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REUNTAO pÚBLtCA DA CAMARA REALTZADA NOS PAçOS DO

MUNTCíP|O DE V|LA NOVA DE GA|A EM 18 DE MARçO DE 2019

PRESENTES:

- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues
- O Senhor Vereador, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
- A Senhora Vereadora, Dra. Maria Elisa Vieira da Silva Cidade Oliveira
- O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
- O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr. Manuel António Correia Monteiro
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal
- O Senhor Vereador, Dr, Duarte António Reis Besteiro
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim Pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto
- A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes Ascensäo

PRESIDIU À R¡UIURO:

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

SECRETARIOU A REUNIAO:

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

HORA DA ABERTURA: 16 horas e 05 minutos.

HORA DE ENCERRAMENTO: 17 horas e 10 minutos,
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p¡Ríooo ANTES DA oRDEM Do DtA
PoNTo pRÉuo tto. t

O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura disse que, em fevereiro de 2018, os representantes do
PSD na assembleia de Freguesia de Oliveira do Douro, apresentaram uma proposta de recomendaçäo à Junta de
freguesia, solicitando uma intervenção urgente e prioritária na Rua Espiridiao de Sousa, Que o presidente da junta
garantiu que aquela rua seria intervencionada e que a situação estaria a ser resolvida pelos serviços municipais e
que não existia prazo de execuçä0, uma vez que havia bastantes condicionantes à realização da obra,
nomeadamente, a reorganização do trânsito na envolvente e algumas expropriaçöes. Que a única certeza é que,
passado mais de um ano daquele alerta, o pavimento continua muito degradado e o perigo para as pessoas e
bens, é iminente, Disse que esta semana aconteceu o que seria previsível, ou seja, uma parte do passeio abateu e
encontra-se interdito à circulação de pessoas, Que como se trata de uma obra urgente e há muito prometida e com
sucessivos alertas e pedidos de intervençä0, perguntou qual é a data prevista para o início das obras de reparação
e de requalificaçäo do referido arruamento,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues interrompeu o Sr. Vereador dizendo ser
falso o que referiu, Que o passeio não abateu e que foram feitas sondagens técnicas para o efeito,

O Senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues saiu da reuniäo,

O Senhor Vice.Presidente da Câmara, Eng,. Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo disse que aquilo que
aconteceu esta semana, foi que a Câmara fez uma sondagem para perceber como é que estava o subsolo e que
tipo de intervenção deveria de ser feita, Que a intervençäo está programada e planeada para muito breve, só era
necessário saber qual seria o estado de conservaçäo do muro, Que não foi nenhum pavimento que abateu, foi a
prÓpria Câmara e as Águas de Gaia que abriram uma vala, para perceber qual o tipo e a gravidade da intervençäo
a ser feita, Disse que a previsäo da intervençäo será para breve.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues entrou na reunião e disse que se
ausentará sempre que situaçöes semelhantes acontecerem, Que o Senhor Vereador está a instalar um clima de
Ódio em Gaia e no PSD de Gaia, isto é, um clima de ódio que se projeta sobre a vida das pessoas, Que está a
fazer e afazer com que os seus façam perseguiçäo pessoale familiar, em concreto, à sua pessoa, Que não sabe
se porque está no sangue do Senhor Vereador e faz parte da sua ruralidade, se é apenas e täo só para se mostrar
na sua saga persecutÓria contra o Presidente da Câmara ou se é tão só para tentar chegar a deputado. Que,
pessoalmente, não vai continuar a ouvir intervençoes deste tipo e, como não o pode màndar calar, opta por
ausentar-se, porque a degradaçäo da vida política, em Gaia, atingiu o limite do insuportável. Que são perseguiçoes
pessoais, perseguiçÕes familiares, queixas, umas atrás das outras, lançamento de boatos, uns atrás dos outros e,
consecutivamente, alrazer a questäo de Oliveira do Douro à liça, porque quando näo o faz porvia de lançamento
de boatos da pior espécie, traz a questäo de Oliveira do Douro por via de obras que, depois por acaso, critica na
freguesia. Solicitou que façam oposiçã0, que critiquem, que insultem do ponto de vista político, mas que parem de
utilizar cartas anónimas, cartas em nome de associaçöes que não existem, ataques organizados, tentativas de
boataria nas freguesias e em Oliveira do Douro, em concreto, tentativas de linchamento þúblico de pessoas e de
familiares. Que o Senhor Vereador faz o papel de sonso e está embrulhado numa tentativa de decapitação pública
do Presidente da Câmara, Pediu ao Senhor Vereador que faça política, que se afirme, porque ao 50-e tal anos
ainda não conseguiu afirmar-se.
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0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues saiu da reunião.

O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura disse não fazer nenhuma perseguição pessoal e familiar
a ninguém, muito menos ao Presidente da Câmara. Que foram feitas insinuaçöes graves relativamente a atitudes,
as quais têm de ser concretizadas e gostaria que o Senhor Presidente da Câmara concretizasse que perseguiçöes
pessoais e que tipo de ataques persecutórios foram feitos, porque, naturalmente, agirá em conformidade, Que não
se revê em nada do que o Senhor Presidente da Câmara referiu. Que fazer perguntas e afirmaçöes, é acautelar os
interesses dos munícipes e foi isso que pessoalmente fez, Disse lamentar profundamente que, estando na
oposição e por pensar de forma diferente, esteja a ser julgado pelo Senhor Presidente da Câmara por um delito de
opiniäo. Que, lamentavelmente quem parece não conhecer as regras da democracia, näo é a sua pessoa e,
refutou liminarmente tudo aquilo que foi dito,

PRESIDÊNCWVER
DEFINITIVA DA REUN REALIZADA EM

MARçO pE 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 n0 05 da reuniäo pública da
Câmara, realizada em 04 de março de 2019.
Os Senhores Vereadores Dr. José Joaquim Cancela Moura e Dr. Duarte António Reis
Besteiro, não votaram, em virtude de não terem participado na reuniäo de Câmara de 04 de
março de 2019.

DECLA DE RETRATACÃO E P IDO DE DESCU LPA DE FRANCISCO JOSÉ MURILLO DE ARAOZ -
PROC.0 6.7T9VNG
EDOC/2019/13851

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas no original.
Despacho do Sr. Presrd ente : " À Câmara. 28,02,2.01 g'
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

CANDIDATURA ..JN TODOS'' - APROVACÃO DA UICAO PRIVADA
EDOC/2019t12610

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original
Retlrado da ordem do dia

DIDATURA tcíP ADO ORGAN MANITÁRN
DE P
ED0C/2019112647

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no original,
Retirado da ordem do dia

NT CIAMENTO REABILIT
ENE SO
ED0C/2019t12064
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original,

J
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Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara, 01.05,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a apresentação das candidaturas a financiamento EQ -
Linha BEI Reabilitaçäo Energética Empreendimentos de Habitação Social, nos termos
informados.

QUEIXA ADA PELOS MEMBROS DO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE VILAR DE
TRIBUNAL E FISCAL DO

EDOC/2o19t15242
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. A Assemb/eia Municipal para conhecimento de ambos os órgãos,
11.03.201q',
O Senhor Vereador, Dr. Cancela Moura disse que o presente assunto diz respeito uma queixa apresentada pelos
deputados do PSD, na assembleia de Freguesia de Vilar de Andorinho, sobre a falta de agendamento de matérias,
que pretendiam que fossem colocadas na ordem de trabalhos e que näo tem nada a ver com os protocolos, Que
houve um despacho de arquivamento do Ministério Público, relativamente ao qual haverá desenvolvimento, Que
este assunto, em concreto, é uma matéria específica do funcionamento da Assembleia de Freguesia, Que a
maioria da Câmara fará o que entender, mas, os órgãos das autarquias locais têm autonomia administrativa e
financeira e, esta questã0, é do foro da freguesia de Vilar de Andorinho e da sua respetiva Assembleia de
Freguesia, pelo que, se entenderem que a questão é pertinente e importante para ser agendada em Câmara e na
Assembleia Municipal, os Vereadores do PSD não se opöem, mas, do ponto de vista funcional e orgânico, näo
lhes parece ser relevante,
O Senhor Vice'Presidente da Câmara, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo disse ser relevante, porque
as pessoas que apresentaram a queixa no Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto, foram as mesmas que
convocaram uma assembleia de freguesia extraordinária, exigindo mais apoio às coletividades e instituiçÕes e,
quando a Câmara celebrou os protocolos e a reboque de uma questão formal, impediram que os protocolos
vigorassem,
Deliberação:

A Gâmara tomou conhecimento,
Mais foi deliberado submeter o presente assunto para conhecimento da Assembleia
Municipal.

MUSE LOPES DE DE FUNCION
E ABERTURA AO BLICO DO EQUIPAMENTO CUL RAL MUNICIPAL
EDOC/2019/15683
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7, apenas no original.
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara, 12.05.2019'
A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal apresentou uma nota/adenda que a seguir se
transcreve e que se anexa no finalda ata (Doc,1), apenas no original.
"Casa Museu Teixeira Lopes/Galerias Diogo de Macedo
Horário de Funcionamento e Abeñura ao P(tblico
Nota/adenda ao ponto 7 da Ordem do Dia da Reunião Púbtica da Câmara Municipatde 18 de março de 201g
Exmo Senhor Presidente,
Considerando o teor do proposto importa clarificar e integrar uma correção uma vez que o horário de funcionamento se aplica de segunda
a domingo e só o horário de abertura ao p(tblico vigora de terça a domingo, respeitando o normal encerramento dos museus à segunda.
0s fécnlcos que nãofazem serviço no centro de vlsdas trabatham de segunda a sexfa.
O texto a aprovar deverá ser o seguinte:
Venho assim apresentar a V.lxa. para superior aprovação em reunião de Câmara, os noyos Horários de Funcionamento - de sequnda a
dominao das 09H00 às 12H30 e das 14H00 às 17H30 e de Abertura ao Púbt¡co - de terca a
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àS 1.711?0, do EauiPamento Cultural Municipat Casa Museu Teixeira Lopes/Gaterias Dioqo de Macedo, com entrada em v¡qor a 01 de abr¡l
de 2019. Excec¡onalmente e em função da concretização de eventos ou outras real¡zações poderão ser esfabe/ecldo s norar'ros atargaAos
para além dos aqui definidos como base, ficando também determinado que a CMTL\GDM encerra anualmente ao pubt¡co no dia 1 de
janeiro, no Domingo de Pâscoa, no dia 1 de Maio, no dia 24 de Junho e no dia 25 de Dezembro.
Com os melhores cumprimentos.
A Vereadora,

Paula Carualhal"

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar os novos horários de funcionamento . de segunda a
domingo das 09H00 às 12H30 e das 14H00 às 17H30 e de abertura ao públ¡co . de terça a
domingo das 09H00 às 12H30 e das 14H00 às 17H30, do equipamento cultural munic¡pal Casa
Museu Teixeira Lopes/Galerias Diogo de Macedo, com a entrada em vigor a 01 de abril de 2019,
nos termos informados.

USEU /GA DE MACED ruúueno
VISITANTES - JANEIRO DE 2014 A FEVEREIRO DE 2019
EDOC/2019t15682
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 8, apenas no o¡ginal,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 12,03.2019'
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento,

RATUIT oLoGrco DO EVE
NADAS E TIVO A DIAS 30 E 1

SOLICITADO POR ARS NORTE
EDOC/2019/11696

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 08.03.2.019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do auditório do Parque Biológico, para a
realizaçäo do evento lV Jornadas e Dia Formativo do ACES de Gaia, a realizar nos dias 3'0 e 31
de maio de 2019, solicitado pela ARS Norte, nos termos informados.

PE IS DEVI
E UE E TRAN ENTRO DE

REABIL DO CON
IB 1 NO DIA DE 201
ISABEL CAMPOS
EDOC/2019t12423

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara. 09,05.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas devidas pela
utilizaçäo do auditório do Parque Biológico, dormidas nas instalaçöes do Parque e transporte
do Gentro de Reabilitaçäo do Norte para a Quinta da Bonjóia, pará a realizaçäo do Congresso
lbérico da Saúde Oral - CISO 2019, a realizar no dia 22 de março de 201g, sol¡c¡tado poilsabel
Campos, nos termos informados.

to
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RSO PÚB T DA AVENI
A RUA EO NE

ROEDE . MADALENA
ED0C/2019/13866
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no '1 1, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 13.03.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Autorizar a abertura do presente procedimento nos termos constantes da

lnformaçäo n0 11/2019 de28.02.2019 da Equipa Multidisciplinar das Encostas do
Douro e Avenida do Atlântico, tramitando-se o procedimento por concurso
público, sem publicaçäo de anúncio no JouE, pelo preço base de € 1,613.184,68
(lvA incluído), cujos encargos se repartem da seguinte forma:
2019: 161.318,46 € (estima-se um mês de execução);
2020: '1.451,866,22€

2. Aprovar as peças do procedimento ;

3. Aprovar o Júri;
4. Submeter a autorização do Órgão Deliberativo a repartiçäo dos encargos

associados à presente empreitada, em cumprimento do art, 22o do DL 197/99, de
08,06, repristinado pela Resol 8612011,de 11.04.

CONT DE VIMEN A CELEBRAR ODE
GAIA E CU ANTAS

IO FINAN DOP
EDOC/2018/63809
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara. 1J,03.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato.Programa de Desenvolvimento Desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Centro Cultural Ocupação e Desporto St,
António das Antas, para apoio financeiro às obras de reabilitação do piso polidesportivo, no
valor de €37.394,46 (trinta e sete mil, trezentos e noventa e quatro euros e quarenta e seis
cêntimos), nos termos apresentados.

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
coNc INTERNO GERAL PROVIMENTO CARGO DE ADJUNTO TÉCNICO DE COMANDANTE
DA COMPANHIA DE BOMBEIROS
EDOC/2019/13510

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preslde nte: "À Câmara, 11.05.2019,

^
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Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
a abertura do concurso interno geral para provimento do cargo adjunto técnico de
Comandante da Companhia de Bombeiros; os métodos de seleção e os requisitos
obrigatórios identificados e a designaçäo do júri, que terá como missão acompanhar as
fases do concurso, nos termos informados.

BERTURA ESSO DE1
TRABALHO A CATEGORIA DE ENTE GRADUADO DA RA DE CIA M IPAL E 1

TRABA CATEGORIA NICIPAL DE IA IRA D
CIA MUNI

EDOC/2019/13608
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 11.03,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PS.CDS-pp, aprovar a
abertura dos concursos internos de acesso geral para a ocupaçäo de I posto de irabalho
para a categoria de agente graduado da carreira de Polícia Municipal e 1 posto de trabalho
para a categoria de agente municipal de 1a classe da carreira de Polícia Municipal; os
métodos de seleção e os requisitos obrigatórios identificados e a designaçäo do júri, que
terá como missão acompanhar as fases do concurso, nos termos informados

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURIDICOS
PROC.27 TRIBU ISTRAT DO PO UR DA SI

VILA
EDOC/2019t14833

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 15, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 08.03.2019,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

JUDI 5.0 POSTA 0 NI NTRA O
DE VI DE

EDOC/2019/15349

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: "À Câmara. 11.05,2019,
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

PROCE DISCIPLINAR INST AURADO A JOAOU IM MANUEL DA FINAL

MUN

Foi presente o documento referido em epígrafe
original,

, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 17, apenas no

7
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Deliberaçåo
Deliberado por maioria, por 9 votos a favor e 2 votos em branco, precedido de votaçäo secreta e
nos termos propostos, o seguinte:

1. Aplicar a sançäo disciplinar de repreensäo escrita prevista no artigo 1840 da
LGTFP, ao Sr. Joaquim Manuel da Mota Machado, com a categoria de Agente de
1a classe da Polícia Municipal, e com o n0 de ordem 2928, a exercer funçoes na
Polícia Municipal de Vila Nova de Gaia, por violaçäo do dever de correçäo
previsto na alínea h) do n0 I do artigo 730 da LGTFP, tipificado no no 10, do
mesmo preceito legal;

2. Nos termos e com os fundamentos previstos no n0 1 do artigo 1920 da LGTFP a
pena de repreensäo escrita seja suspensa pelo prazo de seis meses, a contar da
data de notificaçäo ao trabalhador da decisäo proferida nos presentes autos.

D|REçÄO MUNtCtpAL DE ADMTNTSTRAçAO e FTNANçAS
DO DE DI PAGAM DE UTIL RAS MUN

VALOR

E FEVEREIRO D ADO PELO
TURAL

EDOC/2019t12476
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 18, apenas no
original,
De spacho do Sr. Presid ente : " À Câmara. 28.02.201 g'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor €394,90 (trezentos e noventa e
quatro euros e noventa cêntimos), ou seja, o valor de €276,43 (duzentos e setenta e seis
euros e quarenta e três cêntimos), para deslocaçäo a Ponte de Lima e Braga, no dia 24 de
fevereiro de 2019, solicitado pelo Grupo Desportivo e Cultural de Säo Loureñço, nos termos
informados,

DE DI TAXAS D VIA
OR E OITENTA E PARA

IPAS NO REI TADO PE
DA

EDOC/2019t12486

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 19, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"A Câmara. 28.02,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor €246,83 (duzentos e quarenta e seis euros e
oitenta e três cêntimos), ou seja, o valor de €172,78 (cento e setenta e dois euros e setenta e
oito cêntimos), para deslocaçäo a Caldas das Taipas, no dia 24 de fevereiro de 201g, solicitado
pelo Clube Atlântico da Madalena, nos termos informados.

NO
N
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PEDIDO DOP TAXAS MUNICIP
TRO

BIBLIOTECA 26 DE FEVEREI LICITADO P

EDOC/2019t12791

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. 01,05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas mun¡c¡pais, no valor €44,23 (quarenta e quatro euros e vinte e três cêntimos), para
deslocação à Biblioteca Municipal de Gaia, no dia 26 de fevereiro de 201g, solicitado pela
Escola Básica das Devesas, nos termos informados.

¡SPENSA ENTO DE NICIP
ctNc

NICIPAL D IRO DE DO PELA DAS
DEVESAS
EDOC/2019/13033

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara. 01,0J,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €45,09 (quarenta e cinco euros e nove cêntimos), para
deslocaçäo à Biblioteca Municipal de Gaia, no dia 27 de fevereiro de 2019, solicihdo pela
Escola Básica das Devesas, nos termos informados.

PED Dls AGAME E VIATU NO
AE

PORTO DE DE 2OI O PELA E
EDOC/2019t12506
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no
original.
Despacho do Sr, Preside nte: "À Câmara, 01.03.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €53,67 (cinquenta e três euroJ e sessenta e sete cêntimós),
para deslocação ao Porto, no dia 25 de fevereiro de 2019, solicitado pela Escola Básica
Fernando Guedes, nos termos informados.

ODED DOP DE RAS MU
VALOR EU NO DIA 28
D tRo lc OLA . DR. SAN
EDOC/2019/13310
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presid ente : " À Câmara, 08,0J.201 9,
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Å

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €98,02 (noventa e oito euros e dois cêntimos), para deslocação
ao Porto, no dia 28 de fevereiro de 2019, solicitado pela Escola Básica Prof, Dr. Marques dos
Santos, nos termos informados.

PEDIDO SADOP T VIATURAS M
IL E UENT EUROS E

DESPORTIVA MODICUS SANDIM
EDOC/2019t13852
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: "A Câmara. 11,03,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, isentando 70% do valor €1.159,40 (mil cento e cinquenta e nove euros e
quarenta cêntimos), ou seja, o valor de €811,58 (oitocentos e onze euros e cinquenta e oito
cêntimos), para deslocaçäo a Portimäo, nos dias 01 e 02 de março de 2019, solicitado pela
Associaçäo Desportiva Modicus sandim, nos termos informados,

coN T ENTRE VILA NOVA

RO

M
EUROS) + IVA
ED0C/2019t',t3027
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 08.0J.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a Associação Trezentos e Sessenta, para apoio financeiro
e näo financeiro à realização do evento desportivo "DOURO CUP : 2}1gi,, no valor de
€3.000,00 (três mileuros)+ lVA, nos termos apresentados.

CONTRA AC ENTRE VILA EAS
JUNT LHO DE DE GAIA

AL DE
EDOC/2019/6650

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 11.05.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar os contratos interadministrativos a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e as Uniöes e Juntas de Freguesía do Concelho de Vila Nova
de Gaia, para apoio no âmbito do Programa Municipal de Açäo Social Gaia+lnclusiva, no
valor total de €220.000,00 (duzentos e vinte mil euros), nos termos apresentados.

o
L

NOS D DE DE PELA

OSE PARA CEIRO E
OD NO VALOR
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E CEDÊN DA NO VALOR
E SESSENT E QUATRO EUROS E SETENÏA E OITO MOS). SOLICITADO POR TAXISCOOPE
EDOC/2019/14686

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. 11.09.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de cedência do auditório da Assembleia
Municipal, no valor de €264,78 (duzentos e sessenta e quatro euros e setenta e oito
cêntimos), solicitado pela Taxiscoope, nos termos informados.

DO DA P NO VALOR ENTOS
E UAT SETENTA E

T

EDOC/2019/14683
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28, apenas no
original.

Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara. 11.03,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de cedência do auditório da Assembleia
Municipal, no valor de €264,78 (duzentos e sessenta e quatro euros e setenta e oito
cêntimos), solicitado pela ATE - Associaçäo dos Trabalhadores da Educaçäo, nos termos
informados,

CEDÊ BLEIA N DE
ctNco E NOVENT PE

- coo TIVA DE SOLIDARI EDADE SOCIAL
ED0C/2019t14682
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 29, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara. 11,0J,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de cedência do auditório da Assembleia
Municipal, no valor de €205,94 (duzentos e cinco euros e noventa e quatro cêntimos),
solicitado pelo Centro ABCREAL Portugal - Cooperativa de Solidariedade Social, nos
termos informados.

TUITA o IO PÚBL DA
STO PRE ESIA DE

IN SCRITO IGO U
N0 3521 RE DA RUA COSTA - GAIA
ED0C/2019t',14223

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:"A Câmara. 09.0J.2019,

U

SOLICIT

NSERVA

11



6 TI,'t
VILA NOVA DE

CANlARA MUNICIPAL Ata n'06 - ReunÍão Ptiblica
De 18 de março de 2019 ñ

H
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
a cedênc¡a gratuita de terreno para o domínio público municipal da parcela P25, com a área
de 20,0m2, do prédio descrito na Conservatória do Registo Predial da freguesia de
Perosinho, sob o no 2976120160308, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo urbano no

3521, para a requalificaçäo da Rua Dr. Carlos Costa - Vila Nova de Gaia, nos termos
informados.

IA GRAT RRENO PUBLICO NI P23 COM
DE NA DO REG ESIA DE

20611',L ANA URBANA SOB 76 PARA
DELFIM

EDOC/2018/65907

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:"A Câmara. 08.05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
a cedência gratuita de terreno para o domínio público municipal da parcela P23, com a área
de 10,0m2, descrita na Conservatória do Registo Predial da freguesia de Canelas, sob o(s)
no(s) 2061/19941209, inscrito na matriz predial urbana sob o(s) artigo(s) 3176, para a
requalificaçäo da Rua Delfim de Lima, nos termos informados.

rFt DE 19 DE UNHO
AO LICO DA DE TER DE EXAR

O PRED
ROSINH RITO PRE SOB O NADA

DA DE LIMA -
EDOCt2018t7847
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 1J,05,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, retificar
a deliberação de Câmara de 19 de março de 2018 e de 4 de junho de 2018, no sentido de
passar a constar que é autorizada a cedência ao domínio público da parcela de terreno com
a área de 11,00¡2, identificada na planta como parcela 29, a desanexar do prédio urbano
descrito na Segunda Gonservatória do Registo Predial de 898 - Perosinho e do inscrito na
matriz predial urbana sob o artigo 3007, destinada à requalificação da Rua Delfim de Lima -
30 fase, nos termos informados.

DED SITAS IA DE CAN
ODE DE DA RUA BE DE

CANIDELO
EDOC/2019/8523
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópía sob o no 33, apenas no
original.

Retirado da ordem do dia.

IAD
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Lrco DE RO SINGULARE

EDOC/2o18t76145

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara. 12.03.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar todas as propostas contidas no Relatório Final, destacando-se:

a) a exclusäo das propostas reportadas pelo agrupamento concorrente M. DOS
SANTOS & C.., S,A,/SISTELMAR - SOCTEDADE DE CONSTRUçöES, LDA, no
âmbito dos Lotes zona A e Zona B e pelo concorrente DACOp -
coNSTRUçÖrS e OBRAS PÚBL|CAS, S.4., no âmbito do Lote Zona A, pelos
fundamentos descritos no ponto 4.1. do relatório preliminar, em anexo ao
relatório final;

b) a ordenação das propostas admitidas;
c) a adjudicaçäo do Acordo Quadro relativo ao Lote zona A ao

concorrente José Moreira Fernandes & Filhos, S,4., pelos preços unitários
constantes da proposta apresentada;

d) a adjudicação do Acordo Quadro relativo ao Lote zona B ao
concorrente Epopeia - Gestäo e Obras Públicas, Ldaa, pelos preços unitários
constantes da proposta apresentada.

2' Aprovar, nos termos do n0 I do artigo 980 do CCP, as minutas do contrato (Lote
Zona Ae Lote Zona B);

3. Aprovar a notificaçäo às empresas adjudicatárias para que se pronunciem sobre
as minutas e apresentem os documentos de habilitaçäo, bem como, entreguem
cauçäo, no montante de 10.000,00€ (dez mil euros), conforme previsão no
programa do concurso.

BLICO P uts DEP TORIA P
SAPA

EDOCt2019t3775
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 11.03.2019'
O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar disse tratar-se de uma plataforma que é
mais onerosa do que uma escada Magirus, mas também é substancialmente mais eficaz naquilo que é necessário
para os bombeiros e é o maior investimento que alguma vez se fez em Vila Nova de Gaia, relativamente à
Companhia de Sapadores Bombeiros.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
I ' Face ao valor considerado que a referida contratação está abrangida, pelas normas
constantes do Código dos Contratos Públicos (CCP), autorizar a adoção do concurso
público com publicaçäo de anúncio no JOUE, nos termos da alínea a) n.d 1 do art.o 20.0 do
CCP;

- RELADE NAVIA P BL
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2 'Aprovar, nos termos da alínea c) do n.0 I e do n.0 2 do art. 400 do CCP, os termos e
cond¡çöes constantes no caderno de encargos fiá com as devidas alteraçöes), o programa
de concurso e a m¡nuta de anúncio;
3 ' Definir para a presente aquisição como preço base o valor de € 770.000,00 + IVA à taxa
legal de 6%, totalizando o valor de 816,200,00€, nos termos do disposto no artigo 4Zo do
CCP, publicado pelo Decreto-Lei n,o 18/2008, de 29 de janeiro, com a revisão dada pelo
Dec.Lei 111.812017 de 31 de agosto, na atual redação;
4 'Aprovar a constituição dos elementos do júri conforme sugerido, a saber: Presidente:
Vítor Primo; Vogal: Joäo Carlos Oliveira; Vogal: Elsa Afonso; Suplente: Luis Silva; Suplente:
Miguel Bernardo.
Mais foi deliberado submeter ao órgäo deliberativo a repartição dos encargos associados à
presente contratação, conforme segue:
2019.244.860,00€

2020.571,340,00€
(valores com IVA incluído)

PROCE PARA CONTRATO DE
ARE MI RECURSO / ACORDO

PELA DADE PARTI tNl
EDOC/2019/10685
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara, 11.03.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1. Abertura de procedimento para celebração de contrato para Licenciamento de software
Microsoft, por subscriçäo, por recurso ao contrato / acordo celebrado pela ESpAp .
Entidade de Serviços Partilhados da Administração Pública, l.P, pelo prazo de 3 anos e pelo
preço base máximo de € 298.438,57 + IVA;
2. Peças integrantes do procedimento;
3. ldentificação do Júri e respetiva delegaçäo de funçöes.
Mais foi deliberado, em cumprimento do art.2;20 do DL 197/99, de 08.06, repristinado pela
Res' 86/2011, de 11.04, submeter a decisäo do Órgão Deliberativo a repartição dos encargos
financeiros associados à presente contratação, conforme segue:
Ano 2019:€260,146,19;
Ano 2020:€266.146,19;
Ano 2021: €266.14G,19

CONCURSO PUBLICO COM PUBL ICIDADE INTERNACIONAL PARA AS COMUNICACÖ ES MÓVEIS -
AGRU ENTO DE DADES
EDOC/2018t14154

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 15.03.2019,

R
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:

1, Aprovar minuta do contrato alterada (face à anteriormente aprovada em junho
de 2018), da qual decorre o início da prestação de serviços em 0110412019;

2. Submeter a autorizaçäo do 0rgäo Deliberativo, em cumprimento do art. 22o do
DL 197/99, de 08,06, repristinado pela Res 8612011, de 11,04,a reprogramaçäo
dos encargos financeiros associados à presente contrataçäo, conforme segue:
2019 - 9 meses . 77.000€ + IVA totalizando 94,710,00€
2020 .12 meses - 100.000€ + IVA totalizando 123.000,00€
2021 - 12 meses . 100,000€ + IVA totalizando 123,000,00€
2022 - 3 meses - 25.000,00€ + IVA totalizando 30,250,00€
Rubrica 2004 A 15

DIREçAO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESP S PÚBLICOS
PEDI NTO DE T RRUP RELATIVA

SFILE NO DIA
2019 OTAL DE NOVE

soLlctrADO PELO AGRU ENTO DE ESCOLAS SOPHIA DE MELLO BREYNER
EDOC/2o19/5845

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara.26,02.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a dispensa total do pagamento de taxa referente à
interrupção de trânsito, relativa à realização do evento "Desiile do Cortejo de Carnaval",
realizado no dia 02 de março de 2019, no valor total de €149,70 (cento e quarenta e nove
euros e setenta cêntimos), solicitado pelo Agrupamento de Escolas Sophia de Mello
Breyner, nos termos informados.

DISP

DO CO VAL'' ODIA()lD
VALOR OITO EU PELA

EDOC/2019/13388
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3g, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 12.0J.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a dispensa total do pagamento de taxa referente à
interrupçäo de trânsito, relativa à realização do evento "Desiile do Cortejo de Carnaval",
realizado no dia 01 de março de 201g, no valortotal de€298,00 (duzentos-e noventa e oito
euros), solicitado pela Fundaçäo Padre Luís, nos termos informados.

15



VILA NOVA DE

HÉ \1,,,...'!l
CÄMARA MUNICIPAL Ata n'06 - Reunião Ptiblìca

De I8 de março de 2019

PEDIDO DE DEP PELA I RELATVA À
DE CAR NO DIA ()I DE

LOR T EUROS E VINTE ADO PELA
DE FREGUESIA DE CANIDELO
ED0C/2019/13958
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara, 12.03.2019'
Deliberaçåo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a dispensa parcial do pagamento de taxa referente à
interrupção de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Desfile de Carnaval", realizado no
dia 01 de março de 2019, no montante de €83,44 (oitenta e três euros e quarenta e quatro
cêntimos), correspondente a 70o/odo valortotalde €119,20 (cento e dezanove euros evinte
cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de Canidelo, nos termos informados.

DIDO DE D PELA I

REAL O "VIA NRA DE NO DIA
ALOR UAT ENTA

EDOC/2019/11036

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presldente:"A Câmara. 12.05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a dispensa parcial do pagamento de taxa referente à
interrupção de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Via Sacra em Honra de Santa Rita",
realizado no dia 08 de março de 2019, no montante de € 241,09 (duzentos e quarenta e um
euros e oito cêntimos), correspondente a70o/o do valor total de €344,40 (trezentos e quarenta e
quatro euros e quarenta cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Grijó e
Sermonde, nos termos informados,

DISP PELA DE
CORT t,

R
VALOR €301 OSEUM E CINC

PE
EDOC/2019/9758

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara, 12.03.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a dispensa parcial do pagamento de taxa referente à
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Desfile do Cortejo de Carnaval",
realizado no dia 05 de março de 2019, no montante de €210,95 (duzentos e dez euros e noventa
e cinco cêntimos), correspondente a 70o/o do valor total de €301,35 (trezentos e um euros e
trinta e cinco cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial de Säo pedro de pedroso,
nos termos informados.
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CA rÁnua - SDEOB DE

DOS
CAMINHOS DEF TIMA
EDOC/2019t13271

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preslde nte: "À Câmara, 12.03.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de sinalização rodoviária, nos termos
informados.

PEDIDO DE P TAXA REFE DE DOIS
ESTACI PRIVAT ANO DE RUA 10 DE DE

TROCENT ENT OLICITADO PE
INFANTIL NOSSA SEN HORA DO PILAR
EDOC/2018t78703

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 12.03.2019,
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 2019, sitos na Rua 1o de
Maio, Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, no valor de €4.4g2,50
(quatro mil quatrocentos e noventa e sete euros e cinquenta cêntimos), solicitado pelo Jardim
Infantil Nossa Senhora do pilar, nos termos informados.

PEDI E DOIS LU
TIVO P DE 201 LARGO PADRE ADES,

E SANDI RECRE
tMo

FREGU SANDIM
EDOC/2019/4386

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. 12.03.2019,
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 de 2019, sitos no Largo
Padre Saúde e Rua de S, Brás, Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, no
valor de €2.161,46 (dois mil cento e sessenta e um euros e quarenta e seis cêntimos),
solicitado pela Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos
informados.

NOP E EMPREITADA A
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DISPENSA ODA
IONAM DE 201 E MAIO . UN

DE SANTA IS MIL
AE ADO PELO

ACOLHI DA SERRA O PILAR
EDOC/2019/4208

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, 12,09,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedído de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de dois lugares de estacionamento privativo para o ano de 201g, sitos na Rua 1o de
Maio, Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, no valor de €6,426,40
(seis mil quatrocentos e setenta e seis euros e quarenta cêntimos), solicitado pelo Centro de
Acolhimento da Serra do Pilar, nos termos informados.

UNICIP SITO NA RUA NOVA

FREG DE OLIVEIRA DOURO
EDOC/2018/61003
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 47, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara. 12,05.2019'
Deliberaçäo:

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

PARA VEICULOS P 04.89.
OME PARA INTERIOR ITADA ENT

DE o A BL A DA GAMA
DE DEZE 2019

EDOCt2019t7176

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 48, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 12,05,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS-PP, aprovar
a autorizaçäo especial de circulaçäo para os seguintes veículos pesados: QX.01.S3, 04-Bg.
OM E 60'05'ZR, para permissão de circulaçäo no interior da zona delimitada entre a 41,
Rotunda de Santo Ovídio, Avenida da República, Avenida Vasco da Gama (E.N.2221e Av. D.
Joäo ll (vLg), até 31 de dezembro de 201g, nos termos informados.

DE

D.

DE CI
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ESP P VEíCULOS
OH -42 E PERM DE RIOR DA

IMITADA EN UNDA NIDA DA LI

EAV.D.J
EDOC/2o19/9443
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4g, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 12.03.2019'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençÕes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
a autorização especial de circulação para os seguintes veículos pesados: 78.V8.57, 80.70-
OH, 62'47'UC, 76.GT-42 E 50-23-MA, para permissäo de circulação no interior da zona
delimitada entre a A1, Rotunda de Santo Ovídio, Avenida da República, Avenida Vasco da
Gama (E.N.222)e Av. D. Joäo ll (VLg), válido por um mês, nos termos informados,

co ,.PATA

TO E TRA ANIMAL - E EDIF lou
EDOC/2o19/1395

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 50, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente:"A Câmara. 12,03.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1) Aceitar parcialmente os erros e omissöes identificados pelos interessados, nos

termos constantes da ata do Júri;
2l Aprovar as novas peças;
3) Prorrogar o prazo para apresentação de propostas pelo período correspondente

ao número de dias que medeia entre o termo do prazo para resposta aos erros e
omissöes (01-03-2019)e a data da disponibilizaçäo da decisäo aos interessados,

D|REçÄO MUNtCtpAL PARA A ¡NCLUSAO SOCn¡-
FUNDO D MANEIO A ATRIBU Às colvrssö¡s PROTECAO DE E JOVENS E PERIGO -
GAIA NORTE E GAIA SUL
EDOC/2019/13056

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 51, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presid ente : " À Câmara. 01 .03.201 g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o Fundo de Maneio a atribuir às CpCJ's,

'oloï;nlïffül|i:i:i:ï8ïilïo,o 
NoRTE, com o varor srobar anuar de 2400€, da

responsabilidade da sua Presidente, a Dra. Célia Teixeira, a quem serão
entregues os duodécimos, As verbas em causa serviräo para
pagar despesas inadiáveis, identificando-se desde já as seguintes rubricas:
Despesas de refeiçÕes confecionadas - DRAA - 02t020225 - 350€, produtos

T9
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alimentares - ALIM - 021020105' 1.350€, Produtos de higiene - OBNC - 020121 .
350€, Despesas de saúde (medicamentos/artigos farmacêuticos) - 02/02011 - 350€;
fundo de maneio para a cPcJ GAIA SUL, com o valor anual global de 1837.8€,
da responsabilidade da sua Presidente, Dra, Anabela Lopes a quem deveräo ser
entregues os duodécimos. As verbas em causa serviräo para
pagar despesas inadiáveis, indicando-se desde já as seguintes rubricas: Despesas
de transportes - TPNS - 021020210 - 500,80€, Despesas de refeiçöes confecionadas
- DRAA - 021020225- 100€, Produtos alimentares - ALIM - 02/020105 . 500€, Produtos
de higiene - OBNC - 020121- 369 € e Despesas de saúde (medicamentos/artigos
farmacêuticos) - 02/0201 1 1.368.€

DE NO ÂMB MUNICIPAL APOIO
MANUELA

DE JESUS
EDOC/2019t13914
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 11.03.2019'
Deliberação:

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

DE tco No PROGRAMA +INCLUSIVA -
NA MICA NCIA SO POR MARI REIRA DA
SILVA PEREIRA
EDOC/2019t14173

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas no
original.
Despacho do Sr, Preside nte: "À Câmara, 11,03.2019'
Deliberaçäo:

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

DE MI BITO DO NICIPAL - EIXO
SOL

EDOC/2019/13599
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 54, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presldente: "À Câmara, 11,05.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Social,
solicitado por Estrela Adelina da Conceição, nos termos informados,

LANA ECON EME
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V

DISPEN NTO DA T TIV NO
(SETENTA E EURoS). PROC.o 2181NT 120't8. SOLICITADO POR JOAOUIM DA COSTA MONTEIRO
EDOC/2019/13849

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no SS, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara. 11.03.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €79,00 (setenta e nove euros), Proc.o 21ilNTn018, solicitado por
Joaquim da Costa Monteiro, nos termos informados.

PEDIDO DOP DE NOV
E R VICEN PEREIRA

EDOC/2019/13598

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, 11.0J.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €79,00 (setenta e nove euros), solicitado por Vicente José Pereira
Pereira, nos termos informados.

DO DE PAGAM MUNI -TM
EM

olTocE SENTA EU E TRO
ITADO FERNAN

EDOC/2019t13771

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara. 11,03,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa em 50% do pagamento da Taxa
Municipal de Urbanização - TMU, da Taxa de Compensaçäo Urbanística - TCU, da Taxa pela
emissäo do Alvará de Licença de Obras e Numeração de Polícia, no valor total de €2.860,44
(dois mil oitocentos e sessenta euros e quarenta e quatro cêntimos), solicitado por José
Fernando Moreira da Costa, nos termos informados.

IDO D DOP DA PAL DE -ÏMUE
NO E

EUROS AEN EIRA RIB
EDOC/2018t69776

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, 11.03.2019,

DA

D

OBRAS E NUV DE

MARIA
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Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa em 50% do pagamento da Taxa
Municipal de Urbanizaçäo - TMU e da Taxa pela Emissäo do Alvará de Licença de Obras, no
valor total de €4.062,49 (quatro mil e sessenta e dois euros e quarenta e nove cêntimos),
solicitado por Maria cândida Nogueira Ribeiro, nos termos informados.

DO DA TAXA DE OBRAS DE
ALOR DE TRO MIL ENTOS EU

PROC.o 3730t17 - SOLICITADO MARIA ELVIRA CARVALHO BORGES
EDOC/20191',t3574

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5g, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 11,05,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa em 50% do pagamento da Taxa
pela Legalizaçäo de Obras de Construçäo, no valor de €4.400,84 (quatro mil e quatrocentos
euros e oitenta e quatro cêntimos), Proc.o 3730117 - LEG, solicitado por Maria Elvira
Carvalho Borges, nos termos informados.

TURA AO SOLIC LVÉRN ALVE
MOREIRA
ED0C/2019/15948
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 60, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 13,05,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Maria silvéria Alves 0liveira Moreira, nos termos informados.

DE ARREN SOLICIT
SILVA
EDOC/2019/16097
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, 13.03.2019,
Deliberação:

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

CANDIDA TURA DE APOI O AO ARRENDAMENTO. LICITADO POR MARIA MADALENA FERNANDES
MOUTINHO
EDOC/2019t16101
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 13,09.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Maria Madalena Fernandes Moutinho, nos termos informados.

0
c
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CANDIDATURA DE APO IO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADO POR ANDREIA MARISA FERNANDES
PEREIRA

EDOC/2o19t16',102

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 63, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 13,03.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apo¡o ao arrendamento, solicitado por
Andreia Marisa Fernandes Pereira, nos termos informados,

CAND¡DATURA APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR CASIMIRO FARIA DA SILVA
FERREIRA
EDOC/2019/16106

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 13.03.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Casimiro Faria da Silva Ferreira, nos termos informados,

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADO PoR EMíLh FERNANDA NUNES MoREIRA
EDOC/2019t161',10

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 65, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: "À Câmara, 1J.05.2019'
Deliberaçäo:

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

DI AO SOLICIT RIBEIRO
LOPES
EDOC/2019t16126
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. 1J.09.2019'
Deliberaçäo:

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

CANDIDATU DE APOIO AO DAMENTO. SOLICITADO POR SANDRA CRISTINA SANTOS
ROCHA

EDOC/2019t16129
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 67, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara. 13.03.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Sandra Gristina dos Santos Rocha, nos termos informados,

z-)



É tlñVILA NOVA DE

CAMARA MUNICIPAL HAta n'06 - ReunÍão Ptiblica
De l8 de março de 2019 ú

IDATU SOLICITADO MENDES
EDOC/2019/16133

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 68, apenas no
original,

Despacho do Sr, Preslde nte: "À Câmara, 13.03.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Telma Patrícia Mendes Cardoso, nos termos informados,

CANDIDATU RA DE APOIO AO ARREN DAMENTO. SOLICITADO POR MANUEL FRANCISCO DAS NEVES
VIEIRA
EDOC/2019/16093

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 69, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 13,05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Manuel Francisco das Neves Vieira, nos termos informados,

ACORDO DE CoLABORACAO n C LEBRAR ENTRE O MU ípro DE vrLA NovA DE GAIA E

AO

AG DE REDE VILA NOV EM A
ctP VISIT DO lTo

CURRICULARES
EDOC/2018t76459

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 70, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presid ente: "À Câmara. 1 1 .03.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Golaboração a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e o Agrupamentos de Escolas da Rede Escolar de Vila Nova de Gaia,
tendo em vista a comparticipaçäo das visitas de estudo programadas no âmbito das
atividades curriculares, nos termos apresentados.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues saiu da reuniäo de Câmara.

o lcíPlo DE GAIA E A
UNIVE EM VISTA DE
DE UN IOR
EDOC/2018t74674

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 71, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara, 13.0J.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboração a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Universidade do Porto, tendo em vista a participaçäo de jovens
estudantes em cursos de veräo na Universidade Júnior, no valor de €16.500þ0 (dezãsseis
mil e quinhentos euros), nos termos apresentados.

ES
J
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O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues entrou na reunião de Câmara,

o
DE PAT IVO A CE VILA NOVA DE GAIA E

RTO P tR0 PARTI D TO
E FUNDO - DADE DE RE INHENTOS E

+ IVA

EDOC/2019t13024
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 72, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara, 13,03,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato de Patrocínio Desportivo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e o Sport Clube do Porto, para apoio financeiro à
participaçäo do clube no Campeonato Nacional de Fundo -2019, na Modalidade de Remo,
no valor de €500,00 (quinhentos euros) + lVA, nos termos apresentados.

D|REçÃO MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
PE PENSA DE DE TAXA EMISSAO DE LI

DO o" ,,
DE 1

R 78 IN EUROS
ADRE L

EDOC/2019/13386

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 73, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara. 01.03,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Desfile de Carnaval", realizado no
dia 01 de março de 2019, no valor de €51,78 (cinquenta e um euros e setenta e oito
cêntimos), solicitado pela Fundaçäo Padre Luís, nos termos informados.

DE PAGAME DEVIDA P E

DE FEST
TIAGO R DE €51

EUM NTIMOS
DE SANDIM. OLIVAL. LEVER E CRESTUMA
EDOC/2019/13094

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 74, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara, 01.0J.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Desfile de Carnaval da Comissäo
de Festas em Honra de São Tiago e Santa Apolónia 2019", realizado no dia 05 de março de
2019, no valor de €51,78 (cinquenta e um euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela
União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados.
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DODED DEVIDA PELA E ESPECIAL
IVA AO EVE FILE DE CA ,,

IZADO NO DIA 01 201 NO
VALOR E E OITENT soLtc

PEDROSO
EDOC/2019/10078

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preslde nte: " À Câmara, 01 .05.201 9'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
em¡ssäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Desfile 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 Associação Pró-lnfância de Pedroso, nos termos informados.

PEDIDO DEP TAXA D ISSÄO DE DE
RU AO ¡a EDE t, NOD DE 2019 N

DE €51 E E SOLI
ASSOC

EDOC/2o19t13112
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 76, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara. 01.03.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Desfile de Carnaval", realizado no
dia 01 de março de 2019, no valor de €51,78 (cinquenta e um euros e setenta e oito
cêntimos), solicitado pela Associação de Pais e Encarregados de Educaçäo da Escola
Básica do Marco, nos termos informados.

PEDID NSA E DEVIDA P DE LICEN DE
LA NAVAL'' o Nos MA DE

2019. NO VALOR DE €127.39 E VINTE E EUROS E TRINTA E NOVE C NÏIMOSI. ICITADO
PELO SPORTING CLUBE CANDALENSE
EDOC/2019t13797
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 77, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente: "À Câmara, 01.05.2019,
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 ãe Carnaval", realizado 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 Sporting CIube Candalense, nos termos informados,

AIS E OS DE ED COLA
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PEDIDO DE DI PAGAMEN PELA EMISSAO DE DE

REALIZAR N
15 05812 I NO VALOR DE

NOVE C CITADO PELA t ESE
EDOC/2o19t15281

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 01,03,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relat¡va ao evento "Seis Vias Sacras e Duas
Procissöes", a realizar nos dias 08, 15, 22,29,30 e 31 de março, 05 e 12 de abril de 2019, no
valor de €76,89 (setenta e se¡s euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela Uniäo de
Freguesias de Grijó e Sermonde, nos termos informados.

DISPENSA DET EMISSÄO DE DE
RU DO NTO ,, A REAL DE ABRIL DE

€'127 39 TE E SETE TA E NOVE C NTI
PELA JUNTA DE FREGUESIA DE F LIX DA MARINHA
EDOC/2o19t11781

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Zg, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 08,05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa Solidária", a realizar nos dias
24 e 25 de abril de 2019, no valor de €127,39 (cento e vinte e sete euros e trinta e nove
cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de São Félix da Marinha, nos termos
informados.

PEDIDO DÄO DE DE COMPROPRIE O POR
CILIA A- - CERT. UN DE MAF

DO

EDOC/2019t14831
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. 08,03.2019,
Deliberaçäo:

Delibe_rado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD.CDS-PP, aprovar
o pedido de certidäo de constituiçäo de regime de compropriedade, solicitado por lVlimosa
Lucilia Sousa Costa - Proco 1226119 - CERT - Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do
Paraíso, nos termos informados,

A AO EVEN E
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EDIDO DE PRIEDADE
5/19. CERT - UN DE SANDI

LEVER E CRESTUMA
EDOC/2019t14837

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 81, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preside nte : " À Câmara, 08.03.201 g'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD.CDS-PP, aprovar
o pedido de certidão de constituição de regime de compropriedade, solicitado por Maria
José Dias da Silva Barbosa - Proco 815/19 - CERT - União de Freguesias de Sandim, Olival,
Lever e Crestuma, nos termos informados.

IDO DE ísncn p E ISEN DE IMI ,o 744119 -
CERT. SOLICIT

DOS
EDOC/2019/15390

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 82, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preside nte : " À Câmara. 01 .0J.201 9'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençÕes do PPD/PS,CDS-pp, nos
termos informados, o seguinte:

1. Reconhecimento pela Câmara Municipal, em virtude da conclusäo das obras
efetuadas no âmbito do processo n0 1510/18 e da apresentaçäo do certificado
energético n0 SCE 188066433, que a fração autónoma designada pela letra "F",
do prédio sito na Rua da Carvalhosa, nos 127,151, 171,183, 185; Rua Serpa
Pinto, nos 6, 44, 60, 76 e Avenida Ramos Pinto, nos 80, 118, 136, 149, da Uniäo
das Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, descrito na 1a

Conservatória do Registo Predial de Víla Nova de Gaia, sob o no 3036 e inscrito
na matriz predial urbana sob o n0 1970, foi objeto de uma intervençäo de
reabilitaçäo, para efeitos de isençäo de lMl e lMT, nos termos das alíneas a) e b)
do n0 2 do artigo 450 do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) e de dedução à
coleta em sede de lRS, nos termos da alínea a) do n0 4 e dos nos 5 e z do artigo
710 do mesmo Estatuto.

2. Aprovação de emissão de certidäo,
3. Comunicação deste reconhecimento ao serviço de finanças da área da situaçäo

do edifício ou fraçäo.
4. Envio ao requerente da certidão urbanística peticionada.

CERTI P DE ISEN PROC.0
-U DA AFU POR

RA
EDOC/2019t15428
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 83, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 11.03.2019,

FREGUES HAE

MARINHAESr
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Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, nos
termos informados, o segu¡nte:

1. Reconhecimento pela Câmara Municipal, em virtude da conclusäo das obras
efetuadas no âmbito do processo n0 1510/18 e da apresentaçäo do
certificado energético n0 SCE 181892837, que a fraçäo autónoma designada
pela letra "C", do prédio sito na Rua da Carvalhosa, nos 127,151,,17j,189,
185; Rua Serpa Pinto, nos 6,44,60,76 e Avenida Ramos pinto, nos 80, 118,
136, 148, da Uniäo das Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada,
descrito na 1a Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o
no 3036 e inscrito na matriz predial urbana sob o n0 7069, foi objeto de uma
intervençäo de reabilitaçäo, para efeitos de isençäo de lMl e lMT, nos termos
das alíneas a) e b) do no 2 do artigo 450 do Estatuto dos Benefícios Fiscais
(EBF) e de deduçäo à coleta em sede de lRS, nos termos da alínea a) do no 4
e dos nos 5 e 7 do artigo 710 do mesmo Estatuto.

2. Aprovaçäo de emissäo de certidão.
3. Comunicaçäo deste reconhecimento ao serviço de finanças da área da

situação do edifício ou fraçäo.
4. Envio ao requerente da certidäo urbanística peticionada.

CERTI CA PARA SEN DE IMI o 742119 -
RT-UN SOL
RIO NUNO DOS SANTOS FERREIRA

EDOC/2o19/1s434
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 84, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara. 11,0J,2019,
Deliberação:

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

1. Reconhecimento pela Câmara Municipal, em virtude da conclusäo das obras
efetuadas no âmbito do processo no 1510/18 e da apresentação do
certificado energético n0 SCE 188066837, que a fraçäo autónoma designada
pela letra "L", do prédio sito na Rua da Carvalhosa, nos 127,15j,171,191,
185; Rua Serpa Pinto, nos 6, 44,60,76 eAvenida Ramos pinto, nos 90, 119,
136, 148, da Uniäo das Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada,
descrito na 1a Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o
n0 3036 e inscrito na matriz predial urbana sob o no 7069, foi objeto de uma
intervenção de reabilitaçäo, para efeitos de isenção de lMl e lMT, nos termos
das alíneas a) e b) do n0 2 do artigo 450 do Estatuto dos Benefícios Fiscais
(EBF) e de dedução à coleta em sede de lRS, nos termos da alínea a) do no 4
e dos nos 5 e 7 do artigo 710 do mesmo Estatuto.

2. Aprovação de emissão de certidäo.
3. Gomunicaçäo deste reconhecimento ao serviço de finanças da área da

situação do edifício ou fraçäo,
4. Envio ao requerente da certidäo urbanística peticionada.

ESIAS D NHA E
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PEDIDO IDAO U FEITOS DE o 743119 -
DA AFU

IO NUNO DOS SANTOS FERREIRA
EDOC/2019t15440

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. 11.03.2019'
Deliberação:

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

1. Reconhecimento pela Gâmara Municipal, em virtude da conclusäo das obras
efetuadas no âmbito do processo n0 1510/18 e da apresentaçäo do
certificado energético n0 SCE 188066534, que a fraçäo autónoma designada
pefa letra "G", do prédio sito na Rua da Carvalhosa, nos ,127, j51, 171,199,
185; Rua Serpa Pinto, nos 6, 44,60,76 e Avenida Ramos pinto, nos 80, 118,
136, 148, da Uniäo das Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada,
descrito na 1a Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o
n0 3036 e inscrito na matriz predial urbana sob o n0 1970, foi objeto de uma
intervençäo de reabilitação, para efeitos de isençäo de lMl e lMT, nos termos
das alíneas a) e b) do n0 2 do artigo 450 do Estatuto dos Benefícios Fiscais
(EBF)e de dedução à coleta em sede de lRS, nos termos da alinea a) do no 4
e dos nos 5 e 7 do artigo 710 do mesmo Estatuto,

2. Aprovação de emissäo de certidão.
3. Comunicaçäo deste reconhecimento ao serviço de finanças da área da

situaçäo do edifício ou fraçäo.
4. Envio ao requerente da certidão urbanística peticionada.

PEDI DAO CA PARA EN DE IMI .o 740119 -.UN D SIAS D HAE
N DOS SANTOS FERREIRA

EDOC/2019t15447
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 86, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: "À Câmara. 11.03,2019,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-pp, nos
termos informados, o seguinte:

1. Reconhecimento pela Câmara Municipal, em virtude da conclusäo das obras
efetuadas no âmbito do processo no 1510/18 e da apresentação do
certificado energético n0 SCE 188066736, que a fração autónoma designada
pela letra "H", do prédio sito na Rua da Carvalhosa, nos 127,151,171,1gg,
185; Rua Serpa Pinto, nos 6, 44,60,76 e Avenida Ramos pinto, nos g0, 11g,
136, 148, da União das Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada,
descrito na 1a Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o
n0 3036 e inscrito na matriz predial urbana sob o no 1970, foi objeto de uma
intervençäo de reabilitação, para efeitos de isençäo de lMl e lMT, nos termos
das alíneas a) e b) do n0 2 do artigo 450 do Estatuto dos Benefícios Fiscais
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(EBF) e de deduçäo à coleta em sede de lRS, nos termos da alínea a) do n0 4
e dos nos 5 e 7 do artigo 710 do mesmo Estatuto.

2. Aprovação de emissäo de certidäo.
3. comunicaçäo deste reconhec¡mento ao serviço de finanças da área da

situação do edifício ou fração,
4. Envio ao requerente da certidäo urbanistica peticionada.

DESAFET IO PÚBL PARA O DOMíNI COM VISTA
PE DE BRAN ESIAS DE
PEROSINHO
ED0C/2019/15455
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 87, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente: "A Câmara. 11,03.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a desafetaçäo do domínio público municipal para o
domínio privado municipal, com vista à permuta de terrenos, sitos na Rua Nova de
Brandariz, Uniäo de Freguesias de Serzedo e Perosinho, Processo no 555/14 - PL, Uniäo de
Freguesias de Serzedo e Perosinho, Requerente: Artur Marmé Diogo, nos termos
informados.

Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia
Municipal.

PROPOSTA DE ALTERACÄO DO P O DE URBANIZACÄO BARROSA
EDOC/2o19t12774

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, 28.02.2019'
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura fez a intervençäo que a seguinte se transcreve e que se
anexa no final da ata (Doc,2), apenas no original.
-PONTO 

BB

PROPoSTÁ DE ALTERAçÅO DO ?LANO DE URBANTZAçAO DABARROSA
A respeito deste procedimento, nada de registo a assinalar, pois, trata-se de um ace¡to no regulamento, especificamente dedicado aos
traçados la rede viária para que possam ser alusfados e/?? casos que manifestamente tal necessldade o'corra, desde que sirvam as
rnes/nas funções e objetivos,
Esta alteração até poderia nem ser necessárla pois a escala do ptano de urbanização, não permitindo uma representaçãto exaustiva e
rigorosa oferece ainda assim a margem suficiente para que, na apreciação das operações úrbanísticas, se possa admítir uma solução
adequada aos princípios definidos nesse lnsfrum ento de gestão territoriat,-
O que pode ser questionëtvel, na realidade, é o motivo da manutenção desfe instrumento em vigor, pois a sua existência visou apenas
potenciar a instalação de uma grande superfície comerciat (tkea), mas cujo efeito prático acabou-potr se dituir, pois o PIJ entrou em vigor
no final de Janeiro de 2009 e o PDM, que tamtbém assegura essa rnesma possibitidade, entro'u em vigor 7 meses depois , em 13 de
Agosto de 2009.
A manutenção desfe instrumento, era asslm uma perspetiva datada e que agora poderér criar constrangimentos vários pela
simultaneidade de regras urbanísticas distintas para a zona da Barrosa (Pu e PDM), sem nenhum motivo aparente que o justifique,
De um modo geral, na ausência de programação e execução com realce para a componente de investimento pttøtico', ou quando não
existam dificuldades de implementação do PDM (ou desajuste das regras face à reatidade), não se encontram motivos para à existência
de planos de urbanização, como sucede nesfe caso.
O fomento de opções claras, simples e asserfivas, em detrimento da profusão de instrumentos de gesfião territoriat que se sobrepõem
espacialmente, cria condições mais favoráveis ao investimento e ao desenvolvimento de tecido urbãno com uma ligação mais franca e
transparente com a iniciativa dos particutares e das empresas, agitizando ainda a própria atividade de gestão dós'seruiços técnicos
municipais, pelo que nos lremos abster neste ponto.

31



6 ftÁt
VILA NOVA DE

CAMARA MUNICIPAL Ata n'06 - ReunÍão Ptiblíca
De I8 de mørço de 2019 6 M

Vila Nova de Gaia, 18 de março de 2019.
O Grupo de Vereadores do PSD'

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

L Aprovar a proposta de alteraçäo do Plano de Urbanizaçäo da Barrosa;
2. Enviar a proposta de alteraçäo do Plano de Urbanização da Barrosa à CCDR.N

para emissäo de parecer, nos termos previstos no artigo 860 do RJIGT.

D¡VERSOS
Foi presente o RESUMO DÁRO DE TESOURARIA, que se anexa no final por fotocópia sob o no Bg, apenas no
original.
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

o senhor vereador, Dr. José Joaquim cancela Moura saiu da reuniäo.

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

Carla Susana Anunciação Monteiro - Freguesia de Canideto - Disse ser proprietária de uma moradia em
Canidelo, desde 2011. Que teve a necessidade de recorrer a um crédito bancário e que o banco exigiu-lhe as
plantas do imóvel, Que as solicitou na Câmara e que, segundo informaçoes dos serviços, näo existem plãntas nem
processo de licenciamento, Que a moradia tem licença de habitabilidade e licença de obras e um alvará sanitário,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que a Câmara näo pode perder
documentos e que a Sra Munícipe tem de ter uma solução alternativa que näo a prejudique, Disse que vai analisar
a situação e em breve a Sra Munícipe receberá uma resposta,

Maria Emília Lopes Maia - União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso - Apresentou a sua
intervençäo por escrito que a seguir se transcreve e que se anexa no final da ata (Doc,3), apenas no original:
"Exmo Sr. Presidente
Exmos,Se nhores Vereadoreg
0s.arlesâos de Gaia querem agradecer a V,Exas. a decisão peta continuidade da feira municipat de añesanato, que tem vindo a ser
realizada no cais de Gaia. Outra coisa não seria de esperar de uma autarquia, que ao tongo dos anos, sempre apoiou osseus adesâos/
Para quem sÓ agora está a entrar nesta atividade, tembro que nesta cidade já srâo /ongoõ os anos em que ela ie exerce e sempre com o
apoio da Clnara' Eu, por exemplo, fui convidada pela 1e vez pelo pelouro do turismo, em 2006, para participar numa feira de ä¡'bsanato
no corpus christi, mas há, neste momento, co/egas que já o fazem há muito mais tempo!
Começou por expor-se os nossos trabalhos no cais, mas, em 2011 , o pelouro do tuiismo impôs algumas condições para se poder fazer
pafte do chamado Mercado de Árfes e Ofícios de Gaia: teríamos de estar tegatizados juntos das-Finanças e da Sàgurança'soclal ser
certificados e ter carta de artesão, etc. Foiassim que, na altura, se separou o tiigo ao joió!
T^udo isto para dizer que não caímos aquihá apenas frés anos, mas sim que-já vem de muito longe, a nossa tigação ao cais de Gaia!
Organizamos a nossa vida em função deste local de venda dos nossos produios, esfe é o nosso iosfo ¿e traøãn'o e, por lsso mesmo,
não podemos ser, eventualmente, descartados por mais um sorteio.
Na verdade começamos agora a receber caftas reglsfadas que nos falam num outro sorteio e para todos! Não se pode esquecer que nós
há três anos iá fomos a sorteio e um outro sorteio que, neste momento, sem critérios justots previamente definidos, poãe bva'r a que
verdadeiros arfesãos e com 

.muitos anos de tigação ao cais de Gaia, fiquem de fora, t)ma vez que ultimamente jét existem Z0 pessoas com
carta de artesão em Gaia...!
,Asslm, nós entendemos que a haver outro sorteio, este deve ser para preencher as yagas exisfenfes ao para os noyos lugares que
venham a ser Üiados, como diz o no 1 do artigo 14o do respetivo regulamento municifal, atualmente em vigor ou para si,bstituiçao
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daqueles que, reiteradamente não cumpriram a declaração de compromisso gue asslnaramt nomeadamente, no que d¡zrespeifo ao seu
ponto no 5!
Só asslm poderemos ter uma verdade¡ra feira de artesanato que a própria Câmara chamou de qualificado. onde todos os nossos
visÍanfes poss am apreciar os trabalhos feitos por cada artesão e representativos da região onde esfamos lnserldos/
Agradecendo, desde iá, a vossa melhor atenção a esfes consíderandos aquando da definição dos referidos critérios, me subscrevo com
elevada estima e consideraçã0,
Vila Nova de Gaia, 18 de março de 2019
Maria Emílía Lopes Maia "

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues relativamente ao regulamento, disse
tratar-se de um ponto relacionado com a norma transitória, para o caso de vagar um lugar, Que o concurso foi
lançadohá3anosefoi lançadocomumptazo,porqueoconcursonãoéeterno,épeloprazode3anosedurante
esse período não há direito a renovação, porque a lei näo o permite. Que a Câmara tem de cumprir esse critério,
que pode parecer estranho, mas é, de facto, o critério de, näo beneficiando ninguém, lançar um concurso público,
que permita validar, por um novo tempo, os lugares em questäo. Que tem de ocorrer um concurso público, por
causa da lógica da concorrência que a lei prevê, Que o problema que aqui se pöe, é que o regulamento do
concurso, tal como aconteceu há 3 anos atrás, tem especificaçöes que tentam valorizar e majorar quem já lá está
e faz verdadeiramente artesanato, mas, pessoalmente, não pode manipular os concursos. Que espera que tudo
corra bem, como há 3 anos atrás e que os critérios de majoraçäo que o concurso vai ter, que no fundo beneficiam
quem já lá está, na lÓgica da continuidade, sejam suficientes para evitar sobressaltos, mas, legalmente, näo
consegue fazer outra coisa que não seja abrir o concurso,

E nada mais havendo a tratar, quando eram 17 horas e 10 minutos, o Senhor Presidente da Câmara

declarou encerrada a reuniäo, da qual se elaborou a presente ata aprovada, por unanimidade, nos termos

do disposto no n0 I do art,' 34,0 do CPA e no no. I do art. 570 do Anexo I da Lei no,75t20jl, 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 de2019.01.21.

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

reu o, a subscrevi.

O Presidente da Câmara,

(Eduardo Vítor Rodrigues)

I
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