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REUNÉO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NA JUNTA DE FREGUESIA

DE OL|VE|RA DO DOURO NO DtA 04 DE MARçO DE 2019

PRESENTES:

- O Senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues
- O Senhor Vereador, Eng.o Patrocínio MiguelVieira de Azevedo
- A senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira da silva cidade oliveira
- 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, Arq. José Valentim pinto Miranda
- O 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 REUNñO:

'A Senhora Diretora do Departamento de Administraçäo Geral, Dra. Hermenegilda Cunha e Silva

HORA DA ABERTURA: 15 horas e 00 minutos

AUSÊNchs JUsTtFtcADAs Nos TERMos DA ALíNEA c) Do ART'. 39 DA LEt N.o Tst2l1gDE 12 DE
SETEMBRO, COM AS DEVTDAS ALTERAçOESr

- 0 Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
- O Senhor Vereador, Dr, Duarte António Reis Besteiro

HORA DE ENCERRAMENTO: 18 horas e 0G minutos.
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PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PREVIO NO l

O Sr. Vereador Dr, Guilherme Aguiar disse que, na passada reuniäo de Câmara, abordou, em ponto prévio, a
questão relativa ao preocupante clima de violência que se Tem verificado nos jogos das equipas de formação dos
clubes de Vila Nova de Gaia, Que, na sequência dessa intervençäo e por iniciativa do Senhor Presidente da
Câmara, realizou-se uma reunião no fim de semana seguinte com a esmagadora maioria dos presidentes dos
clubes de Vila Nova de Gaia, nomeadamente, clubes de futebol, clubes de andebol e de basquetebol. eue, nessa
mesma reunião e após uma intervençao do Senhor Presidente da Câmara, os clubes manifestaram o seu total
acordo relativamente à preocupaçäo que o Município manifesta no que diz respeito à referida violência, a qual não
é sÓ dos jovens, porque tem o seu epicentro, muitas das vezes, nos familiares desses jovens, que assisiem aos
jogos, Disse ser evidente que a Câmara não pode pactuar com estas situaçoes de violência e foi ordenado um
rigoroso inquérito ao que se passou e os dois clubes envolvidos, foram no escalão etário correspondente,
suspensos de poderem frequentar as instalaçöes municipais e de apoio financeiro do Município, Que durante o
fim-de-semana, o executivo da Câmara andou pelos equipamentos desportivos de Gaia, distribuindo um folheto,
alertando para o fair-play e para as normas que todos devem manter, quando se frequenta um recinto desportivo,
Disse que a posiçäo da Câmara será de total intransigência para situaçöes de violência,

APROVACÄO DEFINITIVA DA ATA NO

PRESIDÊNCWVE REAçÄO
04 DA REUNñO TPÚ BLI DE CÂMARA REALIZADA EM 18 DE

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

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata no 04 da reuniäo pública de Câmara
realizada em 18 de fevereiro de 2019.

A- 1 DEI LEI ClA DE COMPE
PARA AS RQUIAS LOCAIS E PARA AS ENTIDADES UNICIPAIS. SETORIAIS)
EDOC/2019t12475
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas no original,
Despacho do Sr, Presldente:"A Câmara. 20,02.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos propostos, o seguinte:
. deliberar, em reforço das deliberaçoes tomadas em setembro, pela não aceitação de todas
as transferências das competências no ano de 2019 cujos diplomas setoriais foram já
publicados e posterior envio, dentro dos prazos legalmente fixados e supra identificados, à
Direção.Geral das Autarquias Locais (DGAL);
' que a deliberaçäo pelos órgãos municipais tomada no âmbito do ponto anterior seja
votada e comunicada à DGAL individualmente por diploma setorial;
' continuar a pugnar pela concretização do processo de descentralizaçäo, com clareza de
meios e de responsabilidades municipais;
'assumir a reanálise desta decisäo até 30 de junho de 2019, com efeitos para2020,já com a
devida clarificaçäo, assim se espera, dos Diplomas setoriais e da sua tradução financeira.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à aprovaçäo da Assembleia Municipal.
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PROPOSTA E PRECO DE VENDA ED lcAo FAc.sírville ..FORAL DE VILA NOVA DE GAYA
151812019"

EDOC/2019t12187

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original.
Despacho do Sr, Presrdente: "A Câmara.20,02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar que a ediçäo fac.smile do "Foral de Villa Nova de Gaya
151812018", seja colocada à venda pelo valor unitário de 35,00€ (6%lVA incluído), nos termos
informados.

DO ..PAULA 06 UMAP

EDOC/2019t12189

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no original,
De spacho do Sr, Presid ente : " A Câmara. 20,02.201 g'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar que o catálogo relativo à exposição "Paula Rego 1g82/2006
uma Seleçäo", seja colocada à venda pelo valor unitário de 25,00€ (6%lVA incluído)¡ nos termos
informados.

NORMAS CONCURSO BAN DE GARAG EM UNICíPIO DE VILA DE GAIADE DO
EDOC/2019t11192
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara, 20,02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar as Normas e Anexo relativo ao Concurso de Bandas de
Garagem do Município de Vila Nova de Gaia e, nos termos das alíneas k) e u) do no1, do artigo
330 do Regime Jurídico das Autarquias Locais (Lei no 75t2013, de 12 de setembro), promover a
realização, no presente ano, de um Concurso de Bandas de Garagem, no âmbito do apoio a
atividades de natureza cultural e recreativa, nos termos propostos.

ITA DO MUNICI DE UM CARIZ
DOM DIA 31 DE

2019 PELO M DE CIDA
EDOC/2019/841
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara, 20.02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do auditório municipal, para a
realização de um espetáculo de cariz solidário, a "5a Tarde Solidária e lnclusiva do MCG" a ter
lugar no dia 31 de março de 2019, solicitado pelo Movimento de Cidadäos por Gaia, nos termos
informados.

BENS CULT S PARA VENDA - PRECOS E QUANTIDADES
ED0C/2019t11944
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7, apenas no original.
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 20.02.2,01g,
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a lista de bens culturais para venda e respetivo preço, nos
termos apresentados.

PROPOSTA DE PRORROGACAO DO PRAZO ESENTACÃO/S UBMISSÃO DAS PROPOSTAS AO
GA|A oRçAMENTo pARTtCrpATtVo JOVEM
EDOC/2019t13012
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 8, apenas no original.
Despacho do Sr, Presrd ente : " A Câmara. 26,02,201 9'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar a prorrogaçäo do prazo para apresentaçäo/submissão
das propostas ao Gaia Orçamento Participativo Jovem, ao abrigo do disposto no no 3 do artigo
35o do RJAL, aprovado pela Lei no 7512013 de 12 de setembro, nos termos propostos,

CEDÊNCIA G RATUITA DO AUDITÓRIO PARQUE BIOLÓGICO PARA A REALIZACÄO DO EVENTO IV DIA
FORMATIVO DA UCFMCA DO CI{VNG/E E DOS ACE DE GAIA E ESPINHO GAIA. REALIZADO NO DIA 22
DE FEVEREIRO DE 2019. SOLICITADO POR ARS NORTE
ED0C/2019/5783
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 9, apenas no original,
Despacho do Sr, Presldente:"A Câmara. 15,02,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do auditório do Parque Biológico,
para a realizaçäo do evento lV Dia Formativo da UCFMCA do CHVNG/E e dos ACES de Gaia
e Espinho Gaia, realizado no dia22 de fevereiro de 2019, solicitado pela ARS Norte, nos
termos informados,

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
ADE AO MAPA D ROVADO PARA O

EDOC/2019t13262
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara, 27,02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a 1a Proposta de Alteraçäo ao Mapa de Pessoal e
correspondente despesa, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal.

ABERTURA DE CONCURSO EXT DE INGRESSO PARA ENTO DE 20 POSTOS DE
TRABALHO DA CARREIRA DE BOMBEIRO SAPADOR (RECRUTAI
EDOC/2019/11880
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 27,02.2019'
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal externo de
ingresso para preenchimento de 20 postos de trabalho da carreira de Bombeiro Sapador
(recruta), bem como, os métodos de seleção e os requisitos obrigatórios e a designaçäo do
júri, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal,

URA EDIME PARA PREEN
RABALHO

PARA
DEPARTAMENTO DE AMB IENTE E PARQUES URBANOS
EDOC/2019t12137
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara. 27,02,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal comum para
preenchimento de 3 postos de trabalho da carreira de Técnico Superior (Ciências Agrárias,
Biologia e Ciências do Meio Aquático), para o Departamento de Ambiente e Parques
Urbanos, bem como, os métodos de seleçäo e os requisitos obrigatórios e a designaçäo do
júri, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal.

DEU CONCU DE UM
DE ocu A CARREI Ntco

DE SISTEMAS

EDOC/2o19t13174

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no '13, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 27,02.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal comum para
preenchimento de I posto de trabalho da carreira geral de Técnico Superior com
Licenciatura em Segurança lnformática em Redes de Computadores, para a Divisäo de
Sistemas de lnformaçäo, bem como, os métodos de seleção e os requisitos obrigatórios e a
designação do júri, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal.

PROPOSTA E ABERTURA DE UM EDIMENTO CONCU COMUM COM VISTA À PACÄO DE

A

R
G

GERAL DEADOS P
DAS

PO INDETE AS CARREI NTE

- DEPARTAME
EDU

EDOC/2o19t12662
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14, apenas no
original.
De spacho do Sr, Presid ente : " À Câmara, 27,02.201 9,

5

EAS



VILA NOVA DEÉut 6
CÂMARA MUNICIPAL Ata n'05 - ReunÍão Ptiblìca

De 04 de março de 2019

Deliberação:

Deliberado por unan¡midade, aprovar a abertura de procedimento concursal comum para
preenchimento de 10 postos de trabalho por tempo indeterminado, da carreirà de
Assistente Técnico, na Área de Animação Sociocultural e 16 postos na carreira de
Assistente Operacional, Área de Auxiliai de Açäo Educativa, para o Departamento de
Educação, bem como, os métodos de seleção e os requisitos obrigatórios e a designação
do júri, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal.

POSTA D RA DE MENTO COM VISTA
DET CONSTIT RVA DE TEM

INAD T Ntco DE DIREI
EPART

EDOCt2019t7464
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no i 5, apenas no
original.
De spacho do Sr, Presid ente : " À Câmara, 27.02.201 g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal comum para
preenchimento de 3 postos de trabalho da carreira de Técnico Superior (Direito), para o
Departamento de Assuntos Jurídicos e autorizar o recurso a reserva interna de
recrutamento a constituir, para ocupaçäo de postos a prever em futura alteração do mapa
de pessoal, bem como, aprovar os métodos de seleção e os requisitos obrigatórios e a
designaçäo do júri, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal.

EAB ROCEDIME URSAL PARA DE DOIS
H OR COM LICEN

DIRE DEPART
ED0C/2019t12546
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 27,02.2019,
Deliberaçäo;

Deliberado por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal comum para
preenchimento de 2 postos de trabalho da carreira de Técnico Superior (Direito), para o
Departamento de Contratação, bem como, os métodos de seleção e os requisitos
obrigatórios e a designação do júri, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovação da Assembleia Municipal.

ABERTU DIME OCUP
DE O PARA RA GERAL D

EH RIA DE ARTE
EDOC/2019/10887

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 17, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente:"A Câmara. 27,02,2019'

E
T
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal comum para
preench¡mento de 2 postos de trabalho da carreira de Técnico Superior (Turismo e História
de Arte), para o Departamento de Desporto, Cultura e Juventude, bem como, os métodos de
seleçäo e os requisitos obrigatórios e a designação do júri, nos termos informados,
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal,

P DE OS A CELE
DE TEMPO IN

NTE PARA DE
MUNICIPAL
EDOC/2019t12539

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 18, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 27,02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a abertura de procedimento concursal comum para
preenchimento de 3 postos de trabalho da carreira de Técnico Superior (Direito, Engenharia
Civil e Psicologia Clínica), e um posto de Assistente Operacional para o serviço de reboque
para o Departamento de Polícia Municipal, bem como, os métodos de seleçäo e os
requisitos obrigatórios e a designaçäo do júri, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal.

PROGRAMA MUNICIPAL DE REMU NERADOS - 2A EDICAO
EDOC/2019/10635

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1g, apenas no
original.
Despacho do Sr, Preslde nte: "À Câmara, 27.02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o número de estágios a acolher (13), cujas áreas foram
consideradas prioritárias para os serviços municipais, bem como, os métodos de avaliaçäo
propostos e a designaçäo do júri e autorizar a abertura de procedimento, nos termos
informados.

PROPOST RTURA PARA

30 GRAU E

EDOC/2019t10178

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 22.02.2019'

CNï UM
DE

co
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a abertura de proced¡mentos concursa¡s para
nomeaçäo de cargos de direção intermédia de 20 e 30 graus para as segu¡ntes unidades
orgân¡cas: Divisäo de Espaços Verdes e Salubridade, Divisäo de Gestão de Equipamentos e
Eventos, Divisão de Ação Social, Voluntariado e Saúde, Divisäo de Segurança e Saúde no
Trabalho, Divisäo de Fiscalizaçäo e Contraordenações, Divisäo de lluminaçäo Pública,
lnovação e Smart City, Divisão de Planeamento e Reabilitaçäo Urbana e Unidade de Gestão
de Seguros, bem como, os métodos de seleçäo e os requisitos obrigatórios e a designação
do júri, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal.

BRAR ENT PARA OS NAS
PIO DE VILA EM VISTA A

FI RIA E EST
PARA ING IRAS DE EDE

M M COM
EDOC/2019t13210

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara, 27.02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre a Fundação para
os Estudos e Formação nas Autarquias Locais - Fundaçäo FEFAL e o Município de Vila
Nova de Gaia, tendo em vista a organizaçäo das açöes de qualificação profissional
obrigatória que estabelece o regime geral de estágio para ingresso nas carreiras de
Bombeiro Sapador e de Bombeiro Municipal, bem como a realizaçäo de cursos de
promoção, nos termos apresentados.

PROTOCOLO DE COLABORACÄO A LEBRAR ENTRE O M rcíPro DE VILA NOVA DE GAIA E A

DE

DE CU

ENO INTE MBIO E

PORT INFANTE PERATIVA DE
VISTA EM TURISMO

U RTUCAL DE ESTABELEC

ENTRE
OS OUTORGANTES
EDOC/2018/68984
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presid ente : " À Câmara. 22, 02, 201 9'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboraçäo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a Universidade Portucalense lnfante D. Henrique,
Cooperativa de Ensino Superior, CRL, com vista à realizaçäo do estágio pedagógico de
alunos do 10 ciclo em Turismo, pela Universidade Portucalense na Câmara de Gaia, bem
como estabelecer, no plano científico e no plano pedagógico, relações de intercâmbio e
extensäo cultural entre os outorgantes, nos termos apresentados.

DE
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DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURíDICOS
E RATO DE

VIGI MUNICIP
GAIA. REQUERENTE RONSEGUR. RONDAS E SEGURANçA. LDA
ED0C/20193464
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 27.02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, índeferir o pedido de atualizaçäo/revisão dos encargos do
Contrato de Prestaçäo de Serviços de Vigilância e Segurança nas lnstalaçöes e Loðais da
Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, nos termos da lnformação no 18,21IDCAJRM de
24.05.2018, do Departamento Jurídico,

DIREçAO MUN|C|PAL DE ADMtNt STRAçÃo E F|NA
EGU lo Ft EDE

P REITADA D DO DO VALE DE
CANIDELO

8DOC12017t29684

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

De spacho do Sr. Presrd ente : " A Câmara. 26,02.201 g'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar todas as propostas contidas no documento segundo Relatório Final, do

qual não resulta qualquer modificação ao teor do primeiro
Relatório Final, destacando.se:
a)o indeferimento à pronúncia apresentada em sede de audiência prévia do
primeiro Relatório Final pelo concorrente Construtora da Huila - lrmäos Neves,
Lda.;

b)a adjudicaçäo à empresa Construçoes Pardais - lrmäos Monteiros, Lda, pelo
valor de 909.745,98€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor;

2. Aprovar a notificação à empresa adjudicatária para que apresente os documentos
de habilitaçäo, bem como entreguem caução, no montante de 45.487,30€ (quarenta e
cinco mil, quatrocentos e oitenta e sete euros e trinta cêntimos), correspondente a
5Yo do valor da adjudicaçäo, conforme previsäo no programa do concurso.
3. Em face da reprogramação plurianual da obra, aprovada por deliberação anterior
de 21.01.2019, remeter a mesma para aprovaçäo do órgão Deliberativo, em
cumprimento do art. 22o do DL 197/99, de 08.06, repristinado pela Resolução no
8612011, de 11,04,

Ata no 05 - Reunião Ptiblicø
De 04 de março de 2019

NçAS
AO CONC

DE

DE
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PUBLI A DA EMPRE aa DE OLIVAL -
DE PROCEDI

ELEMENTOS

EDOC/2019/9596

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2b, apenas no
original.

Despacho do Sr. Presrdente: "A Câmara. 21.02,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento "Concurso Público para a
Contrataçäo da Empreitada Pavilhão Municipal de Olival - SOLC", aprovaçäo do júri com as
alterações propostas pelo Senhor Vice- Presidente composto da seguinte forma; Presidente
' Engt. Dora Maia, Vogais efetivos: Dra. Susana Barbosa, Engo. Mário Duarte, Vogais
suplentes: Enga. Rita Saraiva e Enga. Maria Joäo Bandeira, e as peças do procedimento, nos
termos informados.

lsl DO DIRE DA PARCELA D

VES
ALHOS'' - FREGU ES DE €I 0

DEZ M E B UIR AO
EDOC/2019/5368
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: "A Câmara. 31.01,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, revogar a deliberação de 18.02.2019 e aprovar a aquisiçäo por
via do direito privado da parcela destinada à concretizaçäo da "Ligação Mecânica entre a
EN1 / Senhora da Saúde e a Rua Gonçalves Castro / Feira dos Garvalhos", Uniäo de
Freguesias de Pedroso e Seixezelo, pelo montante de €10.500,00 (dez mil e quinhentos
euros), nos termos informados.

AOUISICAO DO IMÓVEL SITO NA PROFESSOR JOSÉ NAPARTE. NO 440 ESIA DE

DA
M RA DAA

D DE €70 L
ED oct2019t7446
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 27, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 27,02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a aquisição do imóvel sito na Rua Professor José
Bonaparte, no 440, freguesia de Oliveira do Douro, no valor de €70.000,00 (setenta mil euros),
nos termos informados,

ADJU sónn ffcRrt PE 1 0
c AP 84P

COSTA AGU NDIMENTO
I{ABITACI DA MARROCA. UN DE FREGUESIAS DE IM. OLIVAL. LEVER E CRESTUMA
EDOC/2018t60541
Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28, apenas no
original,

CONCEMA
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Despacho do Sr. Pres¡d ente : " À Câmara. 22,02,201 g'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adjudicação provisória da fraçäo CR, pelo valor proposto
de 3.150,00 (três mil cento e cinquenta euros), a pagar em 84 prestaçöes, nas condiçöes da
Hasta Pública aberta, à munícipe Marlene da Conceição Moreira Costa Agular, no
Empreendimento Habitacional da Marroca, Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e
Crestuma, nos termos informados.

ACEIT ESI SANTO OVíD
DE E VILAR AVALIADO EM MIL E

OITOCENTOS EUROS)
ED0C/2019/8438
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 29, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara. 26,02,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aceitar a doaçäo do quiosque, sito na Rotunda de Santo Ovídeo,
avaliado em 4,800,00€ (quatro mil e oitocentos euros), nos termos informados.

RESOLUCAO DE EXPROPRIAR REFERE NTE A PARCELAS SITAS NA FREGUESIA DE AVINTES.
CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA. DESTINADAS AO PROJETO PAROUE RIO 1A NO VALOR DE
€2.184.00 (DOIS MIL CENTO E OITENTA E QUATRO EUROSI
EDOC/2019t11932
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara.27.02.201g'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a resoluçäo de expropriar referente a duas parcelas, sitas
na freguesia de Avintes, do concelho de Vila Nova de Gaia, destinadas ao Projeto Parque Rio -
1a Fase, nos termos informados.

EDOC/2019/13339
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 27.02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a declaraçäo em falhas, por aplicaçäo da alínea a) do no 1,
do artigo 2720 do C.P.P.T, relativa a processos de execuçöes ficais de serviços públicos
essenciais, pendentes de cobrança, insuficientemente identificados, nos termos informados.

D F SERVI IS PENDEN
COBRANÇA ANTERIORES A 2015
EDOC/2019/13356
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 27.02.2019'
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DO

Deliberaçäo:

Deliberado por unan¡midade, aprovar a prescr¡çäo, nos termos conjugados do artigo 100 da Lei
dos Serviços Públicos Essenciais e do artigo 175odo C,P.P.T, relat¡va a piocessos de
execuções ficais de serv¡ços públicos essenc¡ais, pendentes de cobrança, anter¡ores a 2015,
nos termos informados.

CELEBRAR O DE VILA O CENTRO
IALEP GU APOIO DO

PARA IROS. NO MONT TE TOTAL DE €40. ()()().()O (QUARENTA MIL EUROS)
EDOC/2o18t20315
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara, 29.02.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e o Centro Social e Paroquial de Gulpilhares, para apoio financeiro às
obras do novo espaço para Escuteiros, no montante total de €40,000,00 (quarenta mil
euros), nos termos apresentados.

co CELEBRAR IPIO DE VILA N JUNTA DE
ESIA DE

CASA GLOBAL
E OITENTA E QUATRO MIL E QUINHENTOS EUROS)
EDOC/2019/9677
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 1J,02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de S. Félix da Marinha, para apoio financeiro
para as obras de reabilitaçäo do Cemitério e da Construção da Casa da Cera, no montante
global de €184.500,00 (cento e oitenta e quatro mil e quinhentos euros), nos termos
apresentados.

OLA LEBRAR ípro oe vu O RANCHO
O DAN OLIVAL P

S SANTA
NO MONT E TOTAL DE €40 .O() IQUARENTA IL EUROS)
EDOC/2019/1961
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 15,02,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e o Rancho Folclórico Danças e Cantares Santa Maria de Olival, para
apoio financeiro às obras de reabilitação da sede, no montante total de €40.000,00 (quarenta
mil euros), nos termos apresentados,

MARI O FINANC DE REABI
EDAC
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RE O MUN E A JUNTA DE
DE DOURO NANCEIRO DESTI E

REABIL¡T INTERIO DEF DOURO NO
G!9BAL pE €18a.soo s)
ED0C/2019/5570
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30, apenas no
original,

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

Deliberado por unanimidade, ratificar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Municípío
de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, para apoio financeiro
destinado às obras de reabilitação do interior da junta de freguesia, no montante global de
€184.500,00 (cento e oitenta e quatro mil e quinhentos euros), nos termos apresentados,

ACORDO D RE O MUNICí EORAN

FOLC NO DE €10. 00
EDOC/2019/1969

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara. 29.01.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e o Rancho Folclórico da Afurada, para apoio financeiro às obras de
reabilitaçäo da sede, no montante total de €10.000,00 (dez mil euros), nos termos
apresentados.

ACO ENTRE O A DE GAIA E
APOI DESTINADO RO DA

NO MONTANTE
€66.420.00 (SESSENTA E SEIS MIL QUATROCENTOS E VINTE EUROS)
EDOC/2o18t49043

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presid ente : " À Câmara. 29,01 .201 g'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Fábrica da lgreja de Olival, para apoio financeiro destinado à
manutençäo e restauro da Capela de Säo Mateus e dos objetos religiosos aí existentes, no
montante total de €66,420,00 (sessenta e seis mil quatrocentos e vinte euros), nos termos
apresentados.

A

DE

lo FlAFU REABI

RELIGI
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DE COLAB ACE MUNIC¡P A UNIÄO DE
FREGU HO PARA EIRO DESTI

UTEBOL DE NTANTE
€9.457 E OITENTA E
ED0C/2019/5385
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3g, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara, 29.01.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freguesias de Serzedo e Perosinho, para apoio financeiro
destinado às obras de reabilitação da bancada do campo de futebol de Serzedo, no
montante global de €9.457,85 (nove mil quatrocentos e cinquenta e sete euros e oitenta e
cinco cêntimos), nos termos apresentados.

A CEL O MUNIC|P EGAIAEA
MIGOS

A/RESPOST
VALOR DE TOS E

IZADO EM LZHEIMER
EDOC/2()r8t64062
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara. 29,01,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Liga de Amigos do Centro de Saúde Soares dos Reis, para apoio
financeiro às obras de construção do ACER - Alzheimer/Centro de Dia/Estimulaçäo
Cognitiva/Respostas lntegradas e Equipamento Social, no valor de €246,000,00 (duzentos e
quarenta e seis mil euros)construçäo de equipamento para apoio especializado em doentes
de Alzheimer, nos termos apresentados,

N ROGRAMA NVOLVIM RTIVO A MUNICíPIO D
OVA DE UTEBOL D O FINAN

FOME CA DADES D FUTEBOL E D
.000 E SETE M PARA A

EDOC/2019/9498

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas no
original.
Despacho do Sr, Preslde nte: "À Câmara. 1J.02.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo de Futebol do Porto, para
apoio financeiro para o fomento da prática das modalidades desportivas de Futebol e de
Futsal, no montante total de €97.000,00 (noventa e sete mil euros), para a época z1lgt1},lg,
nos termos apresentados.
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RAT RTIVO A tclPto DE
GAIA E

PRO DESPORTIV
AL DE NOM €1 0

(QUINZE MIL OITOCENTOS E VINTE EUROS)
EDOC/2019/582

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 13.02.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo Tubarões de Gaia, para a
criação, no âmbito da promoção, dinamizaçäo e desenvolvimento integrado da prática
desportiva, a Escola Municipal de Nataçäo de Vila Nova de Gaia - Competição, no montante
total de €15.820,00 (quinze mil oitocentos e vinte euros), nos termos apresentados.

DE A CELEB NICIP¡O DE VILA
ONAL

DA DE NOVOS
EDOC/2o19t10917
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 15.02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o Protocolo de Cooperação a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia, a Guarda Nacional Republicana (GNR) e a Polícia de
Segurança Pública (PSP), com vista à dotação da GNR e PSP de novos veículos
automóveis, nos termos apresentados,

TODEC INTERAD AA O DE VILA
DE GA MI EA

PSP DE VILA
NOVA DE GAIA
EDOC/2019/10909
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"A Câmara. 20,02,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o Contrato de Cooperaçäo Interadministrativa a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia, a Secretaria-Geral da Administração lnterna
(SGAI) e a Polícia de Segurança Pública (PSP), tendo em vista as obras de reabilitação da
Divisäo Policial da PSP de Vila Nova de Gaia, nos termos apresentados.

SEGURAN VISTA DOT

TEN AS OB DA DIVI
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AC0 c00 CELEB MUNICíPI
PO TE AAFO DOS

EXERCE NO SE DAS OFICIN
EDOC/2o17t22801

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 26.02.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Gooperaçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e Toyota Caetano Portugal, S.4., tendo em vista a formaçäo
profissional dos trabalhadores municipais a exercer funçöes no serviço auto das Oficinas
Municipais, nos termos apresentados,

coLo ENTRE VILA N

ESA PERTU NVOLVI - APPA.N

AIM NDE +
ANO LET IVO. NO VALOR €42.000.00 touA NTA E DOIS MIL EUROS) .
FINANCEIRA

EDOC/2019/2613

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 46, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 27.02.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, submeter a aprovaçäo da Assembleia Municipal a reprogramaçäo
financeira relativa ao Protocolo de Colaboraçäo a celebrar entre o Municipio de ViliNova de
Gaia, a Associação Portuguesa para as Perturbaçöes do Desenvolvimento e Autismo - AppA-N
e os Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias Näo Agrupadas do concelho de Vila
Nova de Gaia, para a implementação do Programa Gai@prende + (i) no decurso do ano letivo,
no valor de €42.000,00 (quarenta e dois mil euros), nos termos informados.

BRAR ípro o¡
CERCI PERATIV A EDU LIT INADAPTAD

ENTOS D E ADAS DO
DE M VIST RAMA +

201 DE TA E SEIS IL PROG
FINANCEIRA

EDOC/2019/2356

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 47, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presid ente : " À Câmara. 27,02.201 9,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, submeter a aprovaçäo da Assembleia Municipal a reprogramação
financeira relatíva ao Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Municipio de ViliNova de
Gaia, a CERCIGAIA - Cooperativa para a Educaçäo e Reabilitação de Cidadäos lnadaptados e
os Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias näo Agrupadas do Goncelho de úila Nova
de Gaia, tq{o em vista a implementaçäo do Programa Gai@prende + (i), para o ano de 2019, no
valor de €276.000,00 (duzentos e setenta e seis mil euros)nos termos infoimados.

E

s

A

LAU

o
DUZ
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RAR DE VILA
MENTAL E

SECU ADAS DO VILA
NOV NDO IMPLE PROG + PARA

2019 N DE E UAT

EDOC/2019/2586
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 48, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"A Câmara. 27,02.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, submeter a aprovaçäo da Assembleia Municipal a reprogramaçäo
financeira relativa ao Protocolo de Colaboraçäo a celebrar entre o Municipio de ViliNova de
Gaia, a APPACDM - Associaçäo Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadão Deficiente Mental e
os Agrupamentos de Escolas e Escolas Secundárias näo Agrupadas do Concelho de Vila Nova
de Gaia, tendo em vista a implementaçäo do Programa Gai@prende + (i), para o ano de 2019, no
valor de €276,000,00 (duzentos e setenta e seis mil euros), nos termos informados,

ACORDO DE PARCERIA A RAR ENTRE O NrciPt O DE VILA NOVA DE GAIA E A UNñO DE

DEoL0

EE

FI

UZ

DEP sDocr

DE EC APOIO FI
VIM AMBI A DA AVOZIN

ED0C/2019t130't4
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 49, apenas no
original,
Despacho do sr. Presidente:"Aprovo. À câmara, para ratificaçã0. 27,02,201g"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de27.02.2019 que
aprovou o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a União
de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, para apoio financeiro ao
desenvolvimento do projeto de educação ambiental "Quinta da Avozinha", nos termos
informados,

DE DO s MUNDO No 1424 E 1 ESIA
OLIVE DA RUA RAI

.871 E VINTE E olTocE EUMEU
811 S MIL E NOVE EU

RESPETIVAMENTE
EDOC/2019/6672

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 50, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:" A Câmara. 08.02.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a aquisiçäo de dois imóveis sitos na Rua Raimundo de
Carvalho, n0'1424 e 1430, freguesia de Oliveira do Douro, com vista à requalificaçäo da Rua
Raimundo de Carvalho, pelo valor, respetivamente, de €127 .871,80 (cento e vinté e sete mil
oitocentos e setenta e um euros e oitenta cêntimos) e €116,997,00 (cento e dezasseis mil
novecentos e noventa e sete euros), nos termos informados.

ET

t7



VILA NOVA DE

6 \lr { $CÂMARA MUNICIPAL Ats n'05 - Reunìão Ptiblica
De 04 de março de 2019

ELABO ESTUD ILIDADE FINANCEIRA P
D DE

EXACT
LOV LDE€1 MIL E +

CAB MUNIC P M L MONT DA MIN
CONTRATO
ED0C/2018t72463
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 51, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 26,02.2019,
Deliberaçäo:

A Gâmara tomou conhecimento,

DE CED AUD ASSEM O VALOR
UAT ROS E TR

DAS COLETIVIDADES DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2019/11386

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 20,02.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de cedência do auditório da Assembleia
Municipal, no valor de €441,30 (quatrocentos e quarenta e um euros e trinta cêntimos),
solicitado pela Federaçäo das Coletividades de Vila Nova de Gaia, nos termos informados.

PEDID ISPENSA ENTO DE UTI MUNICIP
'17 E E EUROS E SETE C

DESLO AOE N ODAIRAS ot) IA 09 DE FEVE REIRO DE 2019. SOLICITADO PELO CLUBE
MADALENA
EDOC/2019/9060
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara.20,02.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor €817,47 (oitocentos e dezassete euros e
quarenta e sete cêntimos), ou seja, o valor de€572,23 (quinhentos e setenta e dois euros e vinte
e três cêntimos), para deslocação a Oeiras, no dia 09 de fevereiro de 201g, solicitado pelo Clube
Atlântico da Madalena, nos termos informados.

DERE
LAN

osE -AP

SOLICIT
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PEDI DISPENSA UTI IPAIS NO
€41 7 EUROS E DOIS C N

SERRA NOD FEVEREIRO DE PELA
ENTAL

EDOC/2019/8674

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 54, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara.20,02.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas mun¡c¡pais, no valor €415,72 (quatrocentos e quinze euros e setenta e dois
cêntimos), para deslocaçäo à Serra da Estrela, no dia 08 de fevereiro de 201g, solicitado pela
Associaçäo Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadäo Deficiente Mental, nos termos
informados.

PEDID UTI Ntcr N
147 UAREN EUROS E

DE 11 12E13DE 2019
PELA CA FE EDES

EDOC/2019/9067
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 55, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 20.02.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €147,57 (cento e quarenta e sete euros e cinquenta e sete
cêntimos), para deslocação à Biblioteca Municipal de Gaia, nos dias '11,12 e 13 de fevereiro de
2019, solicitado pela Escola Básica Fernando Guedes, nos termos informados.

IDO DE DOP DE A NO
NTAET

PILAR DE FEVE SOLICITADO P
H

EDOC/2019/9358

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 56, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara, 22,02.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €62,93 (sessenta e dois euros e noventa e três cêntimos), para
deslocação à Serra do Pilar / Cais de Gaia, no dia 12 de fevereiro de 2019, solicitado pela Ëscola
Secundária dos Carvalhos, nos termos informados.

DE

ESL LI

DE
EUV

SA DE DO

DESL
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PEDIDO DISPENSA EN U NICIP N

EDO NTA E
14 DE DE 201 O PELA E GUEDE

ED0C/2019/9938
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no bZ, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara, 26.02.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €62,44 (sessenta e dois euros e quarenta e quatro cêntimós),
para deslocaçäo ao Porto, no dia 14 de fevereiro de 2019, solicitado pela Escola Básica
Fernando Guedes, nos termos informados.

DE TAXAS DE VIATURAS
VALO NTO E TAE SESSENTA E

DE GAIA'' FEVEREI D
CITADO IO DE HORA DA

EDOC/2019/10363
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 58, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 20,02.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €144,64 (cento e quarenta e quatro euros e sessenta e quatro
cêntimos), no âmbito de uma visita de estudo "Património de Gaia", no dia 15 de fevereiro de
2019, solicitado pelo Colégio de Nossa Senhora da Bonança, nos termos informados.

PEDID ENTO UTI MUNICIPA
E OITENTA

DESL

CLUBE DE PAçO DE REI
EDOC/2019t10763
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 59, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 20,02.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, isentando 70% do valor €294,80 (duzentos e noventa e quatro euros e
oitenta cêntimos), para deslocaçäo a Säo Pedro do Sul, no dia 1Z de fevereiro de 2019,
solicitado pelo Hóquei clube de paço de Reí, nos termos informados,

PEDID D NTO DE UTI UNICIP
SESSENTA

1 SOLI ESCOLA EB1
ED0C/2019/10858
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 60, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 26,02,2019,

NO

EE

DE UMA ESTU ¡t

PED SU NO REIRO DE 201 PELO H

PARA
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Å

Deliberaçäo:

Deliberado por unan¡midade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas mun¡cipais, no valor €64,65 (sessenta e quatro euros e sessenta e cinco cêntimós),
para deslocaçäo ao Porto, no dia 18 de fevereiro de 2019, solicitado pela Escola EBl / Jl de
Ribes, nos termos informados.

DISPENSA UTIL MUNICIP
72 DOIS EU E DOIS C N

PO

D

E

16817 DE 2019 coL lo
DE GAIA. UDE

EDOC/2019t10742
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 61, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara, 26,02.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €392,72 (trezentos e noventa e dois euros e setenta e dois
cêntimos), para deslocação ao aeroporto, nos dias 16 e 17 de fevereiro de 2019, solicitado pelo
Colégio de Gaia, nos termos informados,

DISPE DE UTI RAS MUNI
VALOR NTA E SE NCO C

NOD FEVEREI SOLIC IM DE INF
ALVO
EDOC/2019/9975

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presid ente : " À Câmara. 26. 02.201 9,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de víaturas municipais, no valor €97,65 (noventa e sete euros e sessenta e cinco cêntimós),
para deslocaçäo a Matosinhos, no dia 14 de fevereiro de 2019, solicitado pelo Jardim de
lnfância de Seixo.Alvo, nos termos informados.

DE DO DET Nlcl
VALOR ENTO E E DOIS E NTA E CIN

N N DEF E 201 PELA ASSO AIS DO
DIM DE DE PAI

EDOC/2019t11523
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 63, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara.26.02.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €132,85 (cento e trinta e dois euros e oitenta e cinco cêntimós),
para deslocação a Matosinhos, no dia 20 de fevereiro de 2019, solicitado pela Associaçäo de
Pais do Jardim de lnfância de painçais, nos termos informados,

DE

PARA
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PEDID DE DE VIATU NO
EO c0 NTIM A ESP

DIA 21 IRO DE ICITADO ICA DA P
EDOC/2019t11602
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 26.02.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €70,85 (setenta euros e oitenta e cinco cêntimos), para
deslocaçäo a Espinho, no dia 21 de fevereiro de 2019, solicitado pela Escola Básica da pena,
nos termos informados,

DISPEN DE UTIL MUNICIPAI
€.41 47 E A

BIBLIOT IPAL DE DIA 19 D DE 2019 SOLI LA
D

DO

EDOC/2019t111't2
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 65, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 26,02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €41,47 (quarenta e um euros e quarenta e sete cêntimos), para
deslocaçäo à Biblioteca Municipal de Gaia, no dia 19 de fevereiro de 2019, solicitado pela
Escola Básica das Devesas, nos termos informados.

DO DE DO DET DE
NOVE TA E OITO

PORTo NO DIA 21 DE FEVE REIRO DE 2019. SOLICITADO PELA ESC OLA ICA PROF. DR. MAROUES
DOS SANTOS
EDOC/2019t11654

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 66, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 27,02.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €49,38 (quarenta e nove euros e trinta e oito cêntimos), para
deslocação ao Porto, no dia 21 de fevereiro de 201g, solicitado pela Escola Básica póf. Or.
Marques dos Santos, nos termos informados,

DET
VALOR NTAEN E OITO ESL

22DE 2019 PLEBEUS
EDOC/2019t12209
Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 67, apenas no
original.

NO

PARA
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Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara,27,02,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unan¡midade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, isentando 70% do valor €249,08 (duzentos e quarenta e nove euros e
oito cêntimos), ou seja, o valor de €174,36 (cento e setenta e quatro euros e trinta e seis
cêntimos), para deslocação à Póvoa do Lanhoso, no dia 22 de fevereiro de 201g, solicitado
pelos Plebeus Avintenses, nos termos informados,

lDo DO NTO DE TI UNICIP
OZE EU E

INH DEF DE 201 PELO JARDI IA DE
GONDESENDE
EDOC/2019t12247
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 68, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 27.02.2019,
Deliberaçåo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €112,92 (cento e doze euros e noventa e dois cêntimos), para
deslocaçäo a Matosinhos, no dia22de fevereiro de 2019, solicitado pelo Jardim de lnfância de
Gondesende, nos termos informados.

PEDI ENSA ENTO UTIL MUNICIP
76 TRO EU E SEIS C

UDA / NOS D E FEVEREI ICITADO
ELAS

EDOC/2019/7913
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 69, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 15,02.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçåo de viaturas municipais, no valor €224,76 (duzentos e viñte e quatro euros e
setenta e seis cêntimos), para deslocaçäo a Aguda / Madalena, nos dias 0G e 0Z de fevereiro
de 2019, solicitado pela Escola Secundária de Canelas, nos termos informados,

D|REçAO MUNtCtpAL DE TNFRAESTRUTURAS E S PÚBLICOS
PEDI NSA D REFE DE DOIS

TIVO P NA RUA -UN
AMU DOP OR DE

ED ROS E AC LICITAD

Éu't

SOARES DO REIS. EB1 JOAQUIM NICOLAU DE ALMEIDA
EDOC/2018/3364

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 70, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 26.02.2019,

D
V

E
S

PARA D
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de dois lugares de estacionamento privativo para o ano de 2018, sitos na Rua da Guiné,
Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, no valor de €4.317,G0 (quatro mil
trezentos e dezassete euros e sessenta cêntimos), solicitado pelo Agrupamento de Escolas de
Soares do Reis - EB1 Joaquim Nicolau de Almeida, nos termos informados.

P TAXA LICE DE DE
ACt RIVAT O ANO DE A RUA -UN

DE MAF VILAR DO P VALOR MIL
SESSE DE.

CE EDE DOS REIS DOURO
EDOCl2019t2572
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Ti, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara. 26,02.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de dois lugares de estacionamento privativo para o ano de 201g, sitos na Rua
Bartolomeu Dias, Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, no valor de €4.317,60
(quatro mil trezentos e dezassete euros e sessenta cêntimos), solicitado pelo Serviço Nacional
de Saúde - Centro de Saúde de Soares dos Reis / Oliveira do Douro, nos termos infoimados.

PED lDO DE DISPENSA DOP ENTO DA TAXA REFERENTE ALI DE DOIS LU GARES DE

DEo

F

SOL SE

EST ENTO PRIVATIVO PARA O ANO DE 19. SITOS NA RUA CASTANHEI RA DO RIBATEJO -
DEA 161 46 o SESSENTA E

NTIM ADO PE NACIONAL RE
EDOC/2o19/4401
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 72, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrd ente : " À Câmara. 26,02.201 9,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de dois lugares de estacionamento privativo para o ano de 2019, sitos na Rua
Castanheira do Ribatejo, freguesia de Avintes, no valor de €2.161,46 (dois mil cento e sessenta
e um euros e quarenta e seis cêntimos), solicitado pela Guarda Nacional Republicana, nos
termos informados.

PEDIDO DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTC À II DE DOIS LU GARES DE
EST PRIVATIVO PARA O ANODE 20 19. SITOS NA RUA 5 DE OUTUBRO - F UESIA DE
AVI OR DE IL E E NOVEN
c NTIMOS). SOL|CtT ADO PELO CENTRO SOCIAL IO MEN DA COSTA
EDOCt2019t2271
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 73, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 26.02.2019,

24
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de dois lugares de estacionamento privativo para o ano de 2019, sitos na Rua 5 de
Outubro - Freguesia de Avintes, no valor de €1.440,98 (mil quatrocentos e quarenta euros e
noventa e oito cêntimos), solicitado pelo Centro Social Mário Mendes da Costa, nos termos
informados.

PEDI SPENSA REFER DE UM
EN P 2019 SIT INTA -UN

FREG LAR DO P VALOR DE IS MIL
cl E OITO E OITENTA SOLICIT NORTE -
PORTO VII . GAIA
EDOC/2019/4290
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 74, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 26,02.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de um lugar de estacionamento privativo para o ano de 2019, sito na Praceta euinta das
Pedras - Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, no valor de €2.158,80 (dois mil
cento e cinquenta e oito euros e oitenta cêntimos), solicitado por ARS NORTE - ACES Grande
Porto Vll . Gaia, nos termos informados.

EDIDO DA ENTE À IS LU
EN DEP 2019 stT

AES UARENT SOLICIT
A MARI PEDRO

EDOC/2019t77860
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 75, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 26,02.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de dois lugares de estacionamento privativo para o ano de Z0tg, sitos na Rua Cândido
dos Reis - União de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, no valor de €6.476,40
(seis mil quatrocentos e setenta e seis euros e quarenta cêntimos), solicitado pela Uniäo de
Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, nos termos informados.

PEDIDO NSA D ENTO FERENTE DOIS
ENTO PARA 2019 SI SALV

o NO 161 OIS M ESSENTA
EUROS AE UESIAS D
PEROSINHO
EDOCI2019I4246
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 76, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara, 26,02.2019,

DE

E

ED

NDIDO D

PELA
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Deliberaçäo:

Deliberado por unan¡midade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de dois lugares de estacionamento privativo para o ano de 201g, sitos na Rua de Säo
Salvador - Uniäo de Freguesias de Serzedo e Perosinho, no valor de €2.161,4G (dois mil cento e
sessenta e um euros e quarenta e seis cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de
Serzedo e Perosinho, nos termos informados,

EDIDO SA ODA NTE À M LUGAR
NTO P PARA O 1 SITO CASSELS -

ESIAS MARIN PEDRO NO VALOR D DOIS MIL
CENT EUROS E

UESA D NTES - DISTRITAL
EDOC/2o18t79917
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 77, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara.26.02.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de um lugar de estacionamento privativo para o ano de 201Õ, sito na Rua Diogo Cassels
- União de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, no valor de €2.158,80 (dois mil
cento e cinquenta e oito euros e oitenta cêntimos), solicitado pela Associação Portuguesa de
Deficientes - Delegação Distrital do porto, nos termos informados.

DIDO D ODAT NTE À LIC LUGA D
E ENTO P PARA DE 201 D. XIM

ESIA 9 S MIL
DOIS E NTIM PELA J ESIA DE
DOURO

EDOC/2018t78915
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 78, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 26,02.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de dois lugares de estacionamento privativo para o ano áe 2019, sitos na Vereda D.
Ximenes Belo - Freguesia de Oliveira do Douro, no valor de €3.242,19 (três mil duzentos e
quarenta e dois euros e dezanove cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de Oliveira do
Douro, nos termos informados.

DO DE DE ODE INTERRU RE
REAL ILE DE DOS AL LA EB1 U os

EDO FANTIL O DIA 01 DE NO VAL
TOTAL EN NTA ROS E SOL

INF U

EDOC/2019/8303
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7g, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara. 26.02.2019,

DO

DO

,,
1

IMOS LA
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realização do evento "Desfile de Carnaval dos alunos da
Escola EB1 Urbano Santos Moura e do Centro lnfantil de Crestuma", realizado no dia 01 de
março de 2019, no valor total de €172,20 (cento e setenta e dois euros e vinte cêntimos),
solicitado pela Associação lnfantilde Crestuma, nos termos informados.

PEDIDO D SA DE DE
DO EVENT ,a EDE ,, IZADO N D

IM

DE

A
DE 1

TOTAL D ENTA E OIT
PELA PEDRO
EDOC/2019/7587
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 80, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara, 26.02.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realização do evento "Desfile de Carnaval", realizado no dia
01 de março de 2019, no valor total de €258,30 (duzentos e cinquenta e oito euros e trinta
cêntimos), solicitado pela Associação Pró-lnfância de Pedroso, nos termos informados.

SPENSA ENTO PELA I

,,

DE 2OI 129 15 E NOVE c NTI
PELA FREGU DIM OLIV STUMA

ED0C/2019/9187
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 81, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 26,02.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, isentando 70o/o do valor de €129,1:5 (cento e vinie e nove euros e quinze
cêntimos), ou seja, o valor de €90,41 (noventa euros e quarenta e um cêntimos) relaiiva à
realização do evento "Desfile do Cortejo de Carnaval", realizado no dia 03 de março de 201g,
solicitado pela União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos
informados,

PEDI ENSA TRÂNSI
DO "10KM S" 17DEF

TOT E
SOLICIT PELO CLUBE E ATLETISMO DE AVINTES
ED0C/2019/3134
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 82, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 26.02,2019,

0EJO

NO201
A
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito em70o/o, relativa à realizaçäo do evento "1Okm de Avintes", realizado no
dia 17 de fevereiro de 2019, no valor total de €589,40 (quinhentos e oitenta e nove euros e
quarenta cêntimos), solicitado pelo Clube de Atletismo de Avintes, nos termos informados.

POSTURA MUNICIPAL DE NA RUA DE ERUADES BATISTA - FREGUESIA DE
VILAR DA ANDORINHO
EDOC/2019/6428

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 83, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 14,02,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito na Rua de Mariz e Rua de
S. João Batista - Freguesia de Vilar da Andorinho, nos termos informados.

DERN IN BAS
ALTE CONT L DA EMP
EDOC/2019t12457

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 84, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 27.02,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a alteraçäo ao contrato inicial da empreitada
"Requalificação e Modernizaçäo das lnstalações da Escola Básica de Valadares", nos termos
informados.

ATRIB DESIG DO AG FREGUES
NHA DRO

EDOC/2018/63133
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 85, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 26,02,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, a atribuiçäo da seguinte
designaçäo toponímia:
Designaçäo: Travessa do Agro
Principia: Rua do Agro fiunto ao n0 de polícia 24g)
Termina: sem saída, na Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada,

IA
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DIREçÃO MUNtCtpAL PARA A TNCLUSRO SOC|RI_
P TAXAS DA VIA LATIVA À

REAL LE DE t, REALIZAD DE
DE clT RUPAMENT SOPHIA

MELLO BREYNER
EDOC/2019/7030

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 86, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara, 20.02.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
ocupaçäo da via pública, relativa à realização do evento "Desfile de Carnaval", realizado no dia
02 de março de 2019, no valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pelo Agrupamento de
Escolas Sophia de Mello Breyner, nos termos informados.

PEDIDO NSA D ENTO OCUP U
DO SFILE D

DE

RE
()I DE NO

soLtcrr NTRO
EDOCt2019t4797
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 87, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 20.02.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
ocupaçäo da via pública, relativa à realização do evento "Desfile de Carnaval", realizado no dia
01 de março de 2019, no valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pelo Centro Social Candal.
Marco, IPSS, nos termos informados,

PED IDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE T PELA UTI DA PISCINA UNICIPAL

,,

NO 00 NTE OU TOT ENT
REFE AO RO DE POR E

RIBEIRO E SUA ESPOSA MARIA BEATRIZ CARVALHO U RIBEIRO
EDOC/2019/11390
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 88, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 22,02.2019,
Deliberaçäol

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilização da Piscina Municipal Maravedi, no valor total de €54,00 (cinquenta e quatro euios),
referente ao mês de janeiro de 2017, solicitado por Eduardo Pinto n¡¡eiro e sua 

'esposa 
Maria

Beatriz Carvalho Abreu Ribeiro, nos termos informados.
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DIDO DE D DOP DE DA PISCI
SCINA LETIVO 201

NOVE NOVE RINTA E OS s0Ltctr DM-
D T

ED0C/2018/56019
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Bg, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara, 15.02.2019,
Deliberação:

Deliberado por unan¡midade, retificar a deliberação de Câmara de 01,10,2018, passando a
constar o valor de €3,909,38 (três mil novecentos e nove euros e trinta e oito cêntimos), nos
termos informados.

PEDIDO DE DISPENSA DO O DE TAXAS PELA UTILIZACÃO DA PISCINA MUNICIPAL

E

o VAL 00 UENTA EU
PELOS VOLUN AGUDA
EDOC/2019/7856
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g0, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara. 15.02,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilização da Piscina Municipal (exterior) da Granja, no valor de €450,00 (quatrocentos e
cinquenta euros), solicitado pelos Bombeiros Voluntários da Aguda, nos termos informados.

ANU lTo DA PI CIPAL DE VI IA SERAFI
RELATIVA MENSALIDADE DE JULHO 2018 E RESPETIVA MULT NO VALOR DE €27.00 E SETE
EUROS)

EDOC/2o18t47528

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 91, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 14,02.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a anulação do débito da utente da Piscina Municipal de Vila
D'Este, Lúcia Serafim, relativa à mensalidade de julho 2018 e respetiva multa, no valoi de €27,00
(vinte e sete euros), nos termos informados.

P P TAXA DE OS EF
BEI ORES DE DE €1 ENTA E

EUROS E A E CTNCO C NTIMOSI. SOLICITAD OPORP O MANUEL GONCAL VES FERREIRA
EDOC/2019t10414

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g2, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 20.02.2019,
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Deliberaçäo:

Deliberado por unan¡midade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de outros
serv¡ços efetuados pelos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, no valor de €11g,4i
(cento e setenta e três euros e quarenta e cinco cêntimos), solicitado por Paulo Manuel
Gonçalves Ferreira, nos termos informados,

PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAM DA TAXA DE OUTROS SERVICOS EFETUADOS PELOS
BEIROS DE VI TENTA E E

TRINTA POR J PINT
EDOC/2019/9960
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 93, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 20.02.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de outros
serviços efetuados pelos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia, no valor de €89,32
(oitenta e nove euros e trinta e dois cêntimos), solicitado por Joana Elvira Araújo pinto, nos
termos informados,

PEDI oto Ec ÂMerr MUNI A- EIXO
SOCIAL ISABEL

ALMEIDA FERREIRA
EDOC/2019/9830
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g4, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preslde nte : " À Câmara, 20.02.20 1 

g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia+lnclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Social, solió¡tado
por lsabelAlexandra de Almeida Ferreira, nos termos informados.

DE DO CIPAL GAIA+ APOIO
NA ECON soLtcrr FERREIRA
RESENDE

EDOCI2019|8724
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g5, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presldente:"A Câmara. 20,02,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia+lnclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Social, soliõitado
por Balbina Ferreira da Mota Resende, nos termos informados.

IDO DE CONÓ BITO MUNICIP - EIXO
NA SOLICIT DIAS
EDOC/2019t10459
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 96, apenas no

MI

E

original.
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Despacho do Sr. Presrdente:"A Câmara. 20,02,2019'
Deliberaçåo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económ¡co no âmbito do programa
Municipal Gaia+lnclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Social, solióitado
por ldalina Dias Lopes, nos termos informados.

PEDIDO DO GAIA+INCL
IXEIRA

EDOC/2019/11260

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gZ, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente:"A Câmara. 22,02,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do Programa
Municipal Gaia+lnclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Social, solióitado
por Júlia da Silva Teixeira, nos termos informados.

PEDIDO D ONÓMI DO IV
ERG NCIA CITADO A

ED0C/2019t12391
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gB, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"A Câmara. 26,02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia+lnclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Social, solióitado
por Alcino Vieira da Cruz, nos termos informados.

APOIO NO ÂM RAMA MUN U - EIXO
IA SOC R GUILHE

VELOSO DE CASTRO
EDOC/2019t12278

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g9, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 26,02.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do Programa
Municipal Gaia+lnclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Social, soliðitado
por Guilhermina Teixeira Veloso de Castro, nos termos informados,

APO rco No Â ROGRAMA +INCLUSIVA -
NA NCIA O POR UEIREDO
PASSOS
EDOC/2019t12963

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 100, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 26.02.2019,

o

F

IA ECON ICITADO

MICA
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de apoio económ¡co no âmbito do Programa
Municipal Gaia+lnclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Social,
solicitado por Joäo Fernando Figueiredo Passos, nos termos informados,

EDIDO DE oMtco N PROGRAMA LUSIVA - E
ECON NCIA S O POR MPIA ROSA

PINTO
EDOC/2019t12077

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 101, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara.26.02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do Programa
Municipal Gaia+lnclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Social, soliðitado
por Olímpia de Jesus Pedrosa Pinto, nos termos informados.

TE DE LUGA IS OU
PARA A

-AP IMENTO
EDOC/2019t13227
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no i02, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 26.02.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o programa de procedimento, com vista à abertura do
procedimento de Street Food, nos termos informados,

BALANCO 18 - EIXO DE APOIO AO ARRENDAMENTO - CABIMENTACÃO DO VALOR D €180.000.00

ST

DO

DE SE AU

fCENTO E OITENTA MIL PARA O DE 2019
EDOC/2o18t71001
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no'103, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 26,02,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cabimentaçäo orçamental da rubrica no valor proposto
€180'000,00 (cento e oitenta mil euros) para o ano de 2019, nos termos informados.
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LO DE ENTRE O NOVA DE
coM PROJETO

ENTO D DE GAIA
DE VILA D' D DE VILA

DEC GAIA
E GAIA SU A

ESA - DE DE VI AG PUBLICANA
IA DE P BL -D NOVA DE

TUTO DE P DE
NOVA O DIAP TENDO EM DA RE

INTE
EDOC/2019t13437
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 104, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 27,02,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unan¡midade, aprovar o Protocolo de Constituiçäo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia, a Comissäo para a Cidadania e lgualdade de Género, a
GAIURB, EM, a Associação Projeto Criar (APC), o Agrupamento de Centros de Saúde de Vila
Nova de Gaia (AGES Gaia), a Associação de Proprietários de Vila D'Este (AP Vila D'Este), o
Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia/Espinho, a Comissäo de Proteçäo de Crianças e
Jovens (CPCJ)Gaia Norte, a Comissão de Proteçäo de Crianças e Jovens (CPCJ) Gaia Sul,
a Cruz Vermelha Portuguesa - Delegação de Vila Nova de Gaia, a Guarda Nacional
Republicana (GNR), a Polícia de Segurança Pública (PSP)- Divisäo de Polícia de Vila Nova
de Gaia, o lnstituto de Segurança Social, o lnstituto de Emprego e Formaçäo Profissional e
o Núcleo de Vila Nova de Gaia do DIAP do Porto tendo em vista a definiçäo da REIW - Rede
Especialista de lntervençäo com Vítimas de Violência, nos termos apresentados.

D|REçAO MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
tDo DAT NO VA

ETE E VINTE PROC.o 197 FREGUESIAS D HAE
DA AFU ITADO E - SOCIE

S.A.
EDOC/2019t11854
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 105, apenas no
original,

Despacho do Sr, Preslde nte: "À Câmara, 20.02.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de
publicidade, no valor de €720,00 (setecentos e vinte euros), Proc,ó 1g7t1| - Uniäo de
Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, solicitado pela SILCOGE - Sociedade
Gonstruçöes e Obras Gerais, S.A., nos termos informados,

A

E

o

c

soD

GAIURB EM A

DE PROPRI

IMAS
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{ t
PEDI CERTIDÄO c0N EGIME DE SOL

DE DE PROE DE t9-
CERT - FREGUESIA DE ARCOZELO
ED0C/2019t',t1867

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 106, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preside nte: "A Câmara, 20,02.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de certidão de constituiçäo de regime de
compropr¡edade sobre o prédio, sito no Lugar de Miramar, Rua de Clemente Meneres, ínscrito
na matriz predial rústica sob o artigo no 2430 e descrito na 1a Conservatória de Registo Predial
de Vila Nova de Gaia, sob o n0 2385/19990812, solicitado pela cabeça de casal diHerança de
Luís Filipe de Proença Barbosa de Garvalho - Proco 679/19 - CERT - Freguesia de Arcózelo,
nos termos informados,

IDO DE DE CO DE REGI RUI
FILIPE MARL DRA T - PROCo 431 UESIA DE
ARCOZELO
EDOC/2019/11859
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 107, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente:"A Câmara. 20,02,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de certidão de constituiçäo de regime de
compropriedade sobre o prédio sito no Lugar do Sobreiro, Rua Nova do Sobreiro, freguesia de
Arcozelo, inscrito na matriz predial rústica sob o artigo 3008 e matriz predíal urbana sob o
artigo 316, descrito na 1a Conservatória de Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o no
6286/20150511, solicitado por Rui Filipe Pacheco e Marlene Alexandra TeixeÍra de Sá - proco
4314118 - CERT - Freguesia de Arcozelo, nos termos informados,

DEP DAS F E "l" DO RUA DA 127
'171 1 SERP PINTO NO 1 PROC

-U ESIAS MARINHA E DA AFURA
DI

EDOC/2019/1871
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 108, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 20.02.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a emissão de declaraçäo de renúncia ao direito de
preferência das fraçöes rrB" e rrl" do prédio sito na Rua da Carvalhosa, no 127,151,171,1g3,
185/ Rua Serpa Pinto n0 6, 44, 60, 76/ Av. Ramos Pinto no 80, 118, 136 e 148, Proc.o BS0/1g - pl-
Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, solicítada pela Direção
Municipal de Administração e Finanças, nos termos informados,

aa

N0 0

IPAL
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PEDIDO DE NSA DE P NTO DE T EMI D IAL DE
..FE VAL'' 05 DE

VALOR E

IT TIVA RE
EDOC/2019/11636

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 109, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 20,02,2019,
Deliberaçãol

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa de Carnaval", a realizar no dia 05
de março de 2019, no valor de €249,89 (duzentos e quarenta e nove euros e oitenta e nove
cêntimos), solicitado pela Associaçäo Recreativa REMES, nos termos informados.

IDO DE DE E TAXA DEL
AO LE DE ,,

NO DE
DE ENTO E EUROS E c NTIMO

O CEN O DAS
EDOC/2019t11572
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 110, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 20.02,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Baile de Carnaval", a realizar nos dias
04 e 05 de março de 2019, no valor de€127,39 (cento e vinte e sete euros e trinta e nove
cêntimos), solicitado pelo Centro Cultural Ocupaçäo e Desporto de Santo António das Antas,
nos termos informados.

DODED DE E TAXA EMISSÄO DE

DE DE ENTA E SETENTA
SOLICITAD O PELA UN DE UESIAS DE SAND . OLIVAL. LEVER E MA
EDOC/2019/10903

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 Sr, Presidente:"À Câmara. 26,02,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Leiläo Frel Trail - Agosto Solidário", a
realizar no dia 18 de agosto de 2019, no valor de €52,78 (cinquenta e dois eurós e setenta e oito
cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos
informados.

cEU

DE

DE

N
I

DESPO

- AGOSTOE FAO

36



6 nttVILA NOVA DE

CÂI'4ARA MUNICIPAL l{Ata n" 05 - Reuníão Ptiblíca
De 04 de março de 2019

PEDIDO DE SADEP DET DE LI
AO ORTEJO ,, REAL DE DE

VALOR EUROS E NOVE C NTI PELA
LOPE

EDOC/2019t10425
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 112, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preside nte: "À Câmara, 15.02.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Cortejo de Carnaval", realizado no dia
01 de março de 2019, no valor de €25,89 (vinte e cinco euros e oitenta e nove cêntimos),
solicitado pela Fundaçäo Joaquim Oliveira Lopes, nos termos informados,

DO DE TAXA DEVI DE LICEN
AOS aa -CORTEJO

E "MARCHE
F 01A04D E 201 ITENTA E

E ITADO UESIA DE
EDOC/2019/10059

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 113, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 15.02.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emíssäo de licença especial de ruído relativa aos eventos "Arruada de Bombos", ,,Cortejo

Carnavalesco" e "Marche Flambeaux" realizados de 01 a 04 de março de 2019, no valor de
€88,78 (oitenta e oito euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de
Avintes, nos termos informados,

DE DI TAXA D LA
DE EVENTO

INTE DA AVI EALIZAR N DE D
DE IL NTA E VINTE NTIMOS

SOLICITADO R AVIORNIS
EDOC/2019t11953
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 114, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara, 20.02.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa devida pela
utilizaçäo do auditório, da sala de formação e alojamento no Parque Biológico relativa à
realização do evento "Xlll Congresso lnternacional da AVIORNIS", a realizar nos áias 0g e 10 de
março de 2019, no valor de €1.146,25 (mil cento e quarenta e seis euros e vinte e cinco
cêntimos), solicitado por AVlORNlS, nos termos informados.

,,

c

DO
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P DE DISP OP D DO AUD
E 10 CURSO DE UNIDADE

RI 29 DE
EDOC/2019/1260

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

Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara, 14.02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa devida pela
utilização do auditório do Parque Biológico relativa à realizaçäo do evento 10 Curso de
Crescimento da Unidade de Endocrinologia e Diabetologia Pediátrica, a realizar no dia 29 de
março de 2019, nos termos informados.

PEDIDO DE CERTIDAO U STICA PARA EFEITOS DE ISENCAO DE tMl, IMT E lRS, PROC.o 6034117 -

A

O RELA

UESIA D LO SOL DENISE PIN
ED0C/2019t12615
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 116, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara, 14.02.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o, nos termos informados, o seguinte:
1. Reconhecimento pela Câmara Municipal, em virtude da conclusäo das obras

efetuadas nos termos do Processo de COIER n0 6035/17, respeitante à
comunicaçäo de obras isentas de controlo prévio e da certificaçäo
energética n0 SCE 193342527, de 30/01/2019, que confere ao edifício a
classificaçäo energética B, que o edifício sito na Avenida da República, no
126, freguesia de Arcozelo, descrito na 1a Conservatória do Registo Predial
de Vila Nova de Gaia sob o n0 3858/19861205 - A e inscrito na matriz no 3153,
foi objeto de uma intervenção de reabilitaçäo, para efeitos de isençäo de lMl
e lMT, ao abrigo dos nos 1,2 e 4 do art.o 450 e de deduçäo à coleta em sede
de lRS, nos termos do artigo 710 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, na
redaçäo aplicável à data do pedido;

2. Aprovação de emissäo de certidäo, nos termos da minuta;
3. Comunicação deste reconhecimento ao serviço de finanças da área da

situação do edifício ou fração;
4' Envio ao requerente da certidão urbanística peticionada, após aprovação

pela Câmara Municipal.

ROPOSTA PORMEN ENVOLVENT DO
E

EDOC/2019t12995

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1jT, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presid ente : " À Câmara. 26,02.201 g,

N

38



6 \1,{\
VILA NOVA DE

CÂI'4ARA MUNICIPAL

Deliberaçäo:

f IAlø n" 05 - Reuniõo Públìca
De 04 de março de 2019

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o segu¡nte:
o Aprovar a "Proposta de Revogaçäo do Plano de Pormenor da Zona

Envolvente aos Paços do Concelho";
o Enviar a "Proposta de Revogaçäo do Plano de Pormenor da Zona

Envolvente aos Paços do Concelho" para aprovação da Assembleia
Municipal;

o Publicar em Diário da República, enviar para depósito na Direçäo Geral do
Território e divulgar a "Revogaçäo do Plano de Pormenor da Zona
Envolvente aos Paços do Concelho".

GAIURB URBANISMO E HAB |TAçAO EM
DE TIMA DAT NA RUA P

FARIA. NO 41 - 30 DTO FTE. DA F DE VILAR DE DORINHO
EDOC/2019/11580
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 118, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preside nte: "A Câmara, 20,02.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o despejo de Maria de Fátima Maia Rosa, arrendatária
da habitaçäo sita na Rua Padre J Faria, no 41 - 30 Dto Fte, da freguesia de Vilar de
Andorinho, nos termos do disposto no artigo 42o e 45o do Regulamento Municipal para o
Arrendamento de Habitaçöes Sociais.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÉR|O DE TESOURARIA que se anexa no final por fotocópia sob o no 119, apenas no
original.
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

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

Vítor Nogueira - Mafamude - Disse ser natural de Oliveira do Douro e referiu-se a uns taipais em chapa e a um
muro com uma altura superior a 3 metros na Rua Caetano de Melo, que considera ser uma aberração e cujo
alinhamentos näo foram cumpridos, Disse que apresentou um requerimento na Câmara e uma carta registada na
Gaiurb, manifestando o seu desagrado relativamente à obra em causa e que, ainda, näo obteve qualqueiresposta.

Manuel Neves - Oliveira do Douro - Disse morar na Rua Sidónio Pais, perguntando para quando está prevista a
realizaçäo de obras na referida artéria,

Maria José Ramos ' Vilar de Andorinho - Referiu-se ao Jardim do Morro e ao espaço destinado aos vendedores
ambulantes' Disse lamentar que um vendedor ambulante que está a trabalhar, seja obrigado a fugir devido à
presença da Polícia Municipal, a qual lhe apreende o material e o multa.
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Victor Martins - Oliveira do Douro - Disse que em Outubro de 2016 foi assinado entre a Câmara Municipal de
Gaia, a Associaçäo Oliveirense e a Junta de Freguesia, um acordo de colaboração, no valorde 100 mil euros, o
qual tinha determinadas cláusulas de preenchimento para durante o ano 2017, com questöes elegíveis,
previamente estipuladas no contrato, Que nessas questöes elegíveis, estäo incluídas a aquisiçäo de uma viâtura e
de material de enfermagem, para a Associaçäo Oliveirense e para a Quinta dos Avós, Que em Dezembro de2017,
foi entregue todo o processo nos serviços camarários e, até á data, näo obteve qualquer resposta, Perguntou se
vai ou não ser pago o valor definido no acordo de colaboraçä0.

Alvaro Restivo - Oliveira do Douro - Disse residir na urbanizaçäo da Quinta dos Cubos e que terá apresentado
exposiçöes na Câmara Municipal em2012,2013e 2015, relativàmente a infiltraçöes no seu prédio, perguntando
quando é que a Câmara faz uma intervençäo no mesmo. Referiu-se igualmente à instalaçäo de elevadores no
referido prédio, dizendo que os mesmos ainda näo estäo a funcionar,

Marcelino Tavares - Oliveira do Douro - Felicitou o Sr. Presidente e o seu executivo por continuar a inovar, ou
seja, a descentralizar e a levar as reuniöes de câmara a todas as freguesias do Município. Felicitou ainda os
apoios e os contratos-programa anunciados nesta reunião pública, o que demonstra que o Sr, presidente
ultrapassou a divida herdada, há pouco mais de 5 anos e meio, no valor aproximadamente dos 450 milhoes de
euros,

0 Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr, Eduardo Vítor Rodrigues disse que estas reuniöes públicas
realizadas nas juntas de freguesia, têm-se revelado uma experiência da maior importância, Que, no caso de
Arcozelo, por exemplo, foi uma grande oportunidade para se decidir, em conjunto, a importância de alguns
aspetos, nomeadamente, a reabilitação do atelier do Arquiteto Oliveira Ferreira, Disse tratar-se de um espaço que
está devoluto e no caminho de estar em ruínas e que a Câmara, em parceria com junta de freguesia, pretende
devolvê-lo à comunidade, como um espaço com um potencial cultural muito significativo, Disse näó ser um espaço
propriedade da Câmara Municipal, mas representa uma mais-valia para o Município e houve a oportunidade de
discutir e de gerir uma parte significativa do debate, sobre o que vai ser o futuro de Arcozelo e, particularmente, o
futuro do centro cívico de Arcozelo, que tem a vantagem, relativamente a uma série de outros síiios, de ter grande
parte dos terrenos, propriedade da própria junta de freguesia, Que faz todo o sentido que a Câmara possa
desenhar "cidade" ou desenhar "freguesia", mas numa lógica de modernidade e resolver problemas que, na
verdade, våo estando encalhados ao longo dos tempos, nomeadamente, o problema do novo quartel da GNR, o
problema do eventual novo edifício sede da Junta de Freguesia, o problema da IPSS local, o Centro Social Säo
Miguel de Arcozelo, que é uma IPSS que tem uma expectativa de construir um lar de idosos e que precisa muito
do envolvimento da Câmara, mas o envolvimento da Câmara só pode dar-se quando estiver consolidada a
localizaçäo do prÓprio equipamento. Que a Cåmara, há cerca de 15 dias atrás, assinou com a Senhora Secretária
de Estado da Administraçäo lnterna não apenas a obra que hoje foi aqui apresentada, a reabilitaçäo da
divisäo/esquadra da PSP de Oliveira do Douro, mas também a construçäo do novo quartel da GNR de Arôozelo,
bem como, a reabilitaçäo do quartel de Lever e do quartel da GNR dos Carvalhos. Que em Oliveira do Douro vai
ser lançada a obra do corredor metro/bus na EN222 e a Câmara tenciona construir o 10 lote de casas para
arrendamento a custos acessíveis e fazer a ligaçäo via metro/bus à Avenida da República, Que entre a Mercadona
e a Junta de Freguesia, toda azona vai ser intervencionada, pensando-se na melhoria da qualidade de vida das
pessoas, com um alinhamento decisivo, que irá valorizar o local, nomeadamente, um arranjo integral na
Lavandeira, com o reperfilamento da rua Conde Silva Monteiro, depois da escritura de compra da Quinta da
Lavandeira, por parte da Câmara Municipal, que inclui a casa senhorial e a estufa de ferro fundido. Que essa
aquisição irá permitir a Câmara intervir naquela zona, permitindo o alargamento da Rua Conde Silva Monteiro, no
intervalo entre Almeida Garrett e o Jardim da Lavandeira e o reperfilamento do próprio Jardim da Lavandeira e
criando um espaço digno para a estátua do Padre Luís e, ao mesmo tempo, criando uma nova centralidade, eue
prÓximo da Junta de Freguesia, a Cåmara adquiriu o terreno para a construçäo do centro cívico e, nessa
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sequência, o terreno, por alinhamento, vai ficar reservado ao alargamento cemitério, permitindo o alinhamento do
atual cemitório e a criação de um novo centro cívico, consumando um novo arranjo urbanístico muito integrado,
Que a Câmara está numa fase de tentar integrar projetos e valorizar freguesias que vivem processos dà uma
grande reconfiguraçäo social.

Relativamente à intervençäo do Sr. Vitor Nogueira disse que pessoalmente não discute estética, porque o debate
sobre estética é abstrato, Aquilo que discute são leis e prazos e como Presidente de Câmara assume todas as
suas decisoes, assim como aquelas que não säo da sua responsabilidade. Que defende os técnicos da Câmara
Municipal que o acompanham e em quem deposita integral confiança e corrigir o "abandalhamento" que às vezes
se faz no espaço público, em que toda a gente opina, como se estivesse a falar de futebol. No que diz respeito ao
licenciamento da construção referida pelo Sr, Munícipe, disse que a licença de construçäo foi emitida em 2010,
Que na altura, um Senhor muito ilustre de Oliveira do Douro, o Sr. Cardoso e Corieia resolveu construir e
apresentou o projeto, licenças e todos os documentos urbanísticos e, em2012, o processo foi aprovado e iniciou-
se a respetiva construçã0, Que o que está em causa é a construção de 3 moradias que começaram a ser
construídas em2012, com um alinhamento de encosto ao muro, Disse que aquilo que foi aprovado ná altura, está
bem implantado. Que em2012, näo existe na Câmara, nenhuma reclamaçãorelativamente à construção referida
pelo Sr' Munícipe, Disse que o processo näo foi por si licenciado e que a construção näo estava escondida, pelo
que, näo ocorreu qualquer reclamação na altura. Que a legalidade de um licenciamento datado de uma
presidência que näo é a sua, mas que defende com a certeza de que a verdade näo tem cor e näo tem par¡do,
Que relativamente à questão apresentada pelo Sr, Munícipe, todos os documentos e o respetivo licenciámento,
säo legítimos' Disse que para que a situaçäo fique definitivamente esclarecida, exarou despacho de embargo
político da obra, na segunda{eira, dia 25 de Fevereiro, ou seja, a obra, neste momento, estå embargada. eue,
mesmo percebendo a inexistência de razöes técnicas, solicitou parecer sobre o processo de licenciameñto, à Prof.
Dra Fernanda Paula oliveira, Professora na universidade de coimbra.

Relativamente à intervençäo do Sr. Manuel Neves disse que a Rua Sidónio Pais vai ser asfaltada na integralidade.

No que diz respeito à intervençäo da D. Maria José Ramos disse haver centenas de pessoas com a possibilidade
de vender artesanato e com a Street Food, isso é evidente, Contudo, para se vender na via pública, é necessária
uma licença camarária para o efeito, Que a obtençäo dessa licença, decorre da participaçäo àe um concurso, pelo
que, se as pessoas não possuírem a referida licença, estäo em situação de ilegalidade, estando, por isso, sujeitas
à intervenção da policia municipal.

No que diz respeito à intervenção do Sr. Victor Martins disse ser um assunto que oportunamente será analisado,

Relativamente à intervençäo do Sr. Álvaro Restivo disse que o prédio onde habita vai ter um elevador e no que
diz respeito às obras, a Câmara tem uma série de obras previstas em blocos sociais, em bainos sociais e em
empreendimentos sociais,

No que diz respeito à intervençäo do Sr. Marcelino Tavares agradeceu as suas palavras.
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E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 horas e 06 minutos, o Senhor Presidente da Câmara

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

do disposto no no I do art,o 34,0 do CPA e no no. 1 do art, 570 do Anexo I da Lei no.75t2011, de 12 de

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

aprovado pelo Executivo na sua reuniäo de 2019,01.21.

E eu, þx¡çv¡eç\"!. QqrrÄ,\{-* , Diretora do Departamento de Administração Geral e Secretária

da presente reunião, a subscrevi.

0 Presidente da Câmara,

(Eduardo Vítor Rodrigues)
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