedem à limpeza,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a indemnizaçäo global de 2.500,00€ a
atribuir a António Moreira da Silva, na Rua Pinheiro Manso, Lever, na sequência
de danos causados por incêndio florestal, nos termos informados.

D 0
DANT EU TE

DE MACED O. REFERENTE AO o DE 2019
EDOC/2020t13260

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 15,
apenas no original,
Despacho do Senhor P re side nte : " À Câmara. 20.02, 2020
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

DIREITO IMOVEL S NAP
N0 276/278. DA FREGUESIA DE OLIVE IRA DO DOURO. PELO VALOR GLOBAL DE 79.5()().()()
(SETENTA E NOVE MIL E QUINHENTOS EUROS)
EDOC/2019t70170
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 16,
apenas no original.
De spacho do Senhor P re sidente : " À Câmara. 26.02, 2020
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura disse ser feita uma análise em funçäo
de um processo de licenciamento, pelo que, o objetivo primordial é criar espaço público e,
nomeadamente, o alargamento da via,
0 Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues confirmou e disse envolver
também a criação de uma zona de espaço público ajardinado, que vai resultar da demoliçäo do
prédio que se vai adquirir,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
a) A aquisiçäo porvia do direito privado do imóvelsito na Rua José Bonaparte,
no 2761278, da freguesia de Oliveira do Douro, descrito na 2a Conservatória de
Vila Nova de Gaia sob o n0 4111 e inscrito na matriz predial urbana com o artigo
783' pelo valor global de 79.500,00€ (setenta e nove mil e quinhentos euros);
b) O relatório de avaliaçäo da Divisäo de Património e Expropriaçöes

ffi#
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PU PORTE
ODEP ROS DOS

EDOC/2020/11653

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 12,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 26,02.2020
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro disse ter consultado o orçamento e, na
altura, estava prevista uma verba alocada de 1 milhäo 171 nileuros que agora passa para quase
2 milhoes, pelo que, perguntou qual a razäo, Que se fala que oi Sfcp têm evoluído
favoravelmente a sua situaçäo financeira, a taxa de ocupaçäo tem crescido, pelo que, perguntou
se essa componente financeira tem melhorado, qual arazäo da necessidade deste aumento.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que essa evoluçäo
apenas respeita a calendários de investimento, ou seja, aquilo que se antevê que venha a ser o
investimento na renovaçäo da frota e que estava previsto no åmbito do atual quadro mais over
booking, näo foi lançado no imediato as candidaturas, as linhas de financiamento näo estão ainda
abertas e, portanto, na perspetiva de näo se perder "o comboio" do investimento, aquilo que a
STCP propöe é uma atualizaçao de verbas, para imputar esse investimento aos municipios numa
espécie de adiantamento, que depois vai ser ressarcido quando a linha da eficiência energética
abrir e, no fundo, está-se afazer um esforço en2020 que, em 2021 ou2022,vai acabãr por
repercutir-se num pagamento residual, por "encontro de contas" no respetivo ano. Que foi o que
foi pedido pela administraçäo e a questão coloca-se de duas maneiras: ou fazemos este esforço
agora e melhorámos a frota ou não fazemos este esforço agora e aguarda-se pelas linhas de
financiamento, que também é possível, mas, na verdade, perde-se um áno ou dois, em termos de
não apenas de dinheiro, mas também em termos de timing para os concursos,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o aditamento ao contrato de concessäo de
Serviço Público de Transporte Rodoviário de Passageiros explorados pela
STCP, nos termos apresentados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à aprovaçäo da Assembleia
Municipal.

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
ABE PROCE coN PARA PR E DOIS

DE ASSISTENT oss
DE MET EMPR

EDA

EDOC/2019t70459
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 18,
apenas no original.
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Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 17,02.2020
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/pSD,
aprovar a abertura de procedimento concursal comum para preenchimento de
dois postos de trabalho da carreira de Assistente Técnico, para os serv¡ços de
Metrologia Legal, para a Divisäo de Apoio às Empresas e ao Empregó, bem
como, os métodos de seleção, os requisitos obrigatórios e a designaçäo do júri,
nos termos informados,
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia
Municipal,

EDI CURSAL ENCHI
CARREI DE

ADI

ED0C/2019/66133
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 1g,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 17.02,2020
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,
aprovar a abertura de procedimento concursal comum para preenchimento de
um posto de trabalho da carreira de Técnico Superior, na área de gerontologia,
para a Direçäo Municipal para a lnclusão Social, bem como, os métodos de
seleção, os requisitos obrigatórios e a designaçäo do júri, nos termos
informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia
Municipal,

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURíDrcOS
DE ABE

DE VILA
EDOC/2020t11591

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 26,02,2020
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Deliberado por unanimidade, nos termos propostos, o seguinte:
1' Aprovar a abertura, com efe¡tos imediatos, do procedimento conducente

à modificaçäo, nos termos do artigo 1420,no1do cpA, do Reguramento
das lnsígnias e Distinçöes Honoríficas de vira Nova de Gaia, aprovado
pelo Regulamento no 16712019, publicado na 2a série do Diário da
República, de 19 de fevereiro de 2019.

2- Aprovar que a publicitaçäo desta iniciativa procedimental se efetue no
sítio institucional do Município na lnternet, nos termos do artigo 9go do
cPA, podendo os interessados constituir-se como tal no procedimento,
ao abrigo do artigo 680 do cPA, no prazo de 10 dias, a contar da data da
publicitação e apresentar os seus contributos, pof escrito, em
requerimento dirigido, para o efeito, ao Presidente da câmara Municipal,
com as menções previstas no artigo 1020 do CpA.

3' Aprovar, para efeitos de abertura do procedimento e recorha de
contributos pelos interessados, o anteprojeto de Regulamento anexo
que foi elaborado pela Equipa Técnica de Regulamentos Municipais, em
estrita consonância com a proposta da Equipa Murtidisciplinar de
Protocolo e Relaçöes Externas, de 11.02.2020 þf . Etapas I a 3 do
EDOCI2020/11591).

4- Delegar o poder de direção do procedimento na senhora Diretora do
Departamento de Assuntos Jurídicos, Dra Goreti Martins, tendo em vista
a elaboração e subsequente aprovação do projeto definitivo, peros
órgãos municipais.

D|REçAO MUN|C|PAL DE ADM|NtSTRAçAO E FrN
REABIL DO AUDITÓRIO DA ASSE EIA MUNI CIPAL - APROV DA NOVA

C,\MARA 1.,1UNI(]IPAI

Deliberação

GESTORA DE CONTRA TO E DA ADENDA D E CONTRATO
ÊDOCt2020t7977

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21,
apenas no original.
Despacho do senhor Presidente:"Aprovo. À câmara, para ratificaçao. 18,02.2020
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente datado
de 18,02.2020 que aprovou a designaçäo da Enga lsabel Carvalho enquanto
gestora do contrato, em substituiçäo da primeira designaçäo e aprovar a
adenda ao contrato relativo á empreitada "Reabilitaçäo do Auditório da
Assembleia Municipal", nos termos informados,
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ACO ARCE LEBRAR UNICíPIO DE GAIA E A
U MULH AS AA

ENT PROJET N €5,000
EUROS)

EDOC/2020t12585

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 19,02.2020
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo Portuguesa de Mulheres
Juristas, tendo em vista a implementaçäo do projeto "Hoje, Não", no valor de
€5.000,00 (cinco mil euros), nos termos apresentados.

AO E RADO O DE VILA
NOVA JUNTA IA DA EM VISTA A

RTICIP OBRAS DE A
CEM RIO DA MADALENA. No VALOR SUPLEM ENTAR DE €4O.OO().O() IOUARENTA MIL
EUROS)

ED0C/2020/10768
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 14.02.2020
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Adenda ao Acordo de Colaboraçäo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia da
Madalena, tendo em vista a revisão da comparticipação financeira para apoio
às obras de alargamento do Cemitério da Madalena, no valor suplementar de
€40.000,00 (quarenta mil euros), nos termos apresentados,

DO ODET DE VIA
MU NO DE A EUROS E

O DIA 10 DE
JARDI DE SEIXO

ED0C/2020/10913
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 14,02.2020

lcE
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Deliberação

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas
de utilização de viaturas municipais, no valor total de €s0,91 lcinquenta euros
e noventa e um cêntimos), para deslocaçäo ao Clube Náutico de crestuma, no
dia 10 de fevereiro de 2020, solicitado pelo Jardim de lnfância de seixo Aivo,
nos termos informados.

EDIDO ENTO DE UTIL VIATU
NOV LDE NTO E E

c N DE A VILA D DIA 07 DE
2020. ITADO PELA OLA CA DA HA
EDOC/2020/10506
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2b,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 17.02.2020
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas
de utilização de viaturas municipais, no valor total de €119,97 (cento e dezanove
euros e noventa e sete cêntimos), para deslocaçäo a Vila do Conde, no día 07
de fevereiro de 2020, solicitado pela Escola Básica da Marinha, nos termos
informados,

PEDIDO DE ISENCÃO DO PAGAMENTO DE TAXAS DE UTILIZACAO DE VIATURAS

DE

PARA
CIPA R TOT EUROS E

EUMC NO
FEVE 2020 PELO CIA DE

ED0C/2020t10462
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26,
apenas no original

Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 17.02,2020
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de
taxas de utilização de viaturas municipais, no valor total de €,44,41(quarenta e
quatro euros e quarenta e um cêntimos), para deslocaçäo à Escola Secundária
Gaia Nascente, no dia 06 de fevereiro de 2020, solicitado pelo Jardim de
lnfância de Mariz, nos termos informados,

1

##
Ëotr""W
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VILA NOVA DE
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De 02 de março de 2020

PED tDo ISENÇÄO DO DE TAXAS DE UTILIZACAO DE VIATURAS
Ntcl V AL DE E

os P AO DIA 11 DE
soLrc O PELO AGR PAMENTO DE GAIA ENTE
EDOC/2020t10922
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 17,02.2020
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de
taxas de utilização de viaturas municipa¡s, no valor total de €59,20 (cinquenta
e nove euros e vinte cêntimos), para deslocação ao Porto, no dia 11 de
fevereiro de 2020, solicitado pelo Agrupamento de Escolas Gaia Nascente, nos
termos informados,

TAXAS D UTI
IVO M NO ENTO E EIS

EU UENTA c PELA DE GAIA DA
ORDEM DOS ADVOGADOS
EDOC/2020/14060

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 17.02.2020
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de
taxas devidas pela utilizaçäo do auditório do Arquivo Municipal, no valor de
€176,55 (cento e setenta e seis euros e cinquenta e cinco cêntimos), solicitado
pela Delegaçäo de Gaia da Ordem dos Advogados, nos termos informados.

PED

o

FORMA

DE NTREM EM

PELO MUNI
coMo MUNI MATE DADE

MJD -
OR DE ON OE s BEM

COMO APROVAR A MI NUTA DO CONTRATO
EDOC/2019/75559

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 19.02.2020

APÚ E VEÍCU
DA

s

^
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Deliberaçäo:
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aacef/-
Ëoon""

Deliberado por unanimidade, aprovar a adjudicaçäo à empresa MJD - Metais
Jaime Dias s.4., pelo valor de €143,00/tonelada (cento e quarenta e três
euros/tonelada), bem como, a minuta de contrato, nos termos informados.

Atø no 05 - Reunìão Ptiblica
De 02 de março de 2020

DEBUST
AS E

VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2019/78106
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 12.02.2020
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar a abertura de procedimento e respetivo
cabimento e aprovar a constituiçäo do júri e as peças do procedimento, nos
termos informados.

PARA Eo
aa

DE
IN ,,

SED
E SEUS

EDOC/2o19/75006

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,21.02.2020
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
I - Aprovar a ata de júri relativa à análise dos pedidos de esclarecimentos/
listas de erros e omissöes e seus anexos, nomeadamente:
a)Aceitaçäo parcial dos erros e omissões identificados pelos interessados,
nos termos descritos na referida ata e seus anexos, designadamente no
Anexo ll, rejeitando os restantes;
b)Aprovação do mapa de trabalhos e quantidades final (Anexo lll), o qual faz
parte integrante do projeto de execuçäo e substitui o inicialmente
patenteado a concurso;
c) Prorrogaçäo do prazo para a entrega das propostas, como estabelecido
no n.0 1 do artigo 640 do CCP, pelo período correspondente ao número de
dias que medeia entre o termo do prazo para a resposta aos erros e
omissöes / esclarecimentos (312120201 e a data da disponibilização da
decisäo do órgão competente na plataforma eletrónica.

fr

FROTA MU

TO DEDO
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De 02 de março de 2020

RIEDAD oou NO3DO
SUPE MANUEL

PELO oR DE €4.872.00 MIL O E SETENTA E DOIS EUROSI
EDOC/2016/8691

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,26.02.2020
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a alienação da raiz do lote no 3 do
Loteamento Municipalde Enxomil, aos superficiários do mesmo lote, Joaquim
Manuel Machado da Silva Robalo e esposa Maria da Conceição Seara Ferreira,
pelo valor de€4.872,00, nos termos informados.

CONTRA DE DOACÄO A CE BRAR ENTRE O MUN Pro DE VILA NOVA E GAIA. O

TA DO

SSOR F PROF
DOU IRA ALVE

OCUMENTAL Rto
lMo EO

ED0C/2020t11813
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 26,02.2020
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de doaçäo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia, o Professor Doutor Joaquim Jaime Barros
Ferreira Alves e a Professora Doutora Natália do Carmo Marques Marinho
Ferreira Alves, tendo em conta a doação gratuita do espólio documental
relativo ao Sanatório Marítimo do Norte e Outros, nos termos apresentados.

púeL PUBLI RNACIONAL DA
DOP DEIRA

EDOC/2020/10896
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34,
apenas no original,
Despacho do senhor Presidente:"Aprovo. À câmara para ratificaçao.26.02,2020"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente datado
de26.02.2020 que aprovou o caderno de encargos, o programa de concursos,
bem como, as minutas de anúncios a publicar no DRE e JOUE, nos termos
informados.

DO

c
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VILA NOVA DE

J l?
cAt4AR^ MUNtCtPAt Ata n'05 - Reunião Ptiblica

De 02 de março de 2020

CES

I
coN PÚ PUB INTE

AU DO BAR E BIOL G
EDOC/2020t10732
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3b,
apenas no original.
Despacho do senhor Presidente:"Aprovo, À câmara para ratificaçao, 26,02,2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente datado
de26.02.2020 que aprovou o caderno de encargos, o programa de concursos,
bem como, as minutas de anúncios a publicar no DRE e JOUE, nos termos
informados,

DE CE MUNICí
VILA EA

ALHOS VISTA A CEIRA
LATIVA NA SE S 00.000 00 E

EUROS)

EDOCI2017t4232
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36,
apenas no original,
De spacho do Senhor P re sidente : " À Câmara. 26.02.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o aditamento ao Acordo de Colaboraçäo
celebrado entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associação Humanitária
dos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos, tendo em vista a revisão da
comparticipaçäo financeira relativa às obras na sede, numa verba suplementar
de € 100,000,00 (cem mil euros), nos termos informados.

ENTRE O M A DE GAIA
DE CANI NANCEIRO

IA DE CAN TOTAL DE
€5.000.00 (ctNco MtL EUROS)
EDOC/2o19t73572
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37,
apenas no original.
Despacho do Senhor P re side nte : " A Câmara. 26.02.2020'

A
E

SI

fr
aaceÍ -
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OMBEIROS
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cAMARA MUNICIPAI Ata n'05 - Reunião Pública
De 02 de março de 2020

Deliberaçäo

Deliberado por unanimidade, aprovar o aditamento ao Acordo de colaboração a
celebrar entre o Município de vila Nova de Gaia e a Junta de Fregues-ia de
canidelo, para apoio financeiro destinado à aquisição de mil roteiros da
toponímia de canidelo, no valor totar de €s,000,00 (cinco mil euros), nos
termos informados,

LABO A CEL ENTRE DE VI DE GAIA
E E

E
LU S. NO GLOBAL €28,000,00 E OITO MIL EUROS)
EDOC/2020/10894

NtcíPl
EO LDA

EIRO GALA OR TREI RDE
€15.000,00 (QUINZE MtL EUROST + tVA
EDOC/2020t12534
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3g,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: ',À Câmara.26.02.2020,

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3g,
apenas no original.
Despacho do Senhor P re side nte : " À Câmara. 26.02, 2020,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues disse tratar-se da
aquisiçao de uma carrinha no valor de 28.000 euros, integralmente ãssumida pela Câmara
Municipal e destina-se à criaçäo do 10 serviço de transpirte porta a porta, num modelo
experimental. Que a aquisição da carrinha resulta de um protocolo entre o Município de Vila Nova
de Gaia e a União de Freguesias de Grijó e Sermonde, em que o Município comparticipa com o
valor da carrinha e a Junta de Freguesia com a disponibilidade de um motoiista, o qual diariamente
vai percorrer zonas da freguesia que nao têm transporte público, prestando assim um serviço on
demand, fazendo a ligação da casa das pessoas aos interfaces de transporte público. Disse ser
um modelo experimental e é objetivo da Câmara alargá-lo a todas as freguesias do concelho, onde
as juntas de freguesia tenham esta disponibilidade eesta possibilidade de intervir,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre
o Município de Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freguesias dô Grijó e Sermonde,
para apoio financeiro destinado à aquisiçäo de um veículo de transporte de
passageiros de 9 lugares, no montante global de €28.000,00 (vinte e oito mil
euros), nos termos apresentados.
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(]ÁMARA NlUNICIP/¡L Atø n'05 - ReunÍão Públíca

De 02 de março tle 2020

Deliberaçäo:

ACORDO D

Deliberado por maioria, por I votos a favor do ps e 2 votos contra do ppD/psD,
aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de Vila Nova de
Gaia e o Gaiense - comunicaçäo e Eventos, unipessoar, Lda, para apoio
financeiro à realização da XVll Gala "o Melhor Treinador", no valoi de
€15.000,00 (quinze mil euros) + lVA, nos termos apresentados,

E COLABORACÃO A ELEBRAR ENT RE O MUNrCíprO Oe Vl LA NOVA DE GAIA
E A TUNA JUVENIL DE SERMON DE. PARA APOIO À EACÃO DE O NA SEDE
EDOC/2019t45632

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara, 26.02.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre
o Município de Vila Nova de Gaia e a Tuna Juvenilde Sermonde, para apoio à
realizaçäo de obras na sede, no valor de €20.000,00 (vinte mil euros), nos
termos apresentados.

ACORDO DE COLABORACAO A ENT RE O MUNICíPIO OE ULA NOVA DE GAIA
E O IDEAL CLU B E MADALENE PARA APOIO A OBRAS NA SEDE
ED0C/2019/81928
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 26.02, 2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre
o Município de Vila Nova de Gaia e o ldeal Clube Madalenense, para apoio a
obras na sede, no valor de €15.000,00 (quinze mir euros), nos termos
apresentados.

DE A o NOVA DE
EOCO NACIONAL DE UTAS ICNEì - AG AMENTO 575 DE FELIX DA
MARINHA. PARA APOIO À FEIRA MEDIEVAL ESCUTISTA 2O2O

ED0C/2020t12903
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,26.02.2020,

fr
aaget -
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Deliberação:

HAta n" 05 - Reunião Ptlblìcø
De 02 de março de 2020

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre
o Município de vila Nova de Gaia e o corpo Nacional de escutas (cNE) -
Agrupamento 575 de S, Félix da Marinha, para apoio à Feira Medieval Escutista
2020, no valor de €3,500,00 (três mil e quinhentos euros), nos termos
apresentados.

CONTRAT INTERADMIN DE DELEGACÄO COMPET ENCIAS A CELEBRAR
REO IO DE OVA D AUN UESIAS

GULPILHARES E VALADARES. PARA OBRAS EM DIVERSOS ARRUAMENTOS
EDOC/2020t12529

Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 26.02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de
delegaçäo de competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia
e a Uniäo de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, para obras em diversos
arruamentos, no valor de €44.500,00 (quarenta e quatro mil e quinhentos
euros), nos termos apresentados.

ACORD lciPto DE GAIA E

DE GAIA
A PARA

UTIL P CLUB VALOR
SETENT MIL SEI VINTE E

cl E

ED0C/2020/8992
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44,
apenas no original,
Despacho do Senhor P re side nte : " À Câmara. 26.02, 2020,
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura disse näo se tratar apenas de cedência
das horas, porque aquilo que o protocolo prevê é a entrega de 173.621,50 euros para a
requalificaçäo de um novo relvado sintético, um sistema de rega, balneários para atletas e ginásio,
Disse tratar-se de instalaçöes do Colégio de Gaia e que não há nenhum elemento finãnceiro,
nenhum elemento em termos de orçamento ou em termos comparativos sobre o preço/hora,
relativamente a esta matéria, Que também não refere por quanto tempo é que o'parque da
Lavandeira vai ter intervençäo em termos de obra. Lembrou que o valor em causa, exigiria, se
fosse o Município a fazê-lo, um concurso público.

E

fr
aac,eÍ -
Ë,,tr""
Cêrtificado

MEN DEJ
DAS

Class¡ficação: Público

Página 25 de 59



VILA NOVA DE

a l?
CÂMARA MUNICIPAL Ala n" 05 - Reunìão PtiblÍca

De 02 de mørço de 2020

O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr, Eduardo Vítor Rodrigues disse que todos os
protocolos presentes a reuniäo de Câmara, obrigam as entidades a percorrer a mesma tramitaçao
que a Câmara percorreria, ou seja, de acordo com a lei da contrataçã0, quando o Municípioiaz
um protocolo com uma entidade, essa entidade obriga-se a cumprir in[egralmente os pressupostos
da contrataçäo pública,

Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD,
aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia
e o Seminário Menor do Sagrado Goraçäo de Jesus - Colégio de Gaia, tendo
em vista a cedência das instalaçoes desportivas do Colégio de Gaia, para
utilizaçäo por parte dos clubes desportivos gaienses, no vaior de €173.6i1,50
(cento e setenta e três mil seiscentos e vinte e um euros e cinquenta cêntimos),
nos termos apresentados,

LO RAR D DE
GAIA E DEV

toF E
socrAL. VALOR TOTAL DE €130,000.00 E TRINTA MI L EUROS)
ED0C/2019t72152
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45,
apenas no original.
Despacho do Senhor P reside nte : " À Câmara. 26.02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Protocolo de Cooperaçäo a celebrar
entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associação Humanitária dos
Bombeiros Voluntários de Valadares, para apoio financeiro ao investimento,
para a construção do edifício social, no valor total de €130,000,00 (cento e
trinta mileuros), nos termos apresentados,

ODE RE E VILA N A
ELAS PARA

..GOD TELL ONTRO DE
NO €10.

EDOCt2020t13420

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 46,
apenas no original.
Desp acho do Senhor P reside nte : " À Câmara. 26.02.2020,

A
F
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De 02 de mnrço de 2020

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de parceria a celebrar entre o
Município de vila Nova de Gaia e a Fábrica da lgreja da paróquia da Freguesia
de s. Joäo de Ganelas, para apoio financeiro á rãalização d'o ,,God rellers -
Encontro de Bandas cristäs - 3a ediçäo", no valor oã cto.ooo,00 (dez mil
euros), nos termos apresentados.

INTE IST COMP CELEB
O MUNI DE FR DE PED

ARA JO
ENTOS DA FREG NO MO NTANTE GLOBAL DE €328.851.76 rrREZENTOS E

E VILA DE

TEE IL E TAE E SETE

ED0C/2020/13884
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42,
apenas no original.
Despacho do Senhor P reside nte : " À Câmara. 26.02, 2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de
delegaçäo de competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia
e a Uniäo de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, para a execução de trabalhos
de arranjo de diversos arruamentos da freguesia, no montante global de
€328.851,76 (trezentos evinte e oito mil, oitocentos e cinquenta e uñt euros e
setenta e seis cêntimos), nos termos apresentados.

CONTRATO INTE RADMINI STRATIVO DE DELEGACÃO E COMPETÊ¡¡CIRS N CELEBRAR
o

E VILAR DO

ODE DE DE MAF
PARAÍSO PARA A EXECUC¡O OC TRABAL HOS DE ARRANJO DE DIVERSOS

DE GLO
NOVE MI L EUROSì

ED0C/2020t13157
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 48,
apenas no original.
Desp acho do Senhor P residente : " À Câmara. 26.02, 2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de
delegação de competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia
e a Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, para a execuçäo de
trabalhos de arranjo de diversos passeios da união de freguesias, no montante
global de €39.000,00 (trinta e nove mil euros), nos termos apresentados,

^
aaceÍ -
Ëooo""
Certificado
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De 02 de mnrço de 2020

CONTRA TO INTERADMINI DE DE EGACÄO DE PETÊNC|AS A C EBRAR
ENTRE MUNICíPIO DE VILA NOVA DE GAI EAJUNTA DE GUESIA DE S. IX DA
MARIN PARA A UCÄO DE DE JO DE
ARRUAME NTOS DA F ESIA. NO MON TANTE GLOBAL DE €120,000.00 ENTO E
VINTE MI EUROSI

EDOCt2020t7786
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4g,
apenas no original.
De sp acho d o Se n ho r P re sid e nte : " À Câm ara. 2 6. 02, 2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de
delegação de competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia
e a Junta de Freguesias de S. Félix da Marinha, para a execuçäo de trabalhos
de arranjo de diversos arruamentos da freguesia, no montante global de
€120.000,00 (cento e vinte mÍl euros), nos termos apresentados.

NTRA MIN DE DE COM A CELEB
ENTRE MUNICíPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A UNIAO DE FREGUESIAS DE UDE
E VILAR DO PARAíSO A EXECUCÄO TRABALHOS ARRANJ O DE DIVERSOS
AR DA F ESIA. NO E GLOBAL DE €204.000.00 NTOS E
QUATRO IL EUROSI

ED0C/2020t12591
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 50,
apenas no original,
Despacho do Senhor P re side nte : " À Câmara. 26.02, 2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de
delegaçäo de competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia
e a Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, para a execução de
trabalhos de arranjo de diversos arruamentos da uniäo de freguesiãs, no
montante global de €204.000,00 (duzentos e quatro mil euros), nos termos
apresentados.
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DIREçÄO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESP S PÚBLICOS
PE REDU P TAXAS P DE

DE ARN
NOZE 21 DE DE 2019 AL DE

€299 EN
UES DI E

EDoc/2019/53936
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 51,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 19.02,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, retificar a deliberação de Câmara de 21 de outubro
de 2019, aprovando o pedido de reduçäo de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realização do evento "Feira de Säo Mateus
de Arnelas - Feira das Nozes", realizado no dia 21 de setembro de 201g, no
montante de €209,72, correspondente a 70o/o do valor total de €2gg,O0
(duzentos e noventa e nove euros e sessenta cêntimos), solicitado pela Uniäo
de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados,

AUTO ESPECIAL DE CIRCULACÄO PARA OS SEGUINTES VEíCULO S PESADOS:

E

RA DE
aaEVE

20.7 39.97
PARA DA ZONA D AA1

DA DE

.N V,D.J AT RO DE
EDOC/2020/9561

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 19,02.2020,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD,
aprovar o pedido de autorizaçäo especial de circulação para os seguintes
veículos pesados: 97-zl-92,20-20-PR, g0-03-TF,44-38.eG,04.ce-09, g2;5g.pB,
80'XV'93' 39'97.22,30-VU-29 para permissão de circulaçäo no interior da zona
delimitada entre a A1, rotunda de Santo Ovídio, Avenida da República, Avenida
Vasco da Gama (E.N.222) e Av. D. Joäo ll (VLg), até 31 de dezembro de 2020,
nos termos informados.
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6
IAL D SEG

lR.1 21.1 TN 43. PUP DE
RI ENTRE UNDA D

OPE coM ENT FEVEREI 25 DE
EDOC/2020/8534

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: ',À Câmara, 19.02.2020,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD,
aprovar o pedido de autorização especial de circulaçäo para os seguintes
veículos pesados: 02-lR-15, 0T-Tz-99,21.rM.19, 27-61.ex, 41-26.TN,43:1e.70,
79'38-PU para permissäo de circulação no interior da zona delimitada entre a
Al, rotunda de Santo Ovídio, Avenida da República, Avenida Vasco da Gama
(E.N'222l. e Av. D. João ll (VLg), pelo período compreendido entre 26 de
fevereiro 2020 e 25 de maio 2020, nos termos informados.

DEC PARA TES VE
21 83.ST

INTE ZONA 1 ROT DI
BL NIDA EAV,D AT 31 DE

DEZEM DE2020
EDOC/2020/9653
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 54,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 19,02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PpD/pSD,
aprovar o pedido de autorizaçäo especial de circulaçäo para os seguintes
veículos pesados: 05-RE-84, 05-RE-85,21.J8-83 E 83.5T.76 para permissäo de
circulaçäo no interior da zona delimitada entre a A1, rotunda de Santo Ovídio,
Avenida da República, Avenida Vasco da Gama (E.N.222)e Av. D. Joäo ll (VLg),
até 31 de dezembro de 2020, nos termos informados,

-61
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{
UINTES

80. V8.57
DA r0 A

J ll TE4
MESES

EDOC/2020/970

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 55,
apenas no original,
Despacho do senhor Presidente:"Aprovo. À cê,mara para ratificaçao. 1g.02.2020',
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD,
ratificar o despacho do Senhor Presidente datado de 19.02.2020 que aprovou
o pedido de autorização especial de circulaçäo para os seguintes veículos
pesados : 62-47 -uc, 7 6-GT -42, 50-23-MA, 90.70.0 H E zg.vB-57, pa ra pe rm issão
de circulaçäo no interior da zona delimitada entre a A1, rotunda de Santo
Ovídio, Avenida da República, Avenida Vasco da Gama (8.N.2221e Av. D. Joäo
ll (VLg), durante 4 meses, nos termos informados,

MUNI T DOS IRA E
A DE E E

EDOC/2018/54568

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 56,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 21,02.2020,
Deliberaçäo:

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

CIPAL PAIN

EDOC/2o19/66553

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 57,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 21.02.2020,
Deliberação:

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

DE
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OO EARRO DA RNMNON NLTN -
FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/201m
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 58,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 21,02.2020,
Deliberaçäo:

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

AVILH
EDOC/2020t11528

PAL DOP

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no bg,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 17.02.2020,
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura apresentou uma intervenção escrita que
se anexa à presente ata (doc,3)
"PROJETO DO PAVILHAO MUNICIPAL DE VILAR DO PARAíSO
Declaração política
lmporta desde iá deixar claro que a construção de um pavithão, sobretudo no parque de São Caetano, não se afigura
como..uma infraestrutura prioritëtria para Vilar do Paraíso, pelo que preferiríamos que o valor desta empreitada, fósse
canalizado para outros investimentos.
Por exemplo, a requalificação do próprio parque de S. Caetano.
Foi esse opressuposfo porque, em sede de Assembteia de Freguesia, o PSD acompanhou a cedência dosterrenos
à Câmara MunicipaL

Ao co_ntrário de outros proietos, este mereceu contributo dos cidadãos que, em sede de discussão pública, se
mobilizaram com a subscrição de uma petiçä0, na defesa das suas poslç ões, com a apresentação de propostas e até
de_so/uçôes a/fernativas para poderem ser integradas ao níveldas prófrias especiatidades do'projeto.
A Câmara deliberou interuir em 8.600m2, sem ter elaborado um estudo prévio, estrutural, ondie e'legesse um parque
p_(tblico e um espaço verde completamente essencnl cuja requatificação dos acessos e a expansã o-prevista no plano
Diretor Municipal são vitais e cujo projeto não lhe dá cumprimento.
Bem sabemos que a construção de um pavithão irá dotar a freguesia de uma infraestrutura desportiva que não existe,
mas femos muitas dúvidas se a sua construção constituirá uma verdadeira valorização daquete espaço.

lor outro lado, e apesar de não constituírem impeditivo, porsl só, o equipamento poderá não ter um'a utitização efetiva,
face à inexistência de modatidades âncora para o pavilhão em Vitar do'Paraiso, a fatta de transportes púbíicos para o
local e a fraca presença urbana do edifício.
o PSD-nesfe caso, e porque iá existem condiçöes naturais para o efeito, daria prioridade à sustentabilidade, com a
requalificação dos espaços de lazer, reforço da mancha a¡bórea existente, ciiaçao de um sistema de iluminação
noturna e videovigilância, que permitisse aumentar a segurança e dotar o parque ie novas utilizações, mais próximas
de cada vez maior procura desfes espaços naturais.
Ao contrário, o proieto teré¡ um impacto negativo na paisagem, não só pela construção de uma área cobeña, com
paredes de betão até 3 metros de altura, mas também com a redução da referida mancha arbórea, uma vez que a
construçãto do pavilhão implicará o abate de dezenas de ë¡ruores na-plataforma suldo parque.
Também o espaço a poente, reservado às merendas, apresentarët uma perda significaiiva da área que hoje tem,
sendo que, não obstante a falta de requalificaçã0, esfe espaço é eleito para a reallzaçâo de inúmeros'eventos ao ar
livre.
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Acresce que o proieto também não vai ao encontro da propria identidade do parque, porque implementado à margem
dos e/emenfos e espaço de culto, intimamente ligados à cultura e âs fradlçáes de Vitar do paraíso, que poderiãm e
deveriam ser incluídos num arranjo paisagístico mais amplo e coerente.
Em vez de olhar o parque como um local para implantar um equipamento, melhor seria dotar o parque das valências,
porque esfe anseia hâ décadas, com uma ciclovia e vias ptedonais, a partir dos seus a'cesios, devidamente
requalificados e amarrados aos arruamentos envolvenfeg promovendo a suä frequência regular.
O PSD nunca se opôg nem nunca se oporâ à vatorização do território, mas temos para nói, que a construção de um

19vo 
e-quipamento, não pode colocar em causa outras infraestruturasexlsfenfes, que constituam uma mais valia e se

identifiquem com as raízes das comunidades, como acontece nesfe parficular.
A nossa poslção e o nosso contributo deverão ser entendidos desta forma, razão pela qua!, em função das dúvidas
suscrfadag nos lremos abster na votação do projeto que nos é presente.
Vila Nova de Gaia,2 de março de 2020
o Grupo de vereadores do PSD na câmara Municipalde vila Nova de Gaia"
O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr, Eduardo Vítor Rodrigues disse que este assunto é
presente a reuniäo de Câmara porque vai implicar uma pequena mancha de expropriaçãg, para
criar uma nova acessibilidade e uma acessibilidade específica àzonaverde, sem conflituar com o
pavilhão e implica uma deliberação para expropriaçöes, Que se compromete a apresentar em
reunião de Câmara, a título de conhecimento, o estudo de reabilitaçäo integral do parque de São
Caetano, onde existirá uma ciclovia e uma zona pedonal, incluindo um aiargamento'do próprio
parque, fruto desta nova acessibilidade, No que diz respeito às árvores, disóe comprometer-se
demonstrar que o número de árvores que väo ser abatidas, as quais sem valor patrimonial, vão
ser amplamente substituídas por uma nova mancha arbórea, no parque de São Caetano, no
âmbito da sua reabilitaçã0, Relativamente à importância do pavilhão para a freguesia, disse ser
objetivo da Câmara criar uma rede de equipamentos municipais que, neste caso, está em Vilar do
Paraíso, mas que serve muito mais do que a freguesia de Vilar do Paraíso e é redutor pensar que
os equipamentos municipais säo das freguesias, porque näo o sä0, e é por isso que não há
nenhum caso de equipamentos cedidos a uma junta de freguesia ou a coietividades, porque o
princípio é que os equipamentos são municipais e fazem parte de uma rede municipal de
equipamentos desportivos,
O Senhor Vereador, Dr, José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar disse que o parque de S.
Caetano foi muito conhecido em Portugal, devidos às corridas Oe t<art. Disse que nunca foi um
parque lúdico e o Senhor Vereador Dr, Elísio Pinto lembra-se bem das guerras por causa das
famigeradas árvores que tiravam a visibilidade e, por outro lado, é verdade que .r 2b0g, a Câmara
teve uma proposta de construçäo de um pavilhão ao lado do Parque de São Caetano, Disse
concordar com esta opçå0, porque entende ser a única que irá restituir ao Parque de Säo Caetano,
o movimento que teve durante anos e, por outro lado, também é bom de ver que Vilar do paraíso
não tem nenhuma escola preparatória nem secundária e as escolas do ensino básico nåo têm
dimensão para se construir um pavilhäo desta natureza, Disse que hoje, o pavilhão de Canidelo
encontra-se aberto ao público, porque só hoje é que existe o número de recursos humanos
necessários que permitam a abertura do mesmo.
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Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do ps e 2 abstençöes do ppD/psD,
aprovar o projeto relativo ao Pavilhão Municipal de vilar do paraíso, nos
termos informados.

MUN -D
EDE TOS

EDOC/2020t10492
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 60,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 17.02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar a abertura de procedimento e respetivo
cabimento, bem como, aprovar a constituiçäo do júri e das peças do
procedimento, nos termos informados.

PARA ADA D DOT

ON LOUREI o-
,,

SAN
GESTOR INICIALME

E DA
ED0C/2019/13866
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 61,
apenas no original.
Despacho do Senhor P re sidente : " À Câmara. 26.02. 2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1 'Aprovar o (segundo) relatório final e os seus anexos, nomeadamente:
i' lndeferindo a pronúncia apresentada pelo concorrente Sociedade de
Construçöes - VBL, Ld.a em sede de audiência prévia do (primeiro) Relatório
Fínal e;

ii. Adjudicar a empreitada de "CONSTRUçÃo DO TROço DA AVENTDA ATÉ
AO MAR ENTRE A RUA DAS BOCAS E O LARGO DA CABTNE (CONCLUSAO),
DO PROLONGAMENTO ATÉ À RUA DO LOUREIRO E DE UM ARRUAMENTo
SECUNDÁR|O - MADALENA" à proposta do concorrente Gonstrutora da
Huíla - lrmäos Neves, Ld,a, pelo valor de1,495.193,70€ (um milhäo,
quatrocentos e noventa e cinco mil, cento e noventa e três euros e setenta
cêntimos), acrescido de IVA à taxa legalem vigor.
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2 ' Aprovar a substituição do gestor do contrato inicialmente nomeado
(diretor de fiscalização de obra), pera chefe de Divisäo de Gestäo de
Empreitadas e Fiscalizaçäo, Eng.a lsabel Carvalho;
3 - Aprovar a minuta do contrato;
4 - ordenar a notificaçäo a todos os concorrentes da decisäo de adjudicaçäo,
bem como a instruçäo das diligências subsequentes, designadameníe a
apresentaçäo, pelo concorrente adjudicatário, dos documentos de
habilitaçäo e da cauçäo, nos termos estaberecidos nas peças do
procedimento.

OLIVEI
DE.

AJU NO
EDOCt2020t7274
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 10.02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
'Aprovar os documentos e peças que constituem o procedimento;
'Autorizar o cabimento da verba na rubrica orçamental -2011-l-46Reabilitaçäo
da Rede Viária, no montante de 1.214.150,55€ + IVA;
'Adjudicar o procedimento por ajuste direto, nos termos da alínea c), do no 1,
artigo 25o do CCP à firma Epopeia - Gestäo de Obras Públicas Lda (co.
contratante do Acordo Quadro - Zona B), bem como, aprovar a respetiva
minuta de contrato,

U
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o
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E
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ADA ,t

R- DAS
OM DI SEUS
EDOC/2019/50344

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 63,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.26,02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1 - Aprovar a ata de júri de análise das listas de erros e omissöes/ pedidos
de esclarecimentos reportados pelos interessados e os seus anexos,
nomeadamente:
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i, Aceitar parc¡almente os erros e omissöes identificados pelos
interessados, nos termos descritos na presente ata e nos seus anexos,
designadamente no Anexo V (mapa final), rejeitando os restantes;
ii . Aprovar o mapa de trabalhos e quantidades, patente no Anexo v, o qual
faz parte integrante do projeto de execuçäo e substitui o inicialmente
aprovado;
iii . Aprovar a nova peça desenhada, 4,06 - Mapa de Vãos, patente no anexo
lll, a qual faz parte integrante do projeto de execuçäo, que identifica o mapa
de vãos;
iv. Prorrogar o prazo para a entrega das propostas, como estabelecido no no
1 do artigo 640 do ccP, pelo período correspondente ao atraso verificado,
ou seja, ao número de dias que medeia entre o termo do prazo para resposta
aos erros e omissöes/ esclarecimentos (22-12.2019) e a data da
disponibilizaçäo da decisão do órgäo competente na plataforma eletrónica,
sendo que, no caso de este prazo ser superior ao prazo inicialmente
estabelecido para apresentaçäo de propostas, 45 dias, se prorroga por igual
período.

D|REçAO MUNtCtpAL PARA A TNCLUSRO SOCn¡-
O MUN

EDE
Rtct

SCENT AEU
EDOC/2019t51822
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:'À DMAF, À Câmara,20.02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Cooperaçäo a celebrar entre
o Município de Vila Nova de Gaia e o Sporting Clube de Arcozelo, tendo em
vista a repartiçäo das despesas com eletricidade no Complexo Desportivo de
Mergunhos, freguesia de Arcozelo, no valor de €9.670,10 (nove mil seiscentos
e setenta euros e dez cêntimos), nos termos apresentados.
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G O MUNI NOVA
E IAP INANCEI

D ATIVI BEM to
A OCUP ET

€15.000,00 (QUtNzE MtL EUROS)
EDOC/2019t81587

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 65,
apenas no original.
De sp acho d o Se n hor P re sid e nte : " A Câm ara. 26. 02, 2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato.Programa a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e DOMUS CERSETO - Associação de Apoio à
Deficiência, para apoio financeiro ao desenvolvimento das ativldades sociais
da entidade, bem como, apoio para despesas das atividades ocupacionais
diárias, no montante total de €15,000,00 (quinze mil euros), nos termos
apresentados.

CELEB OMU NOVA
NTRO DE ARA IRO AO

D AT MEADAM
IF DO CENT NO MONT ,000

(TRINTA E SEIS MIL EUROS)
EDOC/2020/10953

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 66,
apenas no original.
Desp acho do Senhor P residente : " À Câmara. 26.02, 2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato.Programa a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e o Centro Social de S. Félix da Marinha, para
apoio financeiro ao desenvolvimento das atividades sociaís da entidade,
nomeadamente na requalificaçäo do espaço do centro social, no montante de
€36.000,00 (trínta e seis mil euros), nos termos apresentados.

DEP NIO D A CELEB O MUNI
ADE ocL DA APOIO

ONAL
DE€1 ISCE

ED0C/2020/9869
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62,
apenas no original.
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Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 19.02.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato de Patrocínio Desportivo a
celebrarentre o Município de Vila Nova de Gaia e o Clube Desportivo e Cultural
da APPACDM, para apoio financeiro à participação no evento desportivo
"Loulé lnternational Cup Adapted Football2O2O'¡, no valor de € 1.600,00 lmil e
seiscentos euros), nos termos apresentados.

ODE CELE
DE VI OJU GAIA VISTA A

IZAR

NTO
EDOC/2020t12443

EP D CELEB NrcíPto
DE MA- MUSICAL DE PARA

APOIO FINANCEIRO AO SEGUINTE DESPORTIVO ''IV TRAI L - BROA DE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6g,
apenas no original,
Desp acho do Senhor P residente : " À Câmara. 20.02. 2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato.Programa de Desenvolvimento
Desportivo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Judo Clube
de Gaia, tendo em vista a dinamizar a modalidade desportiva de judo, no
âmbíto da promoção e desenvolvimento integrado da prática desporiiva, nos
termos apresentados,

ES" N DE IS MIL SEU
EDOCt2020t5977
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6g,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 26.02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato de Patrocínio Desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a ACMA - Associaçäo
Cultural e Musical de Avintes, para apoio financeiro ao seguinte evento
desportivo "lV Trail - Broa de Avintes", no valor de €2.500,01 (dois mil e
quinhentos euros), nos termos apresentados.

ffi#
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VILA
O FINANCE

DE €3

4
TO

N GAIA E

INANCEI

EU

N RTIVO A ENTRE O
OL DE GAIA

TORN EGAIA

EDOC/2020t11429

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 20,02.2020,
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 ôaia, para
apoio financeiro e não financeiro à realizaçäo do torneio "Handegaia 2020;', no
valor de €3.000,00 (três mil euros), nos termos apresentados.

CONTRAT DE PATROCÍI,IIO ORTIVO A CELE ENTRE O MUNICíP IO DE VILA
GAIA DEA DO PORT FINANCE

INTE DESPO CORRI - 2020"
T IL EU +
ED0C/2020/11365
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 71,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.20.02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato de Patrocínio Desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Centro de Atletismo do
Porto, para apoio financeiro ao seguinte evento desportivo . Vl Corrida
"Portucale - 2020" , no montante total de €3,000,00 (três mil euros) + lVA, nos
termos apresentados.

DESPORT CELEBRAR
OM

FINANCE A AME PARAA

DE

Dc

P

DA
DE ANT €20,000

ED0C/2019/623
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 72,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 19.02.2020,
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato programa de Desenvolvimento
Desportivo 201912020 a celebrar entre o Município de vila Nova de Gaia e a
Associaçäo Tubaröes de Gaia, para apoio financeiro para a aquisiçäo de
equipamentos individuais para a prática de nataçäo - vertente competiiiva no
âmbito da Escola Municipal de Nataçäo de Gaia, no montante total de
€20.000,00 (vinte mil euros), nos termos apresentados.

DED RTIVO A ENTRE
Ntc EO HO PA

FI DE CLUINDO
LIT

NO MO ANTE TOTAL €14.677.00 MIL SEI E SETENT E SETE
EUROS)

ED0C/2019t64132

coN O MUNI NOVA DE
s. PARA A RO

RO DE 3.1
V .985 EE E E CIN

EDOCt2020t8352
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24,
apenas no original,
De sp acho d o Se n ho r P re sid e nte : " À Câm ara. 20, 02. 2020,

P

F

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 73,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 19.02,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato Programa de Desenvolvimento
Desportivo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Clube de
Futebol de Perosinho, para apoio financeiro às obras de reconstrução de casa
de banho, incluindo a reabilitaçäo do sistema de drenagem ds esgotos e
abastecimento de água, no montante total de €14.027,00 (catorze mil
seiscentos e setenta e sete euros), nos termos apresentados.
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6Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato programa a celebrar entre o
Município de vila Nova de Gaia e o centro social ue s. wtiguel de Arcozelo,
para apoio financeiro à elaboração do projeto de arquitétura referente à
reabilitaçäo/ampliaçäo do centro de Dia e Lar de 3a idade do centro social, no
valor de €23.985,00 (vinte e três mil novecentos e oitenta e cinco euros), nos
termos apresentados.

coN PROG DES
CELE ENT UNIC P VILA N GAIA E

DESE
D P NU PLEME €6.000
(SEIS MIL EUROS)
EDOCt2020t9173
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 75,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 26, 02, 2020,
0 Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar disse que o presente apoio
destina-se acomparticipar o clube pela utilização de equipamentõs, para não se deslocarem para
o centro de Gaia, porque o transporte é mais custoso.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Aditamento ao Contrato Programa de
Desenvolvimento Desportivo celebrado entre o Município de Vila Novà de Ga¡a
e a Associação Desportiva Módicus de Sandim, tendo em vista a revisäo da
comparticipaçäo financeira relativa à execuçäo do programa de
desenvolvimento desportivo para a época de 2019.2020, numa verba
suplementar de €6.000,00 (seis mir euros), nos termos apresentados,

ONTRA G LEBRAR

lt
DAE ODA

EMITI DE
EDOC/2019/65388

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no'26,
apenas no original.
Despacho do Senhor P re sidente : " À Câmara. 26.02.2020,
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a retificaçäo da identificaçäo da entidade
com a qual o Município de Vila Nova de Gaia ôelebrou um Contrato-programa
de Desenvolvim-ento_Desportivo para a época 2019-2020, passando a ser o
Clube os Dragöes Sandinenses ll, bem como o estorno da RED emitida
(2019/3239)e emissäo de nova RED, nos termos informados,

PFS!!]ÊNCN9494\DIPêTqR4 DE APOIO AO ARRENDAMENTO DA SR.'ROSANGELA
BATISTA - ESTORNO DE VERBA
EDOC/2019t22531

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 27,
apenas no original,
Despacho do Senhor presidente:"À Câmara, 17,02,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a desistência da candidatura de apoio ao
arrendamento_solicitado por Rosangela Batista, bem como, o estorno da verba,
nos termos informados,

g4llplp4luRA pE Apo oLlctrApo poR JULTANA ANDRETA
HENRIQUES
EDOC/2020t12907

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 78,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 26.02,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Juliana Andreia Henriques, nos termos informados,

D AO O POR
DOS SANTOS ROCHA
ED0C/2020t12s13
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 79,
apenas no original,
Desp acho do Senhor P residente : " À Câmara. 26.02. 2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Sandra Cristina dos Santos Rocha, nos termos informados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 80,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 26,02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apo¡o ao arrendamento
solicitado por Carla Alexandra Botelho de Oliveira, nos termos informados,

CANDIDAT URA DE APOIO AO A DAMENTO SOLI ITADO POR CARLA EXANDRA
BOTELHO DE OLIVEIRA
EDOC/2020t12927

CANDIDA DE APOIO AO ENTO SOLICITADO POR ROSA UELA DA
SILVA RIBEIRO
EDOC/2020t13971

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 8'1,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 26.02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Rosa Manuela da Silva Ribeiro, nos termos informados,

TURA t0 Ao LILIANA
CAST FERREIRA DA SILVA GAS PAR MENDES
EDOC/2020t13972
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 82,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 26,02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Liliana da Luz Castro Ferreira da Silva Gaspar Mendes, nos
termos informados,

CANDIDAT URA DE APOIO AO AR RENDAMENTO SOLICITADO POR PATRíCN DE
SOUSA MESQUITA
8DOCt2020t12928
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 83,
apenas no original.
Despacho do Senhor P re side nte : " À Câmara. 26.02. 2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Patrícia Raquel de Sousa Mesquita, nos termos informados,
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 84,
apenas no original,
Despacho do Senhor P residente : " À Câmara, 26.02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Joana Ramos da costa, nos termos informados.

CANDIDA TURA DE APOIO AO NDAMENT o ITADO POR JOANA RAMOS DA
COSTA

ED0C/2020t12930

CANDIDA DE APOIO AO AR ENTO SOLICITADO POR MARIA DACONCETCÄO
FARIA DA SILVA
EDOC/2020t12921

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 85,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 26.02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Maria da Conceição Faria da Silva, nos termos informados,
vOTAÇAO:

CANDI DATURA DE APOIO AO A DAMENTO SOLIC ADO POR MARIA RIBEIRO
CARDOSO LOPES
EDOC/2020t12924
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 86,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente : " A Câmara. 26. 02.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Maria Rosa Ribeiro Cardoso Lopes, nos termos informados,

AO ENTO JOSÉ
JESUS PIRES
EDOC/2020t12916

RA

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no BZ,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 26,02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por José Carlos de Jesus Pires, nos termos informados.
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TADO DA
NUNES MONTEIRO CARVALHO
EDOC/2020t12918

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Bg,
apenas no original.
Despacho do Se nhor P reside nte : " À Câmara. 26.02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cand¡datura de apo¡o ao arrendamento
solicitado por Mercês da Rocha Nunes Monteiro Carvalho, nos termos
informados.

CANDI DE APOIO AO ARRENDA o soLlclTADo POR MARIA DA DA
SILVA PEREIRA
ED0C/2020/13338
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 89,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 26.02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Maria Fernanda da Silva Pereira, nos termos informados.

CAN DIDATURA DE AO ARREN NTO SOL ICITADO POR CRISTI MARIAAPO DAM
MARTINS DA SILVA
EDOC/2020/13336

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g0,
apenas no original,
Desp acho do Senhor P resid ente : " A Câmara. 26.02, 2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Cristiana Maria Martins da Silva, nos termos informados.

CAN TURA DEAPolo ARREN SOLIC ÂDO POR MARIA JOSÉ LEMOSAO DÂ o
LA ROQUE
EDOC/2020t13347

Nto

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g1,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 26.02.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Maria José Lemos La Roque, nos termos informados,
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CANDIDATURA DE POto AO DAMENTO SOLICITADO POR JÉSSIcA FILIPA
SOUSA ELVAS
ED0C/2020t12912
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g2,
apenas no original,
De sp acho d o Se n h or P re sid e nte : " À Câm ara. 2 6. 02, 2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Jéssica Filipa Sousa Elvas, nos termos informados.

IDA ARREN SOLIC
FERNA DA DE AZ LEITE
EDOC/2020t12920

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g3,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 26,02.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Margarida Fernanda de Azevedo Leite, nos termos informados.

CANDIDATURA AO APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO PoR LíRA AMÉLA DE
CASTRO OLIVEIRA
ED0C/2020/13964
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g4,
apenas no original.
Desp acho do Senhor P reside nte : " À Câmara. 26.02, 2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Líria Amélia de Castro Oliveira, nos termos informados.

CANDIDATU RA AO APOIO AO NDAMENTO ITADO POR MARIA ADELAIDE
GOMES NETO BARBosA
EDOC/2020/13965

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g5,
apenas no original,
Desp acho do Senhor P residente : " À Câmara. 26, 02. 2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Maria Adelaide Gomes Neto Barbosa, nos termos informados.
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AO AO O POR NAN
RODRIGUES DE CARVALHO
ED0C/2020t13374
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 92,
apenas no original.
D e sp acho d o Se n hor P re sid e nte : " À Câm ara. 2 6. 02, 2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Emília Fernanda Rodrigues de Carvalho, nos termos
informados.

TU oto
SILVA IRA

a l?

ED0C/2020t13376
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 9g,
apenas no original,
De sp acho d o Se n hor P re sid e nte : " À Câm ara. 26. 02, 2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apo¡o ao arrendamento
solicitado por Maria Manuela Silva Ferreira, nos termos informados.

ñ

941'|.PIPATU,RA A04P0l0 AO ARRENDAMENTo Sollcrnoo pon vÂrun pnrnícn
GONçALVES PEREIRA
EDOC/2020/13968

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g6,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:,'À Camara. 26.02,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Vânia Patrícia Gonçalves Pereira, nos termos informados,

CAN AO AO o POR P NDRA

ED0C/2020t13403
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gg,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 26.02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Paula Alexandra Moreira Piäo, nos termos informados.
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CAN

CARDOSO
EDOC/2020/13908

AO
PEREI MENDES

A SIM

IDATU APOI

AO AO POR CRISTI

EDOC/2020t13907

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 100,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 26,02,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Sandra Cristina Costa Simões, nos termos informados,

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 101,
apenas no original.
De sp acho d o Se n ho r P re sid e nte : " À Câm ara. 26. 02, 2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Ana Rute Reis cardoso, nos termos informados.

RE

ARREN o soltctT VID

EDOC/2020/13369
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 102,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 26.02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por David Bernardino Pereira Mendes, nos termos informados.

CANDIDATURA AO APOIO AO ARRENDAMENTO CITADO POR PATRíCIA
MACEDO DE SOUSA
EDOC/2020t13367
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 103,
apenas no original,
Despacho do Senhor P residente : " A Câmara. 26.02, 2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Mara Patrícia Macedo de Sousa, nos termos informados,

^
aaÊeÍ -
Ë,ron""

Classificaçãor Público

Página 48 de 59



VILA NOVA DE

a t?
CAMÁRA IvIUI.JIcIPAL Ata no 05 - ReunÍão PtiblÍcø

De 02 de março de 2020

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 104,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 26.02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Joaquim Valdemar da Rocha Sousa, nos termos informados,

CAN TURA AO APO IO AO ARRE SOLICIT ADO POR JOAOUIM V DEMAR
DA ROCHA SOUSA
EDOC/2020/13365

CANDIDATURA AO APOIO AO ARRENDAMENTO SO LICITADO POR RAQUEL
PAULINO CAETANO
EDOC/2020/13364
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 105,
apenas no original,
Despacho do Se nhor P reside nte : " À Câmara. 26.02. 2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Vânia Raquel Paulino Caetano, nos termos informados,

CANDIDA AO APOIO AO A DAME NTO SOL ITADO POR ALFREDO ROGÉRIO
MACHADO DA SILVA ROBALO
EDOC/2020/13351

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 106,
apenas no original.
De sp acho d o Senho r P re sid e nte : " A Câm ara. 26, 02, 2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Alfredo Rogério Machado da Silva Robalo, nos termos
informados.

lo Ao ENTO SAN
BARBOSA DA SILVA
EDOC/2020/13355

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no '107,

apenas no original,
Despacho do Senhor P reside nte : " À Câmara. 26.02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Sandra Cristina Barbosa da Silva, nos termos informados.
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CANDI AO AO POR
E 0so

EDOCI2020/13359

Despacho do Senhor P re sid ente : " A Cämara. 26.02, 2020,
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 108,
apenas no original.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por lsaura da Conceiçäo dos Santos Cardoso Pedrosa, nos termos
informados.

g¡f,ptq4IUFA A0 4pol o poR SARA RAQUEL sousA
MONTEIRO ALMEIDA
EDOC/2020/13360

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10g,
apenas no original.
Despacho do Senhor P resid e nte : " À Câmara. 26.02, 2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Sara Raquel Sousa Monteiro Almeida, nos termos informados.

TURA POR FE
coNcEl
EDOC/2020t13371

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 10,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 26,02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Felicidade da Conceiçäo Magalhäes Yaz, nos termos
informados,

AGAME TAXAS PE
AL DA DE

DA SIL NO EU POR
DA BRAGA DA ILVEIRA

EDOC/2o19t74891

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 1 1,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 17,02.2020,

o
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E DOP NTO PELA DA
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EDOC/2o19t79470

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 12,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 17.02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de
taxas pela utilização da piscina municipal da Granja, no valor UeêtéO,OO (cento
e noventa euros), solicitado por José Eduardo Macedo, nos termos
informados.

DO DE NTO
PEL CIVI OVA DE ALOR

ISABE L CRISTI NA DA COSTA MESQUITA ROSA LINO
EDOCt2020t448
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 13,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 17.02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxa
relativa a serviços prestados pelos Bombeiros Sapadores e Proteçao Civil de
Vila Nova de Gaia, no valor de €86,73 (oitenta e seis euros e seíenta e três
cêntimos), solicitado por lsabel Cristina da Costa Mesquita Rosalino, nos
termos informados.

DAT TIVA A
BOMB SAPAD DE VI

€1 NTO E

E O DOS
ED0C/2019t76944
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 14,
apenas no original.

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de
taxas pela utilização da piscina municipal da Granja, para o ano letivo de
201912020, no valor de €200,00 (duzentos euros), soliiitado por célia Fernanda
Braga da Silveira, nos termos informados.
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EDOC/2019/80863

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 15,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 17.02,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxa
municipalde urbanizaçäo e da taxa de emissäo do alvará de obras, no valor de
€6'338,16 (seis miltrezentos e trinta e oito euros e dezasseis cêntimos), proc.o
4174119- LEG, freguesia da Madalena, solicitado por Maria da Conceição Vieira
Santos, nos termos informados.

"GAIA + INCLUSIVA'' - APOIO NA NCIA ECONÓMI E EMERGÊNC soclAL
PARA 2O2O

EDOC/2020/4883

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 16,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 26,02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Eixo do Apoio na Carência Económica e
Emergência Social, através da celebraçäo de contrato interadministrativo com
as Juntas e Unioes de Freguesia, nos seguintes termos:

1' O cabimento do valor total de 250,000,00€ para apoio na carência
económica e emergência social
Juntas e Uniöes de Freguesias - 200,000,00€ (duzentos mil euros) .
Rubrica' 2014 A 12 (a verba será distribuída na proporção definida no
quadro constante na informaçäo anexa à etapa I do EDOC 1202014883,
por três tranches e mediante Contrato lnteradministrativo a celebrar
com as Juntas de Freguesia)

?

Despacho do Senhor presidente:"À Câmara. 17.02,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxa
relativa a serviços prestados pelos Bombeiros Sapádores ä pîoteção Civil de
Vila Nova de Gaia, no valor de €173,45 (cento e setenta e três euros e quarenta
e cinco cêntimos), solicitado por lnês Botelho Pinto dos Santos, nos termos
informados.
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Divisão de Ação social e voluntariado: 50,000,00€ (cinquenta mil euros)' Rubrica 2014-A-14(a verba em causa será gerida pelos serviços
municipais, e dará resposta a necessidades das famílias òarenciadas no
âmbito do presente programa de apoio, mediante aprovaçäo da
digníssima Câmara)
Aprovação da minuta do contrato Interadministrativo, que se
anexa, e autorização da consequente celebração com as Juntas e
Uniöes de Freguesia do concelho.

2

EDOC/2020/13389

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 12,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 26.02,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a aquisição de um terreno, com a área de
6.000m2, pela quantia de 139.000,00€, destinado à implantação do pavilhão
Municipal de S. Félix da Marinha, nos termos informados.

DI MUNICIPAL DE URBANISMO E AMBIENTE
PEDID DU P DAT EAO

LI PE

ctNco
PL DE UDE E

ctT c RUA C
ED0C/2020/13189

0

RE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 18,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 20,02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD,
aprovar o pedido de reduçäo do pagamento da taxa referente ao pedido de
prorrogaçäo do prazo da licença de ocupaçäo do espaço público, pelo prazo
de 30 dias, no valor de €512,50 (quinhentos e doze euros e cinquenta'cêntimos)
correspondente a 50% do montante de 1,025,00 (mil e vinte e cinco euros),
Proc.o 3427119 - PL, União de Freguesias de Mafamude e Vilar do paraíso,
solicitado pelo Condomínio do Prédio Rua Clube dos Caçadores, nos termos
informados.
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PEDIDO DE REDUCÄO OO PAGAMENTO DA TAXA DE OCU DO ESPACO PÚBLICO
-,,GRIJ GUINDASTE S E SEME LHANTES'' - coM TAPUM ES PELO PRAZO DE 30 DIAS.

TED EN ctNco E E E OITO
IM PROC.0 9. CP - FREGU DE OLIVE DO DOURO. SO CITADO

POR U BAN INFAN LDA
EDOC/2020t11732
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 19,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 17.02.2020,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençÕes do ppD/pSD,
aprovar o pedido de reduçäo do pagamento da taxa de ocupaçäo do espaço
público' "Grua, Guindastes e semelhantes" - com tapumes, pelo prazo de 30
dias, no valor de €197,64 (cento e noventa e sete euros e sessenta e quatro
cêntimos), correspondente a 50% do montante de €395,28 (trezentos e noventa
e cinco euros e vinte e oito cêntimos), Proc.o 3666/19 - GP, freguesia de Oliveira
do Douro, solicitado por URBAN INFANTE, LDA, nos termos informados.

lDo IDÄO UI

O POR ALBE RA RIBEI 42120 -
REG NDE

EDOC/2020t11717

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 120,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 17.02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de certidão de constituiçäo de
regime de compropriedade, solicitado por Carlos Alberto Moreira Ribeiro -
Proco 42120 - CERT, Uniäo de Freguesias de Grijó e Sermonde, nos termos
informados.

DOP
NTO REFERE

2016 ANTE

SOL
S DOS OS L DE 17

EDOC/2017t65712
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 121
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 21.02,2020,

E
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Deliberado por unanimidade, revogar a deliberação de câmara de 17.07.20jT,
nos termos informados.

Deliberaçäo:

tTo E IMÓVE NA RUA DOS RE UNñO
DEF TA AFURA 0

NTA
POR

EDOC/2020 t,11726
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 122,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 17.02.2020,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD,
aprovar a renúncia ao direito de preferência, näo obstante outro entendimento,
do imóvel sito na Rua Cândido dos Reis no 283,na Uniäo de Freguesias de
Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, face à localizaçäo na Es[ratégia de
Reabilitaçäo da Operaçäo de Reabilitaçao Urbana da Área de Reabililtação
Urbana "Centro Histórico", nos termos informados.

DE CIA E EM VAL IALAC
ENTRE O MUNIC Pto VILA NOVA GAIA E A AUCHAN PORTUGAL HIPERME
SA
ED0C/2020t12882
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 123,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 21.02,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Cedência e Aceitaçäo de Bens
sem Valor Comercial a celebrar entre o Município de Vila Nova âe Gaia e a
Auchan Portugal Hipermercados, sA, nos termos apresentados.

ESTU

P.D.M TERREN
PRO - CERT -

MARIN SOLIC ITADO POR L ALVES FARIA DOS SANTOS
ED0C/2020t12057
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 124,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 26,02.2020,

EDE
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Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
' Aprovar o estudo de alinhamentos, contemplandõ a eliminaçäo do
arruamento (Rua de provimento local), previsto no p.D,M., sobre o terreno e a
criaçäo de um novo troço de arruamento;
- Enviar à Assembleia Municipal para deliberação, nos termos do artigo 1l50
do P.D,M.

Áouns oe GAIA, EM, SA
UAL AG ULT

Deliberaçäo:

cos
DO 40 TRIMESTRE DE 2019
EDOC/2020/13046
Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 125,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 20.02, 2020,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento,

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

A Câmara tomou conhecimento.

O MUNICí
EA PARA

oFt OPE
INCO MIL

ED0C/2020/8361
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 122,
apenas no original.
Despacho do senhor Presidente:"Aprovo, À câmara para ratificaçã0, 1g.02,2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente
datado de datado de 19,02.2020, que aprovou o Acordo de Colaboraçäo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo Humanitária
dos Bombeiros Voluntários da Aguda, para apoio financeiio à reabilitação
da cobertura do quartel operacional da instituição, no valor de €55.000,00
(cinquenta e cinco mil euros), nos termos apresentados,

Classif¡cação: Público
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O Senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues deu início à lntervençäo dos
Senhores Munícipes.

Ângela Barbosa - Disse fazer parte de um grupo, que frequenta há longos anos a Piscina Municipal da
Granja e que tem vindo a aperceber-se de alguns problemas de funcionamento e à degradaçäo do
equipamento, Disse haver vários grupos de hidroginástica, de hidroterapia e de natação ävre . qur t
porta de acesso aos balneários femininos está estragada e tem um buraco; as casas de banho estäo
avariadas, os cacifos não são funcionais e nåo têm fechaduras. Disse haver avarias também nos
balneários que deviam de ser resolvidas. Referiu-se ao facto de chover dentro da piscina, dificultando as
aulas.

José Maria Marques - Referiu-se à rua onde de localizava a fábrica Delfim Ferreira, dizendo que 200
metros da artéria näo estão asfaltados, há muitos anos, perguntando se o facto é da responsabilidade
da Câmara ou do proprietário dos armazéns, Referiu-se à Rua das Quebradas, dizendo que a mesma
necessita de reparaçäo e que, até ao momento, isso näo se verificou. Referiu-se à forma como o trânsito
se processa na Aguda, nazonado viaduto e à travessia da EN'109, próximo do rio Mira,

Adélia Oliveira ' Presidente da Gomissäo de Festas da Aguda - Disse que na Aguda existem
problemas com o estacionamento, o qualé muito reduzido, perguitando se a Câmara não tem nenhuma
previsäo relativamente à construção de um parque de estacionamento no local, Referiu-se igualmente
ao terminal do multibanco, o qual näo responde às necessidades da populaçao local e dos-visitantes,
porque está frequentemente avariado,

José Vaz - Referiu-se à área social, agradecendo aquilo que a Câmara atribuiu à Domus Cerseto,
beneficiando as pessoas portadoras de deficiência e congratulou a forma como o atual executivo se
preocupa com os problemas sociais, nomeadamente, o apoio a familias carenciadas. Congratulou a
atual Câmara pela descentralizaçao das reuniöes de Câmara, as quais permitem uma maior próximidade
com a população. Referiu-se ao mau estado das estradas em Gulpilhares, algumas das quais nunca
receberam qualquer benefício,

Júlia Rodrigues ' Presidente do Centro Social Säo Miguel - Manifestou o seu apreço pelo trabalho
desenvolvido entre o Centro Social, a Câmara Municipal é as parcerias e elogiou o Senhor presidente
pelas ajudas dadas ao Centro Social, nomeadamente, no que diz respeito aoõ ftansportes dignos para
os utentes e à requalificaçäo do Centro Social,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues relativamente à intervenção da
D. Ângela Barbosa disse que a Câmara, neste momento, está a utilizar o modelo de que o dia da
inauguraçåo é o primeiro dia da manutençäo e o que aconteceu nos equipamentos municipais foi que,
durante anos, eles iam funcionando sem qualquer preocupaçäo em reparar as avariäs que irt
ocorrendo, ou seja, existe um problema que tem a ver com o público em geial, com as escolas, com os
equipamentos desportivos, culturais, etc, e que nunca se resoivia o pequeìo problema que vai surgindo

CAM^tìA MUNìCtP/\l-
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diariamente e chega um momento em que é preciso fazer um grande procedimento, para fazer uma
mega reabilitaçä0, que fica muito mais cara, Que aquilo que a Câmara, presentemente, está a tentar
fazer,é ter um conjunto de equipas no de terreno, pära ir resolvendo, caso a caso, os problemas que
vão surgindo, evitando-se essa degradaçäo progressiva,
Relativamente à intervenção do Senhor José Maria Marques disse que, aparentemente, a questão da
fábrica está coberta pela garantia do dono dos armazéns, contudo, ¡ra tentär perceber em que situação
se encontra o processo, Relativamente à questão da Rua das Quebradas e do trânsito, dìsse que"irá
analisar a situaçäo,
No que diz respeito à intervençäo da D. Adélia Oliveira, disse que o estacionamento é um problema,
porque 0 espaço não é elástico e não existe nenhuma perspetiva de construir um parque de raiz, contudo,
vai-se ter de encontrar soluçöes no local e irá pedir à Señhora Presidente da Junta'que se encarregue
de avaliar a situaçã0, Relativamente à caixa multibanco, disse que irá analisar a situaçã0.
Relativamente à intervenção do Senhor José Vaz, disse que a öâmara näo paga rend'as, atribui apenas
uma comparticipação que decorre também de, nos últimos 2 ou 3 anos, ter hãv¡Oo um aumento brutal do
valor das rendas e muitas vezes as pessoas serem confrontadas com quase um despejo. Disse que a
Câmara criou esta linha, a qual tem muita procura e existe a preocupaçäo para que näo haja nenhum
tipo de fraude, Disse que irá visitar a rua que o Sr. Munícipe reieriu r análirar. a situaçã0,
No que diz respeito à intervenção da D. Júlia Rodrigues, disse para continuar a trabalhar, porque o
apoio da Câmara decorre por contrapartida do trabalho que as entidades desenvolvem,
O Senhor Vereador, Dr' José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar relativamente à intervençäo da
D. Angela Barbosa, dìsse que as patologias denunciadas säo poucãs relativamente ao que existe, Disse
que a Piscina da Granja tem 20 anos de existência e teve uma fraca manutenção a partir de determinada
altura e, por outro lado, é a piscina do concelho de Gaia que tem maior número d'e utentes e a que se
localiza mais prÓximo do mar, em que os equipamentos deterioram-se com maior facilidade e rapidez,
Disse que a Piscina de Maravedi, está numa situaçäo precária e foi encerrada e a Câmara está a elaborar
um prOcesso, o qual entre o concurso e a execuçäo demora 2 anos, pelo que, a Câmara näo pode
encerrar duas piscinas em simultâneo, Disse que a Piscina da Granja continuará em funcionamento até
a reabertura da Piscina de Maravedi e só depois poderá dedicar-se às patologias existentes na piscina
da Granja.

Heitor do Carmo ' Presidente do Centro Social S. Félix da Marinha - Agradeceu à Câmara o apoio
dad_o a vários equipamentos sociais e que constam na presente ordem do diä, Disse que o Centro Social
de S. Félixda Marinha, com os seus 135 idosos e 60 crianças, é um equipamento que está a daruma
ajuda à freguesia e ao concelho e pretende fazer muito mais, isto é, pretende negociar protocolos com a
Segurança Social, para poder receber mais crianças e idosos, Disse ser tamb?m objetivo do Centro,
avançar com a construção de um lar destinado a idosos que se encontram abandonados.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues relativamente à questão do
Centro Social de S, Félix da Marinha, disse que o mesmo está na sua memória, porque foi uma das
primeiras instituiçoes sociais que a Câmara apoiou a partir de 2013 e, a partir dal, é seu desejo que
continue afazer o seu trabalho. Disse que a Câmara pode nunca conseguir dar tudo o que as pessoas
precisam, mas consegue calendarizar e, progressivamente, ir apoiando õque poder apoiar,
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Nada mais havendo a tratar, quando elam 12 horas e 20 minutos, o Senhor Presidente da Câmara

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

termos do disposto no n0 I do art.o 34.o do CPA e no no. I do arto. 570 do Anexo I da Lei no.T5l201i,

de 12 de setembro, bem como do n.o I do arto. 11,o do Regimento da Câmara Municipal de Vila

Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reunião de201g.01,21.

E eu, , Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças e

da iäo, a subscrevi.

O Presidente da Câmara,

Mtil^nÀ
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