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REUNÁO PÚBLICA DA CÂMARA REALIzADA NA JUNTA DE FREGUESIA DE AVINTES

EM 01 DE ABRIL DE 2019

PRESENTES:

- O Senhor Presidente da Câmara, 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
- 0 Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
- O Senhor Vereador, Dr. José GuilÈerme 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 NEUruNO:

'o senhor Presidente da câmara, Prof. Dr. Eduardo vítor Rodrigues.

SECRETARIOU A REUNñO:

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

HORA DA ABERTURA: 15 horas,

HORA DE ENCERRAMENTO: 17 horas e 10 minutos.
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O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues fez uma introduçäo sobre o
funcionamento das reun¡öes da Câmara Municipal, tendo dado a palavra ao Senhor Presidenté da Junta de
Freguesia de Avintes, Dr. Cipriano Castro, que procedeu à abertura formal da presente reuniäo.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVIO NO 1

O Senhor Vereador, Dr. Manuel António Correia Monteiro, apresentou voto de louvor pela eleiçäo a Bispo do
Padre Américo Aguiar, nos seguintes termos:
"O Padre Américo Aguiar, naturat de Matosinhos, foi ontem, dia 31 de Março, ordenado Bispo, na tgreja Sanfisslma Trindade, no porto,
em cerimónia presidida pelo Sr. CardealD. ManuelClemente,
- Foi Pâroco de S. Pedro de Azevedo, Campanhã
- Foinotário da Cúria Diocesana
- Foi Pároco da Sé
- É membro do Cabido desde 2017
- E Presidente da lrmandade dos C/érgos de 2011 a 201g
- É Presidente do Conselho de Gerência da Renascença Multimédia
- Ê director do Secretariado Nacionat das Comunicaçöes Sociars
Considerando que a 1 de Março de 2019, dia de S-. Rosendo, o Padre Américo Manuel Alves Aguiar foi nomeado pelo papa Francisco,
Erspo de Dagno, na Albânia, e Brspo Auxiliar do patriarcado de Lisboa;
Considerando o percurso acadêmico na lJniversidade Catótica;
Considerando a diversidade da sua interuenção pública quer enquanto c!érigo, quer enquanto cidadão;
O Executivo Municipal deseia ao novo Brspo as maiores felicitações no exeicíc'to das suas novas funções e propöe um voto de louvor pela
respectiva o rden ação."

Deliberação:
Deliberado, por unanimidade, aprovar o Voto de Louvor pela eleiçäo a B¡spo, do padre
Américo Aguiar, nos termos apresentados.

PONTO PRÉVO NO 2
A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Ascensäo, deu nota que o Município de Vila Nova de Gaia
participou numa reuniäo promovida pela Secretaria de Estado das Comunidades e dos Negócios Estrangeiros,
numa acção de apoio a Moçambique, Disse que alguns municípios e entidades estiveram presãntes,
nomeadamente a Cruz Vermelha e o lnstituto Camöes, Que o lnstituto Camöes, nesta temática, será o interlocutor
com Moçambique na gestäo das verbas disponibilizadas, pelos municípios. Que o Município de Vila Nova de Gaia
irá disponibilizar um apoio de 50 mil euros a Moçambique e, neste momento, a Câmara aguarda o diagnóstico das
necessidades' Que a intençäo do grupo é de coordenar as intençöes dos apoios a Conceder, dJ uma forma
estruturada. Que, neste momento, é este o ponto de situaçäo e, em breve, será remetido o diagnóstico das
necessidades, para que se possa gerir, de forma coordenada, os apoios a atribuir, Que posteriormenie, será feito
um novo ponto de situação sobre este assunto,

PONTO PRÉUO NO 3
O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar, informou que o Município de Vila Nova de
Gaia foi reconhecido como Município Amigo do Desporlo, através dos Jogos Juvenis de Vila Nova de Gaia.
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PONTO PRÉVO NO 4

O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro, associou-se à proposta apresentada pelo Senhor
Vereador, Dr. ManuelAntÓnio Correia Monteiro e apresentou uma intervençäo que a seguir se transcreve (doc, 1):
"LIMPEZA DE IERRENOS
Tendo terminado recentemente o prazo legat para a timpeza dos terrenos, por parte dos seus proprietários, essa responsa bilidade passa
a partir de hoie para os municípios, que terão assrm de subsfifulr-se aos privados incumpridores aié ao ftnat do mês de maio.
Impola g99yn fazer um ponto de situação nesta matêria, não só retativamente ao ano'de 2018, mas principalmente e também quanto ao
ano de 2019.
Relativamente ao ano de 2018, iulganos ser importante saber quat o número de infraçõesregrsfadas em Gaia e quantas intervenções foi
o município obrigado a realizar,.subsflfuindo-se aos proprietétrlos falfosos, tendo em confa os recursos disponíveis'para o efeito?
Sabemos que em 2018 o município avançou com uma candidatura no valor de 400,000 euros ao abrigo do programa levado a cabo peto
Governo nesta matêria, mas ao que julgamos, ainda sem resposfa.
Ficámos também recentemente a saber que esfe programa apenas comparticipa e paga, ao contrário do iniciatmente previsto, as yerbas
que constavam das candidaturas âs /lnhas de crédito, culas despesas e/egíveis flvesiem sido já efetuadas, srÍuaçâó que de um modo
geral, era desconhecida das autarquias.
Assim, qual é a expectativa do município quanto à aprovaçâo do apoio solicitado e que tipo de apoio consta do pedido submetido no
referido projeto?

Relativamente ao ano de 2019, como está o município preparado, quer em termos humanos, quer em termos materiais, para mais uma
vez e cumprindo a /el se subsfrfulr aos p roprietários incumpridores?
Vila Nova de Gaia, 1 de abrilde 2019,
O Grupo de Vereadores do PSD'

PONTO PRÉVO NO 5
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, solicitou resposta a pontos prévios relativos a um aterro,
apresentados nas reuniöes de Câmara, realizadas nos dias 7 de setembro de 201b e 15 de outubro de 2018,
Solicitou, igualmente, resposta a um ponto prévio referente à iluminaçäo de Natal, apresentado na reuniäo de
Câmara realizada a29 de outubro de 201g.

PONTO PRÉUO NO 6
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues apresentou um voto de pesar pelo
falecimento do Senhor António Morais, conhecido comorrToninhola Afurada", ex-Presidente da Junta de
Freguesia da Afurada, o qual submeteu à votaçä0,
Deliberaçäo:

Deliberado, por unan¡midade, aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor António
Morais, ex.Presidente da Junta de Freguesia da Afurada.

PRESIDÊNC
INITIVA N0 06 18 DE

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 maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PpD/pSD,CDS-pp, aprovar
definitivamente a ata n0 06 da reunião pública de Câmara, realizada no dia 1B de março de
20,19.
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D EN os POLíC|A
NICIPAL EVENTO' S RUN" REAL E

I NO E €1,628 ,l EVI E DEZ
SOLICITADO PELA U DE FREGUESIAS DE PEDROSO E S
ED0C/2019/15489
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara. 15.03.2019,'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa parcial do pagamento de taxas por
serviços prestados pela Polícia Municipal, no valor de €1.628,10 (mil seiicentos e vinte e oito
euros e dez cêntimos), relativa à realização do evento "Corrida Petrus Run", no dia 24 de março
de 2019, solicitado pela Uniäo de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, nos termos informados.

IDO DE TAXAS D RAL DE
BOMB RE PELO IAL DE OLIVEI POR UM

OEM
EDOC/2o19t17340
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 19.0í.,2.019,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de ligação à
central de alarme dos Bombeiros Sapadores, solicitado pelo Centro Paroquial de Oliveira do
Douro, por um período de 2 anos, com início em abril de 2019, nos termos informados.

Ê¡¡cn DO MUNICI coM o

PDO

'' A TER DIA 03 DE SOLICIT

AUTISMO

EDOCt2019t7432
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no original.
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara. 19,03,2019.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do auditório municipal, para a realizaçäo
de um seminário, com o tema "Uniäo pela lnclusäo" a ter lugar no dia 03 de outubro de 2019,
solicitado pela APPDA-Norte, Associação Portuguesa para as Perturbaçöes do
Desenvolvimento e Autismo, nos termos informados,

DOP CONVE PARA A
E DIVE N DO DIA INT DA PINH NO DIA 28

DE DE 2019. SOL|CIT PELO INSTITU DAS ARTES E DA IMAGEM
EDOC/2019/15807

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original,
Despacho do Sr, Presrdente:"A Câmara. 19,05.2019.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência do pátio e das salas do pátio do Convento
Gorpus Christi, para a realização de diversas iniciativas, no âmbito do Dia lnternacional da
Pinhole, a ter lugar no dia 28 de abril de 2019, solicitado pelo lnstituto das Artes e da lmagem,
nos termos informados,
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DE GAIARAR rcíPlo D IA DE
t,

EDOC/2019/17565

Foi presente o documento referid_o em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente:"4 Câmara. 27.0J.2019.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a Academia de Música de Vilar do Paraíso, tendo em vista a realizaçäo da
"Ópera - A Flauta Mágica", nos termos apresentados,

Iguåp4 pE possE_4pM lHenue o. rculm.
PLoCO B. N0 120, 10 DTO - FREGUESTA DE ARCOZELO
EDOC/2019/17396
Foi presente o documento referid^o em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7, apenas no original.
Despacho do Sr, Presrdente: "A Câmara. 27.03,2019.,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
a tomada de posse administrativa da habitaçäo sita na Alameda Guilherme O. Aguiar, Bloco
B, no 120, 10 Dto - freguesia de Arcozelo, nos termos informados,

ON DO "GAIA +

EDOC/2019t18617
Foi presente o documento referid_o em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 8, apenas no original
Despacho do Sr. Presrdente: "4 Câmara, 27.0A,2019.,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento,

PLANO INTEGRADO MUNICIPAL P ENVE ENTO
EDOC/2019t18420
Foi presente o documento referid_o em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g, apenas no original.
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 27,03,2019.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Plano lntegrado Municipal para o Envelhecimento, nos
termos apresentados.

D CAME
AP ELA UNICIP DE 14
EDOC/2019/19881

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:"À Câmara. 27.03,2019,,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençoes do ppD/pSD,CDS-pp, aprovar
a proposta de revogação do Protocolo celebrado entre o Município de Vila Nova de baia e
We Came From Space - Associaçäo Cultural, aprovado em ZÖ Oe agosto de 2014, nos
termos informados.
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CANDIDATURA "JN TODOS" - APROVAÇÃO DE CONTRIBUIçÄO PRIVADA
ED0C/2019t12610
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: "A Câmara.2T,0J.201g,'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a contribuiçäo privada, relativa à candidatura "JN TODOS",
nos termos informados.

- VOLUNT IZADO PARA U Ánn

EDOC/2019t',12647

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presid ente : " À Câmara. 27.05,20 1 9.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a contribuição privada, relativa à candidatura "VOHAR
MUNIcíPlos voLUNTARTADo oRGANTzADö pnnn Úrvln AçAo HUMANtrÁRn DE
REFERÊNCIA", nos termos informados.

CEDÊNCIA ADOAU E BIO
REALIZAR 18 DE MAIO DE PELO

SERVICO DE PSIOUIATRIA E E MENTAL DO CENTRO HOSPITALAR SPINHO
EDOC/2019t173't5
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara, 27,0J,2019.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do auditório do Parque Biológico, para a
realizaçäo do evento "9's Jornadas de Saúde Mental", a realizar nos dias 17 e 18 de maio de
2019, solicitado pelo Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do Centro Hospitalar Gaia/Espinho,
nos termos informados,

CONTRATO DE ARRENDAMENTO P FINS NAO HABITAC IONAIS DA COMPANHIA FIACAO DE
CRESTUMA
EDOC/2019t19279
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.27.0J.2019,'
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura disse que os Vereadores do PSD teräo colocado uma
questão relativa à Bienal, numa das reuniöes anteriores e terá ficado com a ideia de que, de dois em dois anos,
seria celebrado um protocolo com os Artistas de Gaia, no valor de 80 mil euros e que, nos anos em que não
houvesse Bienal, seria realizada a Onda Bienal, que a Câmara comparticiparia com 40 mil euros, Que o
pressuposto é de que o valor que seria estipulado anualmente, incluiria todos os encargos relacionados com a
Bienal.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr, Eduardo Vítor Rodrigues disse que será fácil de esclarecer se o Sr,
Vereador tiver a oportunidade de visitar a Companhia de Fiaçäo de Crestuma. Que trata-se de um local que se
encontra num processo de abandono e de desvalorização há muitos anos, Que a comparticipaçäo financeira da
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Câmara, destinada à Bienal, é para a organização do evento artístico e para toda a logística e näo para fazer obras
nos locais onde o evento artístico se va¡ realizar ou para pagamento do arrendamento, Que a comparticipaçäo da
Câmara, no valor de 80 mil euros, destina-se ao pagamento de toda a estrutura logística, exceto o arrendamento
de espaços' Que existe a necessidade objetiva de arrendar um espaço que não é municipal e todos os
arrendamentos de espaços que a Câmara tenha de fazer, não têm nada a ver com o subsídio que a Câmara atribui
à organizaçã0, säo de caráter suplementar, Que a alternativa que a Câmara tinha, era de utilizar um de dois
espaços, isto é, utilizar o espaço da Junta de Freguesia, que comportaria uma exposiçäo com meia dúzia de obras
de arte, ou continuar a realizar o evento em espaços municipais, que säo esmagadoramente na malha urbana,
continuando com o processo de convicçäo de que a arte é só para os urbanos e naó O isso que se pretende. eue o
presente assunto trata-se de um subsídio extraordinário, näo para a Bienal, mas para o arrendamento do espaçg,
de forma que a Câmara possa exigir à organização da Bienal, que ela se realize no interior do concelho,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Gontrato de Arrendamento para fins não habitacionais da
Companhia Fiaçäo de Crestuma, nos termos informados

ESTATUTO pO ptREtTo pE oPostçÄo
EDOC/2019t19932
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 15, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 27,05.2019.,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstenções do PPD/PSD.CDS-PP, aprovar
o Estatuto do Direito de Oposição, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal.

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
RTURA D CU DE ADO PARA G

CARREIRA DE BOMBEIROS SAPADORES
EDOC/2019t19739

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. 27,05.2019.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a abertura de concursos internos de acesso limitado
para as várias categorias da carreira de Bombeiros Sapadores, os métodos de seleção e a
designaçäo do júri, nos termos informados.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURíDICOS
A DE SCAL NO EPRT I

IM DA IRA DE VIAL
EDOC/2019t16242
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 17, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 15,03.2019.,

l
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Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

RELA ot PROC DEE DO MU
U

EDOC/2o1872451

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 18, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 27.09,2019,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanim¡dade, submeter, nos termos dos artigos g9o e 1010 do CpA, a consulta
pública, para_recolha de sugestões, no prazo de 30 dias, a contar da data da sua publicação no
boletim municipal e na Internet, no sítio institucional da Câmara Municipal, äo ero¡åto oe
Regulamento Municipal de Atribuiçäo de Benefícios Públicos e respetiva noia jusfificatiia, nos
termos informados.

RELA INíC EDI O REGU
M DE DE

ED0C/2018/8598
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1g, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrd ente : " À Câmara. 27, 0J.201 9.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, submeter, nos termos dos artigos 990 e 1010 do CpA, a consulta
públíca, para recolha de sugestöes, no prazo de 30 dias, a cãntar da data da sua publicação no
boletim municipal e na lnternet, no sítio institucional da Câmara Municipal,'o projéto de
Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Munícípio de Vila Nova de Cáia'1que ¡nälu¡ em
anexo a fundamentaçäo económico-financeira) e respetiva nota justificativa, nos termos
informados.

6 rylÆ-I\

EDOC/2o19/6005
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara. 27.0J.2019,,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/ps,CDS-pp, aprovar a
atualização de preços, nos termos informados.

D|REçÄO MUN|C|PAL DE ADM E FINANçASINIST
coMDE E ALME

SOUSA. PELO VALOR AL DE 280.000 .()O IDUZENTOS OITENTA MIL - FREGUESIA DE
AVINTES
EDOC/2018t47902
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas no
original,
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Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara. 27.03.2019.'
Deliberaçäo:

Deliberado

1-

2-

3.

4-

por unanimidade, nos termos informados, o segu¡nte:
Aprovar a cessação do Protocolo outorgado entre esta Autarquia e a Fabrica da
lgreja Paroquial de São Pedro de Avintes, em 30/08/2009;
Ratificar o acordo celebrado entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Fábrica
da lgreja Paroquial de säo Pedro de Avintes, em 1410912018 e, consequente
retificaçäo do número 1 da cláusula segunda da minuta do acordo (preço), que
foi aprovado em Reuniäo de Câmara de 06/08/2018;
Aprovar a aquisiçäo da propriedade total do Teatro Almeida e Sousa, sito na Rua
Escultor Henrique Moreira, n.0 715, Avintes, descrito na segunda conservatória
do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 3227 - Avintes e inscrito
na matriz predial urbana sob o artigo 1178, pelo valor de € 280.000,00 (duzentos
e oitenta mileuros);
Aprovar a minuta do contrato promessa de compra e venda com eficácia reat do
referido imóvel, nos termos constantes da mesma,

ROPOSTA DE ADENDA AO N

DE BITO DA A
SOFTWARE''

ED0C/2019t12651
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no
original.
Despacho do sr, Presidente:"Aprovo. À câmara, para ratificação. 27.03.201g."
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 27.03.2019 que
aprovou os serviços a mais, pelo valor de €79.895,00 + lVA, referente a fotocopiadores e cópias
a mais (total das rendas mensais) e €16.500,00 + lVA, referentes a eventuais cópias excedentes
e aprovar a minuta de contrato adicional, nos termos informados.

O DE CED DITÓR IA MUNICIP UZENTOS
E TRINTA E CINCO EUROS E TRINTA ctNco IMOSì. ITADO PELA UNIDADE DE MEDICINA
DO ADOLESCENTE DO CHVNG/E
ED0C/2019/16191
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presrdente:" A Câmara. 15,0J,2019.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de cedência do auditório da Assembleia
Municipal, no valor de €235,35 (duzentos e trinta e cinco euros e trinta e cinco cêntimos),
solicitado pela Unidade de Medicina do Adolescente do CHVNG/E, nos termos informados,
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NÀJU ES PARCELA Ánen or
RUA . FREGUES ESTINADA A

MIL INHENT
SESSENTA EUROS)
EDOC/2018t73194

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente:" À Câmara. 15.03.2019.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência à Junta de Freguesia da Madalena, da
parcela de terreno com a área de 1.852,00 m2, sita na Rua do Pomar, Freguesia da Madalena,
destinada à ampliaçäo do cemitério, descrita na Primeira Conservatória do Registo Predial
sob o número 4215 - Madalena e inscrita na matriz sob o artigo 5050, com o valor atribuído
de €55.560,00 (cinquenta e cinco mil quinhentos e sessenta euros), nos termos informados,

UDI DA GARAGEM
HAB MARROCA - ESIAS DE SAND

RESTU NE DA EIRA COSTA DE RENDA
OR ENTA EURO

IM O EDITAL NDE A UMA RE
SETE

EDOC/2018/60541

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: " À Câmara. 19.05.2019,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adjudicaçäo definitiva da fraçäo CR, correspondente a
um lugar de garagem sito no empreendimento habitacional da Marroca, União de
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, a Marlene da Conceiçäo Moreira Costa
Aguiar, no regime de renda resolúvel, com o valor global de €3,150,00 (três mil cento e
cinquenta euros), valor base de alienação imposto pelo edital, a que corresponde a uma
renda mensal de €37.50 (trinta e sete euros e cinquenta cêntimos), a pagar em 84
prestações, nos termos informados.

DO DET D VIATURAS
VAL ETE

SEDE E DE ODE 1

SOLICITADO PELA ESCOLA EBI / DO MONTE
EDOC/2o19t13677
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:" À Câmara. 19,03,2019.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de víaturas municipais, no valor €73,61 (setenta e três euros e sessenta e um
cêntimos), para deslocaçäo à escola sede do Agrupamento de Escolas de Canelas, no dia
01 de março de 2019, solicitado pela Escola EB1 / Jl do Monte, nos termos informados.

DE
E

L 1

R ATRIB

EM84P

EUROS E c P

10



6 ktA
VILA NOVA DE

CÂMARA MUNICIPAL Ata n'07 - Reuníão Ptiblícø
De 01 tle abril de 2019

(M
Saiu da reuniåo o Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues

IDO DE SA EN DE DE NICIP
V E EUROS E NTI

IA02D DE ctT
EDOC/2019t14026

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.27,05,2019.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €720,20 (setecentos e vinte euros e vinte
cêntimos), para deslocaçäo a Lisboa, no dia 02 de março de 2019, solicitado pelo Colégio de
Gaia, nos termos informados.

Entrou na reuniäo o Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues

OA EN ITUDE E DE VILA E GAIA
EM 0 UM DO ABEM

DO EN OR DE
EDOC/2019t13202
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. 27.0J.2019,,
A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes Ascensão disse tratar-se de um protocolo que será
um projeto-piloto a realizar-se durante o ano de 2019 e que irá beneficiar 250 munícipes, eue consiste na
atribuiçao de um cartäo que permitirá que estes beneficiários lenham medicação gratuita, durante todo o ano, eue
a situação de carência econÓmica é um dos requisitos, mas o fato das peérori serem portadoras de doenças
crónicas, é um fator determinante,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Protocolo a celebrar entre a Associação Dignitude e o
Município de Vila Nova de Gaia, tendo em vista o prosseguimento comum dos oÉ¡etivos do
Programa abem: Rede Solidária do Medicamento, no valoi de €25,000,00 (vinte e óinco miul
euros), nos termos informados.

DIREçÄO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESP OS PÚ BLtcos
DE NSA

M HON HOR EDA
DA

NO
o

E L

A NOD ODE VALOR 10
sErs DEZ SANDI LEVER
E CRESTUMA
EDOC/2019/9189

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: " À Câmara, 27.03.2019.,
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa parcial de pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, no montante de €60,27, correspondente a70o/o do valor total de €86,10,
relativa à realizaçäo do evento "Desfile da Procissão em honra do Senhor dos Aflitos e da
Senhora da Lapa", no dia 19 de maio de 2019, solicitado pela Uniäo de Freguesias de Sandim,
Olival, Lever e Grestuma, nos termos informados.

PEDI DE DE DE TRÂN
INTEGRADA ONRA DE

A NOS D DE
VALOR ct ENTA SESSENTA

LA UN UESIAS DE NHO
EDOC/2019/3031
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.06,02,2019.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa parcial de pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, no montante de €458,92, correspondente a 70o/o do valor total de
€655,60, relativa à realizaçäo do evento "Desfile da Procissäo de Velas integrada nas Festas em
Honra de Santa Apolónia e Procissäo Solene", nos dias 09 e 10 de fevereiro de 2019, solicitado
pela Uniäo de Freguesias de Serzedo e Perosinho, nos termos informados.

DE DI PAGAM PELA I

DO EVENTO'DESFILE DO CORTEJO DE ''. REALIZADO NO DIA () I DE MARCO

60

DO EVENT DA PROCI
aa

o E €498 ENTOS E E
ctNco ES
EDOC/2019/8465

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:" À Câmara. 19,0J.2019,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, no montante de €498,75, correspondente a 100o/o do valor total, relativa
à realizaçäo do evento "Desfile do Gortejo de Carnaval", no dia 01 de março de 201g, solicitado
pelo Centro Socialde Coimbröes, nos termos informados.

PEDID NSA DE NTO DE T ERRU D TNA À
DO o ,,

DEREAL
TOTAL E OITO E c NTI

FUN IM PES
EDOC/2019/9760
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:" A Câmara, 26.02.2019.,

NTROSOLIC
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Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, no montante de €178,80, correspondente a 100% do valor total, relativa
à realização do evento "Cortejo de Carnaval", no dia 01 de março de 2019, solicitado pela
Fundaçäo Joaquim 0liveira Lopes, nos termos informados.

D P T RRUP D RE

DE NO
DE UENTA LICIT

. NRN
EDOCt2018t42463
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: " À Câmara, 27.0J.2019,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, no montante de €430,50, relativa à realizaçäo do evento ,,Caminhada

Solidária", no-dia 04 de agosto de 2018, solicitado pela Associaçäo Convites & Abraços - NRN,
nos termos informados.

DO TOÀIN A RUA
E ESIA

EDOC/2o18/62995
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente:" À Câmara. 19,05.2019,,
Deliberação:

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

MUNICIPAL DE TO NA RUA DA MISERICÓNOIA. NO CRUZAMENTO COM A RUA DE
RAMOS - FREGUESIA DE CANELAS
EDOCt2019t2692
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:" À Câmara. 19.05.2019,,
Deliberaçäo:

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

!9gIURAJvlUNlclPAL DE TRÂNS|To uo rnoço on euszo - uutno oe rnecuesns oe snHollvl.
ouvru,
EDOC/2019/3439
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:" À Câmara. 19.0A.2019.,
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Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos termos
informados.

ITO NA JUNTO AO A
ELHARESDE

VALADARES
EDOCt2019t7205
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:" A Câmara, 11.09.2019.'
Deliberaçäo:

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

POSTURA MUN PAL DE TRÂNSITO NA RUA DO JUNTO AO ENTRO COM A RUA DA
FARRAPA
EDOC/2019/15056

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, 27,05.2019,'
Deliberaçäo:

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

DIDO DE DO TAXA REF DE UM
O ANO DE DR. AN

UDE E IS MIL
UENT EUROS IO RE

(GRUPO RENASCENÇA)
ED0C/2018/78330
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 39, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:" À Câmara. 19.03,2019.,
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 2019, sito na Rua Dr,
António Luis Gomes, 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 pela Rádio
Renascença, Lda (Grupo Renascença), nos termos informados.

CAST UN
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PEDIDO DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE LICENCA DE DE
to O ANO DE NA AVE

'161 CENTO AEUM ENTA E
ADEFR E ARCOZE

EDOCt2019t2282
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. 19.03.2019.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de estacionamento privativo para o ano de 2019, sito na Avenida da lgreja, freguesia de
Arcozelo, no valor de €2.161,46 (dois mil cento e sessenta e um euros e quarenia e seis
cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de Arcozelo, nos termos informados.

PEDI REF DE
E P DE LARGO

ESIAS AMUDE DOP MIL
c NTI PARA ADO

ULO D - TEATRO AL DO PORT
EDOC/2018/3939
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:" À Câmara. 19,03,2019,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
Iicença de um lugar de estacionamento privativo para o ano de 2018, sito no Largo Esteväo
Torres, União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, no valor de €3.238,ã0 (três mil
duzentos e trinta e oito euros e vinte cêntimos) e remoção do mesmo lugar para 2019, sòlicitado
pelo Círculo de Cultura Teatral- Teatro Experimental do Porto (TEP), nos termos informados.

DISP P TAXA A LICEN UGARES
ANO DE EMD EN

BEIRA. VILA DE €9 E
E SETE

EDOC/2018/5555

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, 27.09.2019.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de onze lugares de estacionamento privativo para o ano de 2018, sitos em diversos
arruamentos, junto à beira - mar de Vila Nova de Gaia, no valor de €9.246,21(nove mil duzentos
e quarenta e seis euros e vinte e sete cêntimos), solicitado pela Prancha Viva - Associaçäo de
concessionários de Praias de Gaia), nos termos informados.

P
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A ECIAL DE PARA OS PESADOS:20-
.oD 71.47 E 46-ES.43 P

DA ENT NDA DE IDA DA
BLI VASCO EAV.D 0n0ß

EDOC/2019/9919

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente:" À Câmara, 19.03.2019.'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
a autorização especial de circulaçäo para os seguintes veículos pesados: 20.70-PR, 89.32.
PH, 14'30'OD, 44'38.QG, 04.CQ-09, 71-47-PG, 92-58.P8 E 46.ES.43, para permissão de
circulaçäo no interior da zona delimitada entre a A1, Rotunda de Santo Ovídio, Avenida da
República, Avenida Vasco da Gama (8.N.2221e Av. D. Joäo ll (VLg), atê 12t10t2019, nos
termos informados.

VEíCULOS P
G-27 .1I PARA PE NOr

DA TADA ROTUNDA D
GAMA .D DE JUNHO

ED0C/2019/14069
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:" À Câmara. 19.0J,2019.'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
a autorização especial de circulaçäo para os seguintes veículos pesados: 48.UN-69, 22-22.
UT, 46'29'2Z, 76-AF.54, 95-lG-27, 57-TS-27 E 27.VU-11, para permissão de circulação no
interior da zona delimitada entre a 41, Rotunda de Santo Ovídio, Avenida da República,
Avenida Vasco da Gama (E.N,222) e Av, D. João ll (VLg), até 30/06/201g, nos termos
informados.

REOUALI E MODE RN DAS INSTALACOES DA ESCOLA BÁSICA DE VALADARES.
PROPOSTA DE CONTRATO ADICIONAL NO 1

EDOC/2019t12457
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: " A Câmara, 19,03.2019,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Revogar a deliberaçäo da reuniäo de 04.03.2019, nos termos do art. 165.0 do

CPA;
2. Praticar novo ato de aprovaçäo do 10 adicional ao contrato, no valor

de 25.169,58€, acrescido de imposto à taxa legal em vigor;
3. Autorizar o respetivo cabimento;
4. Aprovar o novo plano de trabalhos;
5. Aprovar a minuta do adicional.

P
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AOUI DE SERVICOS A EXECUCÃO DE PROJETO DE ARO TETURA PARA O lFtcto Do
E SOU NTES - DE

EDOC/2019/19569

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, 27.05.2019,,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

D|REçÃO MUNtCtpAL PARA A |NCLUSAO SOCnI
E DEVE PI NICIP EM

VALOR TOTAL DE €287.00 OS E OITENTA E SETE EUROSì DE 11 UTENTES PISCINA
DESC DA GRANJA
EDOC/2019/4149
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 47, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: " À Câmara. 19.03,2019.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a anulação das dívidas, no montante de €287,00
(duzentos e oitenta e sete euros), retativas a 11 utentes da Piscina Descoberta da Granja,
nos termos informados.

PEDID SPEN DA VIA LATIVA
CARNA

VALOR PELO DE CO
EÐOC12019t8942
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 48, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente:" À Câmara. 15,0A.2019.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
ocupação da via pública, relativa à realizaçäo do evento "Desfile de Carnaval,,, no dia 0ì de
março de 2019, no valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pelo Centro Social de
Coimbröes, nos termos informados.

PEN PE RELATIV
CARNA IZADO

OR DE PELA DE GADOS
DE

EDOC/2019/13110
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4g, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:" À Câmara. 15.03.2019.,

DA

MAo
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Deliberado por unanimidade, aprovar o pedído de dispensa do pagamento de taxas pela
ocupaçäo da via pública, relativa à realizaçäo do evento "Desfile de Carnaval", no dia 01 de
março de 2019, no valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pela Associaçäo de Pais e
Encarregados de Educação da Escola Básica do Marco, nos termos informadoó,

E PELA O PÚBL
NO DIA 01 2019 NO

PELO DEC

EDOC/20191',t2086

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:" À Câmara. 15,05.2019.,
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", no dia 0i de
março de 2019, no valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pelo Centro lnfantil de
Grestuma em articulaçäo com a EBl Urbano Santos Moura, nos termos informados,

AMB MUNI IVA -
TEIXEIRA

EDOC/2019t17017
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. 19,0J.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 Cláudia Adelaide Queirós Teixeira, nos termos informados

CANDI DE APOIO ARRE . SOLICITADO POR TATIANA FILIPA MOREIRA
CE RA
ED0C/2019/16430
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:" À Câmara, 15,03.2019.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Tatiana Filipa Moreira Cerqueira, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO DAMENTO. SOLICITADO POR VANIA PATRÍCIA GONCALVES
PEREIRA

EDOC/2o19t16418
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas no
original,

L fi ,t
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Despacho do Sr, Presldente: " A Câmara, 15.0A.2019,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cand¡datura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Vânia Patricia Gonçalves Pereira, nos termos informados.

CAND IDATURA DE APOIO AO ENTO. SOLICITADO POR ANA LA DA COSTA VIEIRA
DA ROCHA
EDOC/2019t16420
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 54, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:" À Cêtmara. 15,0A,2019.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Ana Paula da Costa Viana Vieira da Rocha, nos termos informados.

CAry?IDATURA DE APO R MARIAAUGUSTA SOARES DA SILVA
EDOC/2o19t16427

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 55, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: " A Câmara. 15,05.2019.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, soticitado por
Maria Augusta Soares da Silva, nos termos informados.

CANDIDA TURA DE APOI O AO ARRENDAMENTO. CITADO POR MARIA DA CONCEICÃO FARIA DA
SILVA
ED0C/2019t16423
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 56, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:" A Câmara. 15.03.2019.,
Deliberaçäo:

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

c4uptpATURA pE ApO on mann on corucelçÄo penetnn
EDOC/2o19t16433

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. 15,03.2019.,
Deliberação:

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

CAN RA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADO POR MA DA GRACA EIRA DE
SOUSA ROLA
EDOC/2o19/16412
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 58, apenas no
original,
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Despacho do Sr, Presrdente: " À Câmara, 15.05.2019.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cand¡datura de apo¡o ao arrendamento, solicitado por
Maria da Graça cerqueira de sousa Rola, nos termos informados.

c4!?tpATURA pE ApO lctrAoo pon ¡Ésslcl nltpA sousA ELVAS
EDOC/2019t16414
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. 15.05.2019,,
Deliberaçäo:

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

CAN TURA DE APOIO AO ARRENDAM NTO. SOLICIT POR PAULA ALEXANDRA MOREIRA PÁO
EDOC/2019t16410
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 60, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:" À Câmara. j5.0J.2019.,
Deliberaçäo:

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

TURA o ctr SILVA
RODRIGUES

EDOC/2019t16265

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, 15.09.2019.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Maria Adriana e sirva Rodrigues, nos termos informados.

g4!pl=?åTUFA pE Apolo oLlclTApo poR MERcÊs DA ROCHA NUNES
uoHrelRo
EDOC/2019t16272
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:" À Câmara. 15.05.2019,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Mercês da Rocha Nunes Monteiro Carvalho, nos termos informados.

TU o DAM LICIT DA SI
EDOC/2019t't6275
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 63, apenas no
original,
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Despacho do Sr, Presrde nte: " À Câmara. 15,0J.2019.'
Deliberaçäo:

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

RA DE ADO POR MARIA ALHO
SANTOS
EDOC/2019t16407
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, 15,05.2019,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Maria Manuela Carvalho dos Santos, nos termos informados,

CANDI DE APOIO AO NDAMENTO. SOLIC O POR ALZIRA OLIVEI RA COUTO
EDOC/2019t16279

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 05, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presidente:" À Câmara. 15,05,2019.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Alzira Oliveira Couto, nos termos informados.

TURA D ARREN CITADO PO F PEREIRA

EDOC/2019/16405
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 66, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presldente:" À Câmara. 15.03,2019.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Fernando Luís Félix Pereira Grácio, nos termos informados.

DE POR DEOLI EIDA

EDOC/2019t16282
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 07, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presldente:" À Câmara. 15.03.2019.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Deolinda Maria de Almeida Magalhães, nos termos informados,
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TURA D AO poR nruróru DOS
JAMBA
EDOC/2o19t16290
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 68, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: " À Câmara, 15.0J.2019,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
António Manuel dos santos Jamba, nos termos informados.

CA!9IDATURA DE APolo Ao ARRENpRmeruro, souctrRoo poR uónlcA lvl¡uuem rexEtRA
BASTOS
EDOC/2019116295

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6g, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:" À Câmara. 15.0J.2019.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Mónica Manuela Teixeira Bastos, nos termos informados.

CAN RA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. ITADO POR CARLA ANDREIA LHO DE
SOUSA
EDOC/2019/16308

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 70, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:" À Câmara. 15.03.2019.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Carla Andreia Carvalho de Sousa, nos termos informados.

RAD oAo POR FE CONCE

EDOC/2019t16402
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 71, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: " A Câmara. 15,05.2019,,
Deliberação:

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

IDA APOIO DAME ADO ELA SILV
EDOC/2019/16367
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 72, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: " À Câmara. 15.0A,2019,,

E

22



6 Xl/'1\
VILA NOVA DE

CÄf'4ARA MUNIcIPAL 6þAta n" 07 - Reuníão Ptiblica
De 0I de abríl de 2019

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candídatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Maria Manuela Silva Ferreira, nos termos informados.

POR ISAB
ROCHA

EDOC/2o19t16374
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:" À Câmara. 15.0J.2019.,
Deliberaçäo:

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

CAN ARREN so EL

EDOC/2019/16380

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 74, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:" À Câmara. 15.05.2019.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
lsabel Maria Gomes da Conceiçäo, nos termos informados,

CANDIDAT URA DE APOIO ARRENDAMENTO. SOLICITADO POR OLíVN ALEXAN CASTRO
GUED VIEIRA
EDOC/2019/16398
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:" A Câmara, 15.05.2019.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Olívia Alexandra Castro Guedes Vieira, nos termos informados.

CANDI TURA DE APOIO AO ARRENDAMENT o. soltctTADo LAURA DA SI COELHO
EDOC/2019/16185

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 76, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:" À Câmara, 15.03.2019,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Laura da Silva Coelho, nos termos informados.

c4!?tpATURA pE ApO Apo poR susANA MARTA SOARES CERQUEIRA
EDOC/2019/16188
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no TT, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente:" À Câmara. 15.03.2019.,
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cand¡datura de apo¡o ao arrendamento, solicitado por
Susana Maria Soares Cerqueira, nos termos informados,

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. ICITADO POR DINA TERESA S IMÖES MARTINS
EDOC/2019t16542
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. 15.03.2019,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Dina Teresa Simöes Martins, nos termos informados.

IDAT AO AR SOLICITAD LA PEREI
FERREIRA

EDOC/2019/16537
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7g, apenas no
original.

Despacho do Sr. Presidente:" À Câmara. 15,05.2019.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Susana Paula Pereira Martins Ferreira, nos termos informados.

CANDIDATU DE APOIO AO ARRE N . SOLICITADO POR GABRIELA MARIA MEN CA GRILO
CALDEIRA
EDOC/2019/16535

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 80, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presldente: " À Câmara. 15,05.2019.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Gabriela Maria Mendonça Grilo Caldeira, nos termos informados,

çANDTDATURA pE ApOtO AO ARRENDAMENTO, SOLTC|TAD
CUNHA
EDOC/2019/16530
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. 15,0A,2019.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Jorge Alfredo Gonçalves da Cunha, nos termos informados.

9ANDIDATURA DE APO , sOucltRoo poR RtvlÉtn cRRooso oR RocHR
EDOC/2o19/16529
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. 15.0J.2019.'
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cand¡datura de apo¡o ao arrendamento, solicitado por
Amélia Cardoso da Rocha, nos termos informados,

RA DE ICITADO R
FERREIRA

EDOC/2019/16511
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:" A Câmara. 15,05,2019.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Bernardina Rosa Teixeira Ferreira, nos termos informados,

PEDIDO DE DOP TAXA D TIV N V
ADO PEREIRA P

EDOC/2019/9532
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, 19.05.2019,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €79,00 (setenta e nove euros, solicitado por João Eduardo
Pereira Paiva Carvalho, nos termos informados.

PE PENSA D ADM OR DE
AE SOLIC MOREIRA

EDOCt2019t4429
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. 19,0J.2019.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €79,00 (setenta e nove euros, solicitado por Armando José da
Fonseca Moreira Braz, nos termos informados.

P,.E=q!,DO DE DtSpENg4q lNtsTRATtVA, NO VALOR DE €79,00
(SETENTA E NOVE EUROS). SOLICITADO POR MARIA DE LURDES C. SAPALO
EDOC/2o19/78490
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 86, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente:" À Câmara.27.03.2019,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €79,00 (setenta e nove euros, solicitado por Maria de Lurdes C.
Sapalo, nos termos informados,

DA

o
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PEDID NSA DO DA TAXA DE NA MUNICIPAL
DE IN SOLICITAD SABEL ROD

OFI DINIS
EDOC/2019t14852
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:" À Câmara, 19.03.2019,'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento da taxa de
utilizaçäo na Piscina Municipal Maravedi, no valor de €510,00 (quinhentos e dez euros),
solicitado por Patrícia lsabel Rodrigues Marques, nos termos informados.

PEDIDO DE DISPENSA DO P ENTO DA TAXA DE UTILIZACÄO NA PISCINA MUNICIPAL DI,
NO VALOR DE €110.00 lcENTo EDEZ EU SOLICITADO POR EDUARDO PINTO RIBEIRO
EDOC/2019t17482
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 88, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:" À Câmara.27.0J.2019.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento da taxa de utilizaçäo na
Piscina Municipal Maravedi, no valor de €110,00 (cento e dez euros), solicitado por Eduardo
Pinto Ribeiro, nos termos informados.

DED AXA M RBAN tssAo Do
D O VALOR

EUM IRA DA
EDOC/2019/8909

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 89, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:" À Câmara. 19.03.2019,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento da taxa municipal de
urbanização - TMU e emissäo do alvará de licença de obras, no valor de €3.173,g1 (trbs mil
cento e setenta e três euros e noventa e um cêntimos), solicitado por António Paulo Oliveira da
Costa, nos termos informados.

P

DE

P

DE ACE REO VILA EA
DE DE oNc

c ,, NO €7 0
(SETE MIL E QUINHENTOS EUROS)
EDOC/2o19t14258
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g0, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente:" À Câmara, 27.0J.2019.,
O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar disse que, no pressuposto de que o
exercício e a atividade física têm um papel importante na reabilitação de doentes oncológicos, esta associaçäo de
investigaçao e de cuidados de suporte em oncologia, foi constituída em 2001 e celebrou este acordo ôor o

SO

MI ENTA E T

GAIA EL
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Município de Vila Nova de Gaia, no âmbito dos projetos "MAMA MOVE" e "pROSTATA MOVE". Que para além
deste acordo financeiro, o Município disponibilizará, gratuitamente, para açöes de atividade física dos pacientes
i¡le^ry.d09-nestes projetos, o pavilhão do Centro de Ãlto Rendimento, três vezes por semana, em dias úteis das
10:30 às 12 horas, a partir da data da celebraçäo deste acordo, ate Julho de 2020.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a AICSO - Associaçäo de lnvestigação de Cuidados de Suporte em
Oncologia, para a concretizaçäo do Projeto "Mama_Mov-e Gaia e Próstata Move,', no valor
de €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), nos termos informados.

DIREçAO MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
PEDI SPEN T ELA I EFU

DE NO MON €5.000 LEU
AO ANO DE 18. PROC.o I PC-F UESIA DE IDELO. SOLrCtr POR

TORRES VAZ. LDA
EDOC/2019/16653

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 91, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:" À Câmara. 15,0J,2019,,
Deliberação:

Deliberado por maioria, 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PpD/pSD.CDS-pp, indeferir a
reclamaçäo graciosa e manter o despacho do Exmo Senhor Vice.presidente de 5 de
dezembro de 2018, que determinou a notificação do requerente, Torres e Vaz, Lda . proc.o
5752118 - PC, freguesia de Canidelo, da liquidaçäo äa taxa' devida pela instalação e
funcionamento do posto de abastecimento de combustíveis, no montante de €5.1i00,00
(cinco mil euros), relativa ao ano de 201g, nos termos informados,

PELA NTO DO
ctM E DE €5.0

DEF SANTA
DRO DA POR MARTIN

EDOC/2o19/18492
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g2, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:" À Câmara, 27.03,2019,,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD,CDS-pp, indeferir
a reclamaçäo e manter o despacho do Exmo Senhor Vice.Presidente de 10 de dezembro de
2018, que determinou a notificaçäo do requerente, António Martins e Filhos, Lda, proc,o
5723118 - PC, União de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, úa liqúidaçao
da taxa devida pela instalação e funcionamento do posto de abastecimento de
combustíveis, no montante de €5.000,00 (cinco mil euros), relativa ao ano de 201g, nos
termos informados.

DO

LDA
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DOD PEN DAP
TANTE LE

RELA 18t1 -UN UES FAMUD
ADO

ED0C/2019/18559
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. 27,0J,2019.,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS-PP, indeferir
a reclamaçäo e manter o despacho do Exmo Senhor Vicé.Presidente de 10 de dezembro de
2018, que determinou a notificaçäo do requerente, GESPOST - Gest, postos Abastecimento,
Lda - Repsol, Proc.. 5718t18 - PC, Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do paraíso, da
liquidaçäo da taxa devida pela instalaçäo e funó¡onamento do posto de abastecimento de
combustíveis, no montante de €5.000,00 (cinco mil euros), relativa ao ano de 201g, nos
termos informados

EDI DAT DAP EN
IMENT coM NO

TIVA DE ROC,0 -PC-
ctT ctM

EDOC/2019/18586

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g4, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presldente: " À Câmara. 21.05.2019.,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/psD.cDS-pp indeferir
a reclamação e manter o despacho do Exmo Senhor Vice.Presidente de 10 de dezembro de
2018, que determinou a notificaçäo do requerente, GESPOST - Gest. postos Abastecimento,
Lda - Repsol, Proc.o 5709/18 - PC, Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo pedro da
Afurada, da liquidação da taxa devida pela instalaçäo e funcionamento do posto de
abastecimento de combustíveis, no montante de €5,00d,00 (cinco mil euros), relatiüa ao ano
de 2018, nos termos informados.
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EDOC/2o19/18581
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g5, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:" À Câmara.27.05,2019.,
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Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençÕes do PpD/pSD,CDS-pp, indeferir
a reclamaçäo e manter o despacho do Exmo Senhor Vice.Presidente de 10 de dezembro de
2018, que determinou a notificaçäo do requerente, GESPOST - Gest. Postos Abastecimento,
Lda - Repsol, Proc,. 5705/18 - PC, União de Freguesias de Mafamude e Vilar do paraíso, da
liquidação da taxa devida pela instalaçäo e funcionamento do posto de abastecimento de
combustíveis, no montante de €5,000,00 (cinco mil euros), relativa ao ano de 2018, nos
termos informados.

lDo DEVI
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EDOC/2019/18490
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g6, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: " À Câmara, 27.0J.2019.,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS-PP, indeferir
a reclamação e manter o despacho do Exmo Senhor Vice.Presidente de 10 de dezembro de
2018, que determinou a notificação do requerente, António Martins e Filhos Lda proc.o
5717118 - PC, Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, da liquidaçäo da taxa
devida pela instalação e funcionamento do posto de abastecimento de combústíveis, no
montante de €5,000,00 (cinco mil euros), relativa ao ano de 201g, nos termos informados.

PEDI EFE DE IMI PROC.0.UN SANTA POR
DANIEL MARCOS GARC IA BORGES
EDOC/2019/16656

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g7, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:" À Câmara, 15,0J.2019.,
Deliberação:

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

isentas de controlo prévio efetuadas e das vistorias urbanísticas realizadas, no
âmbito das quais, o imóvel obteve o nível de conservação "Mau" antes da
intervençäo e o nível de conseruaçäo "Bom" após a intervençäo, e da
apresentaçäo do certificado energético n0 SCE 193721730, que o edifício sito na
Av. da República, no 472,60 andar direito, na freguesia de Santa Marinha e São
Pedro da Afurada, inscrito na matriz no 4940 e descrito na 1a Conservatória do
Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o no 3443t20090119 - AT, foi objeto de
uma intervenção de reabilitação, para efeitos da isençäo de lMl e lMT, ao abrigo
dos nos 1, 2 do arto 450 do Estatuto dos Benefícios Fiscais, na redaçáo
atualmente em vigor;

2. Aprovar a emissão de certidäo;
3. Gomunicar o reconhecimento ao Serviço de Finanças;
4. Enviar ao requerente a certidäo urbanística peticionada.
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EDOC/2019/16263

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gg, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:" À Câmara, 15.03,2019,,
Deliberaçäo:

Delibe.rado.por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençoes do ppD/pSD,CDS-pp, aprovar
o ped.ido de dispensa do pagamento da taxa de licença de construçäo, da taxa de liceñça de
autorizaçäo de utilizaçäo, de todas as taxas aplicáveis à operaçäo urbanística, das taxas de
ocupação do espaço públic_o, da taxa de publicidade e de outras taxas, proc.o g35/1g,
solicitado por Ludgero Joäo Bessa Gonçalves.

DEP ICEN DE
AO "F M HON NOSSA DOM

DE 201 NO €161
EU OVE

PEDRO DE PEDROSO
EDOC/2o19/16563

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gg, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:" À Câmara, 19.0J,2019,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Fesia em honra de Nossa Senhora
do Monte e Mártir Säo Sebastiäo", realizado nos dias 25, 26,27 e 28 de abril de 201g, no
valorde€161,90 (cento esessenta e um euros e noventa cêntimos), solicitado pela Fábrica
da lgreja de são pedro de pedroso, nos termos informados.
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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. 19.05.2019.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa devida pela
emissäo.de licença especial de ruído relativa ao evento "5. edição Petrus Run", realizado no
dia 24 de março de 2019, no valor de €79,78 (setenta e nou. euros e setenta e oito
cêntimos), solicitado pela União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, nos termos
informados.
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PEDREI IZADO DE
NO DE ET TIMO

SOL LA OSP
ED0C/2019t13373

LAE LICEN

IZADO
OITENT NTIM

oc12019t17365
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 102, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presr'dente:" A Câmara.27.05.2019.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa devida pela
emissäo de licença espec¡al de ruído relativa ao evento "Grandé Prémio de Marcha Aflética
Oliveira do Douro - Campeonato Regional de Marcha em Estrada", realizado no dia 24 de
março de 2019, no valor de €53,89 (cinquenta e três euros e oitenta e nove cêntimos),
solicitado pelo Clube de Futebol de Oliveira do Douro, nos termos informados.

Entrou na reunião o Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues.

DIDO EN PELA E
RU E AMB REAL
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 101, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:" A Câmara. 19.05.2019.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "30 Þasseio TT Rota do pedreíro",
realizado no dia 07 de abril de 2019, no valor de €53,89 (cinquenta e três euros e oitenta e
nove cêntimos), solicitado pela Destinos Prósperos - Associaçäo, nos termos informados.

Saiu da reunião o Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr, Eduardo Vítor Rodrigues,
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EDOC/2019/18863
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 103, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:" À Câmara. 27.0J.2019.,
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relat¡va ao evento "Caminñada Solidária e Ambienial',,
realizado no dia 01 de maio de 2019, no valor de €26,89 (vinte e se¡s euros e oitenta e nove
cêntimos), solicitado pela Associaçäo de Pais e Encarregados de Educaçäo das Escolas
Básicas do olival e secundária Diogo de Macedo, nos termòs informados,

DE
GAIURB URBANISMO E HAB |TAçAO EM

ODA SITA
ETA coB 293 10 ES

EDOC/2o19/19527

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 104, apenas no
original,
Despacho do Sr, Pres¡dente: " À Câmara, 27.0J.2019.,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PpD/pSD,CDS-pp, aprovar
o despejo de Mário Alberto Rodrigues, arrendatário da habitaçäo sita na Rua da praceta
Almeida Garrett, bloco B, entrada no 293 10 Esq Fte, fregues¡á Oe Valadares, nos termos
informados,

ESPEJ D EI TARIA DA SITA
IS 0

P

DE
EDOC/2019/18306
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10S, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:" À Câmara. 27,0J.2019,,
Retirado da ordem do dia,

D¡VERSOS
Foi presente o RESUMO DÁR|O DE TESOURARIA que se anexa no final por fotocópia sob o no 106, apenas no
original,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues deu início à intervenção dos Munícipes.

Maria do Rosário Gonçalves de Almeida - Referiu-se a um projeto que pretende desenvolver, no âmbito da
família, solicitando que lhe seja concedido o ónus de precaridade para que possa arrancar com o projeto, porque
näo tem condições financeiras parafazer as obras necessárias.

Adriano Figueiredo' Referiu-se a uns caminhos públicos na Ribeira do Outeiro e Ribeira de Avintes que foram
ocupados, impedindo.o acesso à sua propriedade, impossibilitando-o de fazer a limpeza dos terrenos, eue terá
sido notificado pela Câmara para proceder à referida limpeza, a qual é impossível de ser efetuada, porque näo tem
acesso aos terrenos' Solicítou que os caminhos fossem repostos e devolvidos à populaçäo.' Referiu-se ao
alargamento e pavimentação da Rua Fernandes de Sá, dizendo ser uma necessidade e ioliciiou a colocaçäo de
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sinalização na Rua das Xabregas, Referiu-se à Rua do Barreiro, dizendo que a mesma necessita de iluminação
pública,

António Francisco Pereira da Costa - Referiu-se à Rua Padräo Vermelho, perguntando para quando está
prevista a conclusäo das obras relativas ao saneamento,

Alexandre Oliveira' Referiu-se à Rua do Outeiro, nomeadamente às sargetas para as águas pluviais, as quais
estão bloqueadas.

Maria Fernanda - Referiu-se a obras numa rua em Vilar de Andorinho, a qual é de sentido proibido e que lhe
impede o acesso a sua casa.

José Silva - Disse residir na Rua Pinhal Farrapa onde existe uma fábrica ilegal, Que a referida rua näo possui
iluminaçäo pública e está muito precária, Que terá apresentado várias exposiçöðs na Câmara Municipal, näo tendo
sido resolvida a situaçã0,

José Gonçalves - Solicitou a pavimentaçäo e colocaçao de saneamento na Rua onde habita,

Daniela Castro - Felicitou o Sr. Presidente pela deslocalizaçäo das reuniöes públicas e pela implementaçäo do
serviço de Babysitting' Referiu-se à falta de saneamento ná urbanização da buinta da 

'Belavisia, 
solicitándo a

resoluçäo do problema,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues relativamente à intervençäo da SÉ D.
Maria do Rosário Gonçalves de Almeida, disse ter uma reunião maicada na Gaiurb sobre a questå0. eue existe
um caráter muito vinculativo com a temática dos alinhamentos e as aprovações de precariedade, eue quando se
trata de uma reabilitaçäo e ela está integrada numa ARU, num determinadô tempo, isso foi possível, eue, neste
momento, é muito difícil entender que não se aproveite uma intervenção de raiz ou de adaptaçäo estrutural, para
dar ao domínio público o alinhamento que ele merece, Que é mais fáóil resolver as situaçöes dã acordo com a Lei

9o 9.u.. 
criar um regime de exceçäo que beneficia as pessoas, mas que prejudica a Câmara, em termos de

legalidade' Que a Câmara tem um quadro legislativo que tem de cumprir'e iudo que envolva o urbanismo e
alinhamentos, é de grande seriedade.
Relativamente à intervençäo do Sr. Adriano Figueiredo, disse que a questão exposta ó da competência do
Tribu¡al, pelo que, não é da responsabilidade da 

-Câmara 
Municipai. Que existe um caminho de servidão e que o

Sr. Municipe näo pode ser privado de aceder aos seus tenenos. Que irá analisar a questão em conjunto com o Sr.
Presidente da Junta d_e Freguesia de Avintes, porque afeta a limpeza dos terrenos, No que diz respeito à Rua do
Barreiro, disse que a Câmara näo tem tido qualqueidificuldade com a EDP, contudo, irá analisar a situaçã0,
Relativamente às questöes relacionadas com o saneamento, disse que se .rîá u falar de zonas onde o
saneamento para ser colocado, implica sistema de bombagem, porque não há gravidade, eue quando o
saneamento é colocado e há um sistema de gravidade, a águã corre para a ETAR. Quando não há sistema de
gravidade, quando a cota da ligaçäo é infeiior à cota di rede estabelecida, tem de existir um sistema de
bombagem, Que o sistema de b_ombagem é uma obra de engenharia, näo muito complexa, mas cara, e,
sobretudo, é um sistema que a Câmara evita, porque a sua mãnutenção é muito compiicada, eue existem
situaçoes em que partes de ruas não têm o saneamento ligado, porque nécessitam de sistema de bombagem ou
da implementaçäo de um sistema de tubagem, que impeçio sistemã de bombagem, Disse que irá tentar, äor ,,
Aguas de Gaia, fazer um projeto que evite, até ao limite, á bombagem e garanta o sistema de gravidade, de forma
a servir os moradores.
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E nada ma¡s havendo a tratar, quando eram 17 horas e 10 minutos, o Senhor Presidente da Câmara

declarou enGerrada a reuniäo, da qual se elaborou a presente ata aprovada, por unanim¡dade, nos termos

do disposto no n0 I do art.o 34,0 do GPA e no no, 1 do arto. 570 do Anexo I da Lei no.75t2011, de 12 de

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

aprovado pelo Executivo na sua reunião de201g.01.21.

E eu, , Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças e Secretária

da reuniäo, a

O Presidente da Câmara,

revt

(Eduardo Vítor Rodrigues)
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