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PRESENTES:

- 0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues
- O Senhor Vereador, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
- A senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira da silva cidade oliveira
- O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
- O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de 0liveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr. Manuel António Correia Monteiro
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal
- O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim Pinto Miranda
- 0 Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto
- A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes Ascensão

PRESIDIU À REUruÂO:

- 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: 16 horas e 5 minutos

HORA DE ENCERRAMENTO: 19 horas.
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PRESIDÊNCWVEREAçAO
APROVACAO DEFINITIVA DA ATA NO 07 DA REUN lAo tpÚgLtcAl DE cRlvlAnn EM 01 DE
ABRIL DE 2019

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

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata no 07 da reuniäo pública realizada
em 01 de abril de 2019.

RELATÓRIO DE AT¡VIDADES E CONTA DE GERÊNCn -2018
ED0C/2019t23415
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: À Câmara. 09,04,2019'
O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues apresentou um powerpoint, explicando os
principais assuntos contemplados no documento, Que o documento valoriza a temática das contas, embora seja
um documento conjunto, de relatório e contas, onde o município faz o balanço de todas as iniciativas e a
comparaçäo das mesmas e do trabalho proposto no Plano e Orçamento para 2018, com um relatório das
atividades desenvolvidas durante o ano 2018, Que o documento reflete as melhores contas de sempre, por várias
razöes: primeiro, tem o maior grau de execução financeira orçamental, nomeadamente, no que diz respeito ao
investimento, cumprindo, com uma percentagem demolidora, aquilo que foi previsto no Plano e Orçamento, Em
simultâneo, é uma execução orçamental que valoriza o investimento, em detrimento das despesas conentes, Em
segundo lugar, reforça-se a autonomia financeira do Município, passando a65% de receitas próprias, contra 34%
de receitas alheias, Disse que, apesar do grau de autonomia financeira significativo, näo se pode deixar de ter em
conta a salvaguarda que o município tem que ter a cada ano, relativamente a eventuais abalos que possam
ocorrer e que não podem pôr em causa a estabilidade económicoJinanceira alcançada. Em terceiro lugar, porque
o endividamento do município atinge os 120 milhöes de euros, contra os 299 milhöes de 2013, os 181 milhoes de
2015, os 167 milhöes de 2016 e os 139 milhöes de 20'17, ou seja, de2017 para2018, a Câmara reduziu o seu
passivo em 13% e de 2015 para 2018, reduziu o seu passivo em 33%, Que são as melhores contas de sempre,
porque em termos de despesa, verificou-se um incremento do investimento, com a distribuiçao entre as despesas
de capital e as despesas correntes, claramente favoráveis às despesas de capital, num aumento que significou
quase 6 milhoes de euros de investimento. Disse que o município acompanhou e cumpriu toda a legisiaçäoielativa
aos seus trabalhadores, nomeadamente, a reposição integral dos salários que o Governo determinou, o
descongelamento das carreiras e a regularizaçäo dos precários e diminuiu o valor de despesas correntes da
Câmara Municipal, Que o Município transita com o maior saldo operacional de sempre, de 20 milhöes de euros,
resultantes näo de nenhuma lógica de poupança ou de contas a prazo da Câmara Municipal, mas numa lógica de
estruturação económico-financeira para o mandato, onde grandes investimentos väo ser realizados, sendo que,
apÓs a incorporação do saldo de 20 milhöes, na conta de 2019, prevê-se que entre Maio e a 1'quinzena de Junho,
sejam lançadas centenas de milhares de euros de investimentos muito significativos, Que trata-se de um saldo
relativo ao primeiro de mandato, a prever um conjunto de investimentos, que säo os compromissos assumidos
perante os gaienses e que não devem ser feitos à custa do endividamento brutal ou à custa de aumento de taxas e
impostos, Que o município não apresenta apenas as melhores contas de sempre por aquilo que conseguiu
reestruturar do ponto de vista económico-financeiro, apresenta também o maior volume de aquisiçoes patrimoniais
de sempre da Câmara Municipal, ou seja, näo é apenas a contabilidade ou a tesouraria, que em 2018 tiveram uma
atençäo particular para instruir investimento seguinte, foi também um conjunto de intervençöes no território.
Relativamente à receita, verifica-se o aumento acentuado da mesma, nomeadamente, a receita de capital - 149
milhöes de euros, permitindo a Câmara Municipal sustentar o município, de forma equilibrada, Um aumento de
receitas prÓprias, nomeadamente, 97 milhöes de euros, demonstrando que o Município não está dependente de
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transferências do Orçamento de Estado, em exclusivo, nem de recursos bancários, para poder gerir o quotidiano.
Que o único crescimento de empréstimos que se pode a verificar, näo são empréstimos de funcionamento corrente
da Câmara Municipal, säo os empréstimos vinculados ao Banco Europeu de lnvestimentos e ao euadro
Comunitário de Apoio, com taxa zero e com a vantagem de não repercutirem no limite de endividamento do
município,
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro apresentou um documento escrito, que a seguir se
transcreve:
"Relatório de Atividades e Conta de Gerência de 2018
Säo-nos presenfes as confas da Câmara Municipatde Vila Nova de Gaia retativas ao exercício de 2018 e consfanfes do retatórío de
atividades e conta de gerência,

Sendo resultado líquido positivo e de valor substancial, correspondente a 24,039.150,91 euros, vem o mesmo reforçar significativamente
a capacidade financeira do município.
Esfe exfenso documento reflete de uma forma clara os dols fipos de responsab itidades assumldas por esfe executivo perante os
galenseg ou seia, a responsabilidade política constante da nota introdutória e a responsabitidade financeira, constante da conta de
gerência de 2018.

Por um lado, a responsabilidade política que vincula este executivo perante os gaienses, estabelecendo uma retação entre ambos,
através da elaboração, implementação e controlo das tomadas declsões potíticas assumldas neste mandato, tendo a bâmara Municipat
como obietivo final, a satísfaçâo das necessldades dos seus cldadãos e e/npresas e demais lnsflfuições, ao menor custo possível, no que
se refere, entre outras, o desenvolvimenfo socioecon ómico, ordenamento do território, abastecimeito púbtico, saneamenio básico, saúde,
educaçã0, cultura, ambiente e desporto.
Assim, termo de responsabilidade política, sem desconslderar a gestão corrente que esfe documento ilustra, deveria constar um modelo
de transformação e evolução da cidade, assenfe em pilares que promovam o crescimento e a dotação de condiçoes para o futuro, onde a
primazia deveria ser a dotação das condições fislcas e de contexto para o investimento, principálmente na iotação de acessrbl/rdades
fransversals e aos nÚcleos empresariais, bem como, na captação de novos habitantes do segmento superior, como comptemento à oferta
7ã escassa das cldades vizinhas, principalmente, o Porto, De resto, na ârea da empregabitidade, a única iniciativa que refere, repoña a
isenção de taxas para ernpresas que criem emprego no concelho, que é manifestamtente curto.
Por outro lado, a responsabilidade financeira que visando o princípio do equitíbrio financeiro das confas da autarquia, adequando a
despesa à receita, confere asslm ao executivo municipat competência para a tomada de declsões relativas à oferta dos servlços e
equipamentos necessários em qualidade e quantidade, para satisfazer a procura e as necessida des do concetho, asslrî como estabelecer
as formas de como as financiar e gerir de uma forma racional sustentada e proporcional.
Nâo sendo o lucro, o obietivo primordial de uma Câmara Municipat, ma.s slï, o bem-estar e a quatidade de vida dos seus cidadãos,
conciliado, obviamente, com uma gestão equilibrada das suas confag onde a carga fiscal seja proporcional às necess idades do
município' É precisamenfe nesfe n¡nOm¡o que entendemos haver um desajustamento à realidade do concetho, relativamente ao qual
temos vindo a manifestar a nossa dlvergé ncia, tendo em conta a estratégia seguida peta maioria municipat.
Concretizando,

As recedas continuam a crescer em 2018 a ritmo elevado, nomeadamenfe, as boas receitas, ou seja, as receifas próprias, o que indicia
que a conjuntura económico-financeira continua estávele altamente favorável.
Assim, de acordo com os dados consfanfes do referido documento, podemos constatar que as receitas fofals passaram de 123 mithöes
de euros em 2015, para 149 milhöes de euros em 2018, ou seja, mais 21%, correspondentes a um acréscimo de 26 milhões de euros,
equivalente a um aumento médio de 6 milhões e meio de euros por ano.
No entanto, as despesas totais em igual período de análise, também evidenciaram um crescimento gradual e semelhante, ao passarem
dos 123 milhöes de euros em 2015 para cerca de 147 milhões de euros em 2018, ou seja, umácréscimo de 24 mithöes'de euros.
Paralelamente, e conforme quadro constante da péryína 10 do referido relatório, as recedas próprias da autarquia registaram um
significativo acréscimo ao passarem de 79 mithoes de euros em 2015, para g7 milhoes de euros em 2019, traduzindo num- aumento 1B
milhoes de eLlros, ou seia, mais 22,7%. Só de 2017 para 2018, o acréscimo das receitas próprias foi de 3 milhöes e meio de enros, ao
passare/x de 94 milhoes de euros para gT milhöes e meio de euros.
De registar que este montante tenderét provavelmente a aumentar em 2019, fruto da receita adicional, que resuttarét da tributação da taxa
de cidade, vulgo taxa turística, cuja receita anual estimada, aponta para os 3 mithoes de euros.
No âmbtto das despesas, apraz-nos registar que, em termos da despesa corrente, esfas sofreram um ligeiro desagravamento, o que é um
bom indicador, verificando-se, no entanto, uma forte pressão nas despesas de funcionamento através da rubrica ãe despesas deþessoaf
que regista um aumento significativo de cerca de 2,3 mithöes de eLuos, embora compensada pela redução que também se verifica na
rubrica Aquisições de Eens e Servlços.
Relativamente à outra componente da despesa total, ou seja, a despesa de capital, reglsfou-se um agravamento da ordem dos 17
milhoes de euros, ao passar de 41,7 milhoes de euros, em 2017, para 59 mithoes de euros, em 2018, emtora devidamente justificada, o
que, em termos globais se traduziu numa despesa global do município, na ordem dos 146,9 milhões de euros, correspondente a um
agravamento na ordem dos 13%.
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Esfamos ass¡m perante um resultado que era espectëMele hé¡ muito anunc¡ado, logo sem surpresas. Este documento vem, pois, conf¡mar
0 que sempre soube/nos e femos vindo afirmar, nomeadamente, que:

1- a prioridade deste executivo, em termos de potítica financeira, pese embora o aumento graduat e consolidado das receitas ao
longo dos (tltimos cinco anos (mais 26 milhöes de euros em 4 anos, ou seja, uma méd¡a de 6,5 mithões de euros por ano), não
tem objetivamente passado por uma política de redução da carga fiscal,

2- Consequentemente, continuando a beneficiar de uma conjuntura altamente favorë¡vel e não subestimando a própria gesfâ0, os
resu/fados líquidos dos últimos anos, têm vindo a serprogressivamente mais robusfos, apesar do crescimento que tambêm se
verificou em termos de despesa fofal.

3- Existe, como sempre defendemos e mais uma vez se comprova de uma forma clara e inequívoca, uma margem suficiente
capaz de permitir uma redução da carga fiscal, que pode ser confirmada no documento em anátíse.
No referido relatório, na página 60, é d'rto que:

"a poupança corrente em 2018, consu/nou-se no montante de 39,1 mithões de euros, manifestando um novo valor histórico,
proietando o saldo corrente para valores nunca atingidos. Obseryando os yalores consfanfes da tabela, denota-se que a
p)upança corrente gerada no interualo entre 2015 e 2018, foi manifestamente caracterizada peta supremacia da receita
corrente sobre a sua congénere da despesa, induzida por uma variação positiva e contínua da primeira, a par de um
comportamento do lado da despesa materializado por um desagravamento constante da mesma, pafticutarmente desde 2016,
permitindo deste modo, usufruir-se de um superavit crescente. A prerrogativa da edilidade em poder gozar de um rendimento
extra, permitir-lhe'ia aplicar esfe sa/do corrente numa multiplicidade de cenârios, como por exemplo, permitir a cobertura totaldo
investimento global realizado pela autarquia de 24,6 mithöes de euros, no presente ano de 2018 ou saldar, na íntegra, os
encargos do serviço da dívida, com amortizaçöes de capital e demais encargos financeiros, que peñzeram um montante de
35,4 milhões de euros no presente exercício, o quatfoitambém o mais elevado em todo o período 201s/2018'.
Perante estas afirmaçöes, ê óbvio que existem rendimentos extra, que mais do que justificam, exigem uma redução da carga
fiscal. Ou sefa, esfamos perante dois compromLssos polificos que não estando devidamente sincronizados como é o caso,
significam que estando este executivo a implementar a sua proposta política, tem pautado a sua responsabitidade financeira
baseada numa ótica de carga fiscal desproporcionada, que se traduz num lucro ern nosso entender excessivo.
A/lág esfe resultado líquido elevado permitiu ainda incorporar aquilo a que podemos chamar de 'Nâo Receifas", que impediram
asslm que este resultado flvesse sldo ainda mais expresslvo, As Não Rece/as reportam âs lsengôes, cujo montante totat rondou
neste exercício, cerca de 4 milhöes de euros e que tendo maioritariamente recebido parecer favorável, foram concedidas a
diversas entidades, particulares, e/npresas e juntas de freguesia, peto que corresponde a um valor que não entrou nos cofres do
município' Iemos assumido, claramente ao longo deste mandato, a nossa discordância relativamente a várias desfas Lsenções,
porsernosso entendimento e convicção que algumas delas eram desnecessárlas e/ou excessiyas.
Adicionalmente e em termos de comparticipações atribuídas a e/??presas municipais, juntas de freguesia, dlyersas entidades e
comunicação social, constantes da rubrica de Transferêncns conenfes e subsídios, que em 2018, conforme quadro da pagina
52' totalizaram um valor global que ultrapassou os 11 mithões de euros e que é superior em 3 mithões de euros a 2017, tambêm
aqui sempre foi nosso entendimento que algumas desfas compa fticipações poderiam ter sido proteladas no tempo e ter tido
maior rigor e critério na sua atribuição.

As referidas "Não Receitas' adicionadas às comparticipações atribuídas, significaram em 2018, uma verba muito signiftcativa e
da qualnão beneficiaram fodos os galenses.

Ficou por exemplo, esquecida uma grande fatia da classe média, ou seja, aquela que contribuí, em larga medida, para
arrecadação dos tmposfos cobrados pelo município e coln os quais fol possivel fazer a redistribuição dos mesmos , através das
políticas soclars e não só, levadas a cabo por este Executivo e coln as quais, de uma forma gera!, estamos de acordo.
Esta mesma classe média, que o referido relatório identifica na nota introdutória ao documento em análise, como "Aqueles de
que poucos falam, porque verdadeiramente não são os maLs ricos, mas também não são os mals pobres", e que em portugat

representam mais de 60% da população. E são esfes de que poucos falam, que contribuem maioritariamente para a receita
cobrada pelo município, pois sâo mu'ttos deles que pagam lMI, lMT, /RS e /UC e também a derrama, através as pequenas e
microempresag ou se.¡'a, contribuem para as mais importanfes fonfes de receita do município.
Veia'se o que muito recentemente foi escrito sobre o que estët a acontecer com a c/asse média. Segundo a OCDE

(Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico), uma classe média forte e próspera é fundamental para o
sucesso e desenvolvimento de qualquer economia. EIa sustenta o consrlmo, possibilita muito do ínvestimento em saúde,
educação e construção civil, e permite a existência de seruiços por meio da sua contribuição tributétria, No entanto, quase 40%
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dos /ares da c/asse méd¡a, em l8 paises europeus da OCDE, estão ftnanceiramente vulneráveis - índice que varia 12% na
Noruega a 70% na Grécia. E metade dos /ares, nesses paises, tem dificutdade em pagar assuas despesas correntes
E Portugal não é exceção, Segundo um estudo recente da DECO, quase B0% dos porfugueses têm dificuldades em pagar as
suas confas, ou seia, mais 3/4 das famílias porfuguesas "veem-se aflitas" para pagar as suas confas no final do mês. E desfe
total, 7%, ou seia, cerca de 300 milfamílias, vivem numa situaçâo de pobreza. Apenas 23% dos agregados famitiares nacionais,
vivem desafogados e têm qualidade de vida, segundo o primeiro barómetro da DECO PróTeste. O esfudo termina dizendo que
as conclusões são preocupantes e mostram que a c/asse média, que empobreceu no período da Troika, ainda nao conseguiu
recuperar.

E é por rsso que afirmamos e insisflmos que se justiflca, em Vila Nova de Gaia, uma redução da carga flsca/. Os gaienses nâo
vivem melhor, só porque a Câmara anuncia um resultado líquido da ordem dos 24 mithoes de euros. Com ceñeza que todos
nós esfamos de acordo com muitas das políticas implementadas e /eyadas a cabo, em termos de nívet das potíticas sociab
mas é preciso repensar a redistribuição dos impostos. Não é esta carga fisca! que os gaienses desejam. porque não é a
maximização do lucro, o obietivo principal de uma Câmara Munlcipat, que tributa rmposfos de forma desproporcionada e
desajustad a. Senão vejamos:

1' Continuamos co/?? uma das mais elevadas faxas de lMt do Grande Porto e do País, Apenas a Trofa tem uma taxa mais elevada;
2' Continuamos com uma taxa de derrama que não é ainda suficientemente atratíva nem para os empresários 1ã esfabe/ecldos

nem para os empreséuios com prefensôes de esfabelecerem no concelho;
3. Continuamos teimosamente e ao contrário do que cada vez mais Câmaras o fazem em Portugal, a não devolver quatquer fatia

do valor que o município recebe retativo à participação variávetdo /RS e, conforme ê dito no referido relatório, registou o valor
mais alto do período compreendido entre 2015 e 2018, correspondente a 14,3 mithões de euros, face a 13,2 mithöes de euros
do ano anterior;

4. Continuamos ainda com uma fatura de água de volume muito etevado, tendo em conta o rendimento disponível dosgalenses.
Então a questão que se coloca é a seguinte: trabathando as rubricas da Não receita e as Comparticipaçöes, de uma forma mais
criteriosa e seletiva, abdícando de atgum dos 24 mithões de euros do lucro e somando a tudo isto ainda a receita da taxa de cidade
do ano em cur\o, no valor estimado de 3 mithões de euros, não exlstiram condições para já se terem implementado uma redução
substancial da carga fiscal em Gaia? Se a sua resposfa é não, ou se7'a, se a sua prioridade é termos de potitica financeira para os
próximos tempos, não passa por esta reduçã0, então é importante que se explique quais säo as resfrções e os constrangimentos
para este desiderato, se é que existem e que podem justificar a manutenção da atual carga fiscal,
Ou seja:

1- Estão previstos num futuro próximo foñes e significativosinvesfimenfos em equipamenfos soclars e infraestruturas gue possa/n
condicionar as finanças da cêtmara? se sim, qual é o valor que lhe corresponde;

2- Esfá previsfo algum acréscimo significativo e extraordinário, em termos de aumento do quadro de pessoa/ e consequente
aumento da despesa com sal(trios que possa condicionar as finanças da Câmara?

3- Estët previsto algum aumento significativo e extraordinârio de despesa do município, nomeadamente, no âmbito das despesas
correntes que possa/?? condicionar as finanças da Câmara?

4- Está previsto algum apoio extraordinário âs empresas municipais, que possa condicionar as finanças da Câmara?
5- Está previsto algum aumento signiticativo extraordinétria da despesa, no âmbito do investimento nas áreas da mobilidade, quer

em termos de compra de material circulante quer em termos de participação societária nos SICP ou ainda em termos
comparticipação do município no financiamenfo do passe único, que possa/?? condicionar as ftnanças da câmara?

A propÓsito deste tema e caso não existam constrangimentos de monta, é nosso entendimento que se justifica que o município avance
para:

1o Arrendamento ou até mesmo a aquisição de novos espaços, à semelhança do que aconteceu com o espaço junto â esfaçâo de metro
D' João ll, na estrada nacional 222, no senfido de poder proporcionar estacionamento a baixo preço, para incentivo do uso dos
transporte s p(tblicos ;
2o Isenção de pagamento do passe único vëttido para o concelho, para todos osTbvens esfudanfes resldenfes em Gaia e que frequentam

até ao 12o ano, os esfabe/ecimentos de ensino sedlados em Gaia.
30 /senção de pagamento do passe (tnico, válido para o concelho, para todos os seniores residentes em Gaia, com mais de 65 anos.

40 lsenção de pagamento do passe, único vátido para o concelho e para fodos os desempregados residenfes em Gaia e durante o
período de tempo em que se mantenha a situação de desemprego.

CÅMARA MUNICIPAL
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É pelo exposto que não podemos aceitar que este execut¡vo se venha vangloriar dos resultados tíquido robustos que apresenta como as
melhores contas de se/npre.Sâo seguramente bons resultados e que vêm reforçar significatívamente as finanças da Câmara de Gaia,
Sã0, no entanto, obtidos à custa de uma política fiscal abusiva e asfixiante, para os cidadãos, Pelos motivos exposfos votaremos contra
este relatório de atividades e conta de gerência 2018.

Vila Nova de Gaia, 15 de abrilde 2019

O Grupo de Vereadores do PSD'

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que se o Sr, Vereador estivesse
presente na última Assembleia Municipal, teria visto como a sua intervenção sobre o passe único, é dissonante da
intervençäo do Dr, Rui Trindade, o qual, teve a oportunidade de dizer que era contra o passe único, que o PSD näo
aceitava o modelo e que, quanto mais se criassem isençöes, mais desigualdades surgiriam. Que a Câmara vai
financiar o passe único com um modelo gradual, com um modelo de desoneraçäo e com um modelo de reforço da
aposta do município nos transportes, Entende que este é o tema fundamental, porque é o tema ao qual
pessoalmente está afetivamente ligado, embora nao reivindique a paternidade. Disse que pode näo concordar com
a segmentação da gratuitidade, porque pensa que o passe único näo é mais do que o início de um caminho para a
gratuitidade generalizada do transporte, nas áreas metropolitanas e entende que a segmentaçäo da gratuitidade
nãofaz muito sentido, porque algumas das medidas têm que tercondiçao de recursos subjacente, Quando o Sr,
Vereador refere que as contas são boas, disse ser um documento que orgulha a Câmara, porque são contas
obtidas à custa dos gaienses que trabalham e que querem ver os seus impostos respeitados, Relativamente à
questão das isençöes, disse que 99% das isençöes que a Câmara concedeu, tiveram o voto favorável do PSD e
foram criteriosas. Quanto às despesas correntes e de pessoal, disse que as despesas com o pessoal aumentaram,
porque o Governo repôs os cortes que o PSD fez à classe média, quando esteve no Governo. Disse näo haver
nenhum superavit crescente, há sim um superavit crescente conjuntural, Que no documento, o termo superavit
crescente tem uma contextualizaçã0, ou seja, é um superavit crescente que tem apenas 3 anos para a Câmara
poder financiar investimentos, os quais constam no documento hoje presente, Que em 2019 prevê-se um
investimento no montante global superior a 60 milhöes de euros, dos quais, 20 milhöes vão sair deste saldo
operacional, Relativamente às classes médias, disse que a Câmara desenvolveu o primeiro programa de apoio ao
arrendamento em Vila Nova de Gaia; será brevemente lançado o primeiro programa de construçäo de casas para
classes médias, com montantes na ordem dos 200 euros para um T'1, 250 euros para um T2 e 300 euros para um
T3, que permitirá captar novos públicos e públicos altamente qualificados. Que apoiar a classe média não é
apenas reduzir o lMl ou dar-lhes benesses abstratas, é pagar impostos e ver retorno, nomeadamente, nas escolas,
com lanches e pequenos-almoços gratuitos; musicoteratia, sinoterapia e hidroterapia gratuitos para crianças com
deficiências; o Gaiaprende+; etc, Que o concelho de Gaia, presentemente, é conhecido por ser sustentáúel e, ao
mesmo tempo, capaz de fornecer um menu de políticas públicas municipais que valorizam o facto das pessoas
viverem em Gaia. No que diz respeito à questão da mobilidade, disse que a Câmara vai pagar o que tem a pagar
à STCP, no que diz respeito a obrigaçöes de serviço público, Que no próximo mês, a Câmara vai alinhar na
constituiçäo de uma empresa metropolitana de transportes e a STCP passará a ser não gerida pelos municípios,
mas propriedade dos municípios, que säo duas eshatégias distintas, Que se passará do financiamento das
obrigaçöes de serviço público, para uma aceitaçã0, que pode ser superior a 2,5 milhöes, de recursos
disponibilizados pelo município, para a mobilidade. Que relativamente aos transportes, a Câmara vai criar três
tipos de respostas: 1- o passe único e a Câmara terá de comparticipar com 37.000 euros, este ano, cerca de
75,000 euros, no próximo ano, 200,000 euros, en 2021 e 300,000 euros ou 400.000 euros, em 2022, até se
estabilizar um patamar em que a procura faça baixar a comparticipação; 2- a renovação de frotas, em que a
Cåmara, näo podendo financiar empresas privadas, em termos de renovação de frota, pode pagar ao quilómetro
uma prestaçäo de serviços gross cosf, que impute ao custo quilómetro, a melhoria da qualidade do transporte e
reduçäo da idade média. 3- a integração intermodal, em que, neste momento, em Vila Nova de Gaia, existe um
zonamento em todo o concelho e, a partir do dia 1 de maio do presente ano, passará a ter zonamento e bilhética.
Que tudo isto paga-se com 100 milhöes de euros do Orçamento de Estado e com a comparticipaçäo municipal até
10% do custo global,
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Deliberaçäo:
Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 votos contra do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
os dooumentos de prestaçäo de contas, nos termos da parte final da mesma, para efeitos
do disposto do arto 330, n0 1, alínea i) do Anexo l, da Lei no 7512013, de 12 de setembro.
Mais foi deliberado submeter à apreciação e votaçäo da Assembleia Municipal, para efeitos
do arto 250, n0 2, alínea l) do Anexo I da Lei no 7512013, de 12 de setembro.

2A REVISAO AO ORCAMENTO DE RECEITA E DESPESA RELATIVO AO ANO F tRo DE 2019
te o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 3, apenas no original,
do Sr, Presidente:"À Câmara, 0,04.2019'

Foi presen

Despacho
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP,
submeter a aprovaçäo da Assembleia Municipal, a 2a Revisão ao Orçamento da Receita e
Despesa, relativo ao Ano Financeiro de 2019, nos termos da alínea a), do n0 1, do Arto 250 e
da afínea c)do n0 1, do art' 330, do Anexo lda Lei no75l2013,de 12 de setembro.

DOS BENS S DO ANO DE
EDOC/2019t23104

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: A Câmara. 10,04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS-PP, aprovar
o Inventário dos Bens Móveis e lmóveis do Ano de 2018, para efeitos do disposto do arto
330, n0 1, alínea i) do Anexo l, da Lei n0 T512013, de 12 de setembro.
Mais foi deliberado submeter à apreciação da Assembleia Municipal, para efeitos do arto 250,
n0 2, alínea l) do Anexo I da Lei no 1512011, de 12 de setembro.

ENT DE VILA NOVA DE
FREGUES RA DO OLIVE TUOS CUJO

o APOIO RIAIS E ENTO SOCIAL

DO

IN

EDOC/2019t21301

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: À Câmara. 02,04,2019'
Foi levantada a questäo pelo Senhor Vereador Dr. José Joaquim Cancela Moura sobre qual o vício de que
padeceu o ato administrativo, para ter de ser anulado, tendo o Sr. Presidente da Câmara referido que se
tratou da falta de ratificaçäo em Câmara Municipal, do Acordo celebrado. Neste contexto e, porque
efectivamente o ato é nulo, näo carece de ser anulado, motivo pelo qual, anuindo com o Sr, Vereador Dr.
cancela Moura, retirou o sr. Presidente, o ponto da ordem de trabarhos.

PROPO DE PORMEN NTE DA AVENIDA

EDOC/2o19t17132
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: À Câmara. 02,04,2019'
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o segu¡nte:
' lniciar o proced¡mento de elaboraçäo do Plano de Pormenor do Remate Poente da Avenida
do Atlântico - Madalena;
- Estabelecer um prazo de 12 meses para a elaboraçäo do plano;
- Estabelecer um prazo de 15 dias para o período de participaçäo preventiva;
'lsentar a elaboraçäo do Plano de Pormenor a procedimento de Avaliaçäo Ambiental;
' Publicar no Diário da República e divulgar, através da comunicaçäo social, da plataforma
colaborativa de gestäo territorial e no sítio na lnternet da Câmara Municipal, o conteúdo da
deliberaçäo municipal,

PROPOSTAS GOP + JOVEM 2019
EDOC/2019/18638
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Z, apenas no original
Despacho do Sr. Presrdente: À Câmara para conhecimento. 02,04,201g,,
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

CEDÊNCIA TUITA DA SALA DE cöes on BIB LIOTE MUNICIPAL, PARA A ZACÄO DE
UMA M ANUAL DE A "CARTOGAYA 2019'' A TER LUGAR DE 19 A 31 JULHO DE

soLtctT BE DE RES DE
EDOC/2019/19654

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 8, apenas no original.
Despacho do Sr, Presldente: A Câmara. 04.04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita da sala de exposiçöes da biblioteca
municipal, para a realizaçäo do evento "Cartogaya 2019", nos dias 19 a 3l de julho de 201g,
solicitado pelo Clube de Colecionadores de Gaia, nos termos informados.

CEDÊNCIA G RATUITA DO CINE TEATRO EDUARDO BRAZÃO. A REALIZACÄO DE c0NcuRso
OSA NO DIA 0 DE 20r SO PAMENTO

ESCOLAS DE VALADARES
EDOC/2019/10334
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 9, apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente: A Câmara. 09,04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do Cine Teatro Eduardo Brazäo, para
a realizaçäo de um concurso de talentos, no dia 06 de junho de 2019, solicitado pelo
Agrupamento de Escolas de Valadares, nos termos informados.

EDIDO DE DO DA UMA
ta DES INTERNA E EIRA INTERVEN PELOS

VAL clNco
ETENTA E PELA C DA PAZ I

EDOC/2o19t18645
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas no
original,

DE
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Despacho do Sr, Presldente: À Câmara.09.04.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa relativa a
uma açäo de formaçäo de "Organização de Segurança lnterna e Meios de Primeira
lntervençä0", ministrada pelos Bombeiros Sapadores, no valor de €875,79 (oitocentos e
setenta e cinco euros e setenta e nove cêntimos), solicitado pela Cruzada do Bem.Fazer da
Paz IPSS, nos termos informados.

DIREçÄO MUN|C|PAL DE ADMTN
CONCURSO púeL ICO PARA CO ACAO DA EMPRE RUA DELFIM DE
LIMA - 3A F - ENTRE A RUA DOCRUZEIROEARUA 25 DE ABRIL''
EDOC/2018t60612
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 02,04.2019,
Deliberaçäo:

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

constantes na ata de júri e seus anexos, em apenso à etapa 37;
2- Aprovar as novas peças, também em anexo à etapa 37;
3' Prorrogar o prazo para apresentaçäo de propostas pelo período de 60 dias, nos

termos do no 1 do art.o. 640 do CCp,

ODE BRAR MUNICiP NOVA DE
RUPA cosr PARA AO DE

G

DE €I(),()()().O() (DEZ MIL EUROS)
EDOC/2019/19854
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. 09.04,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Agrupamento de Escolas Dr, Cosia Matos, para apoio financeìro ao
evento "Quadro de Honra e Geração Fantástica" e atividades inerentes à realizaçäo do
mesmo, no valor de €10.000,00 (dez mil euros), nos termos apresentados.

DEP ENTRE DE VI GAIA E
UG CARDI PARA INANCEI

OR DE E MIL E
EUROS)

EDOC/2019t22332
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presldente: À Câmara, 10.04,201g,,

ESC
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no ,14, 
apenas no

original.
Despacho do Sr, Presidente: A Câmara. 04,04.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência ao domínio público municipal da parcela de
terreno com a área de 226,00m2, sita na Rua Alto das Chaquedas, freguesia de ianidelo, a
destacar do prédio rústico descrito na Primeira Gonservaiória do Rãgisto predial de Vila
Nova de Gaia, sob o n0 1809 - Canidelo e do inscrito na matriz sob o artigo 3343,destinada à
implantaçäo do arruamento e passeio, nos termos definidos pela planta de alínhamentos,
nos termos informados,

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de parceria a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a Fundação Portuguesa de Cardiologia, para apoio financeiro no âmbito da
implementação do programa "Gaia no Coraçäo", no valor de ès2.s00,00 (cinquenta e dois
mile quinhentos euros), nos termos apresentados,

CEDÊ DOMiN TERREN AREA
-FR CANI

A EMP lclP
LOPES

EDOC/2019/3904

PRI O AOS los
PE otTo

EDOC/2019t14280

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 15, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: A Câmara. 04,04,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a alienação da propriedade do solo ou raizdo lote no 10
do Loteamento da Formigosa de Baixo, freguesia de'Oliveira do Douro, aos superficiários
do mesmo lote, pelo valor de €2,800,00 (dois mil e oitocentos euros), nbs termos
informados.

DO DA DE
F ASD PIL V PEL DE €1

NH DI UE
D UES SOARES PEREIRA
EDOC/2019t17819
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: À Câmara, 0g.04.201g,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adjudicaçäo provisória do lote 20, da Urbanizaçäo da
Quinta da Pala, Uniäo de Freguesias de Gulpiihares e Valadares, pelo valor de €18.'500,00
(dezoito mil e quinhentos euros), nas condiçöes da hasta pública'que havia ficado deserta,
a José Domingues soares pereira, nos termos informados,

DOo
00

DADI

E

JDHAST
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U D URBAN PALA -
GULPI E VALOR DE 1 ITO MIL E

HENTOS coN CADO DESE
MANUEL ES PEREIRA
EDOC/2019t17825
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: A Câmara. 09,04,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unan¡midade, aprovar a adjud¡caçäo provisória do lote 21, da Urbanização da
Quinta da Pala, União de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, pelo valor de €18.-500,00
(dezoito mil e quinhentos euros), nas condiçöes da hasta pública que havia ficado deserta,
a José Domingues Soares Pereira, nos termos informados.

LOTE PALA -
PE DE €I5 MIL E

INHE NAS
DE

EDOC/2o19t21795
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 'lB, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: À Câmara. 09.04.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adjudicaçäo provisória do lote 38, da Urbanizaçäo da
Quinta da Pala, Uniäo de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, pelo valor de €15.-500,00
(quinze mil e quinhentos euros), nas condiçöes da hasta pública que havia ficado deserta, a
André de Sá Miranda, nos termos informados.

UINTA - UNßO
UES GULPI O VALOR NOVE

AAND
EDOC/2019t21791

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1g, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara, 09.04.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adjudicaçäo provisória do lote 32, da Urbanizaçäo da
Quinta da Pala, União de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, pelo valor de €19.-000,00
(dezanove mil euros), nas condições da hasta pública que havia ficado deserta, a André de
Sá Miranda, nos termos informados.

U DUAS SITAS DE
coN VILA DA CLUBE DE
CANIDELO
EDOC/2019/8523
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no
original.

A

DA HAST UE HAVIA FI A AND
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Despacho do Sr, Presidente: À Câmara. 10.04,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a resolução de expropr¡ar de duas parcelas, sitas na
freguesia de Canidelo, do concelho de Vila Nova de Gaia, destinadas à'requalificaçäo da
Rua Sport Clube de Canidelo, nos termos informados.

PEDIDO DE AUTORIZACAO VENDA DO DIRE DE SUPERFíCIE OO LOTE NO 7 DO ENTO
MUN INTA DA

MUNIC
EDOC/2019t19125
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: À Câmara, j0.04.2019,
Deliberação:

Deliberado por, unanimidade, autorizar, a título excecional e por aplicaçäo analógica do
disposto no arto 18 do Regulamento de Constituição do Direito de Superfície de Terienos e
Lotes de Terrenos lVlunicipais - RCDSTLTM, a venda do direito de superfície do lote no 7, do
Loteamento Municipal Quinta da Marroca, União de Freguesias de éandim, Olival, Lever e
Crestuma, cedido em regime de direito de superfície á Aurélio Alberto paiva Freixo de
Oliveira e Aurora Celeste Sousa Vieira Oliveira, por escritura no 31 de 23 de Fevereiro de
1995, outorgada no Notário Privativo da Câmara, condicionada à assunçäo, pelos
adquirentes, para com a Câmara, das obrigaçöes a que os ora requerentes, estäo
vinculados, nomeadamente as obrigaçöes constantes da Cláusula Sexta, da iláusula
Oitava, da Escritura n0 31 - Escritura de Cedência em Regime de Direito de Superfície e não
exercer o direito de preferência, que legal e contratualmente lhe assiste, na venda do direito
do sup-erfície que os superficiários foram previamente autorizados a realizar, pelo valor de
160.000,00 € e demais obrigaçöes contratuais, com David Gerardo dos Santos Lop.s,

POSSE DO ENTO
NTA

AFURADA
ED0C/2016t14719
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente: À Câmara,09.04.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
'aprovar a transferência, para o Município de Vila Nova de Gaia, da posse e gestão de74
fraçöes, sitas no empreendimento habitacional "euinta dos Casielos, ni Uniäo d.,
Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, elencadas e devidamente
identificadas no protocolo, e que se encontram na posse e gestäo das lnfraestruturas de
Portugal, S,A,;

' aprovar o protocolo de transferência da posse e gestão das 74 frações do
empreendimento habitacional denominado "Quinta dos Castelos" , sito na Uñ¡ão das
Freguesías de Santa Marinha e São pedro da Afurada.

D DA
PEA MAR
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PR OS DO PROJ + PARA
S IPA

EDOC/2019/14500

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 09,04,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
' Autorizar o recurso ao concurso limitado por prévia qualificação, com publicaçäo
no Jornal Oficial da União Europeia, atento o valor da presente contrataçäo, bem
como a qualificação prévia inerente à escolha do prestador de serviços, com o valor
base de 992.000,00 € + lva à taxa legal de 230/0, atê ao termo de vigência do projeto,
ou seja até ao termo do ano letivo de 20201202i.
' Aprovação, nos termos da alínea c) do n.0 I e n.o 2 do artigo 40.0 do ccp, das peças
de formaçäo do contrato do presente procedimento, neste caso em concreto, o
programa de concurso, a minuta de anúncio, o convite à apresentaçäo de propostas,
o caderno de encargos e respetivos anexos, que se juntam à presente etapa.
- Aprovaçäo, em conformidade com o previsto no artigo 67.0 do ccp, da designaçäo
do Júri composto pelos seguintes membros: Presidente - Vera Pacheco, vogal
efetivo - Sofia Soares, vogal efetiva - Sónia Mouräo; vogal suplente - Ariana Pinño;
vogal suplente - José Oliveira,
Face ao exposto, propõe-se que a verba a cabimentar pela Rubrica 2018 A 7 seja
dividida pela seguinte forma:
Ano 2019 - 192.000,00
Ano 2020 - 400.000,00
Ano2021- 400.000,00
Mais foi deliberado submeter a aprovaçäo da Assembleia Municipal a repartição de
enGargos,

UIS UM VEÍC TAFORMA BEI P
DE VI

EDOCt2019t3775
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: À Câmara, 10,04.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1 ' Aprovar as retificações introduzidas às peças do procedimento (caderno de
encargos e programa de concurso;
2 ' Prorrogar o prazo para entrega de propostas nos termos do n.o 2 do art. 640 do
CCP, pelo período equivalente ao tempo decorrido desde o inicio daquele prazo até
à data de decisão e de disponibilizaçäo das peças aos interessados, que se estima
seja feito entre o dia 17 e 23 de abril de 2019, bem como conceder novos prazos
para apresentaçäo de pedido de esclarecimentos e de lista de erros e/ou omissöes.

E
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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, 04.04.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor €777,1Si lsltecentos e setenta e
sete euros e quarenta e nove cêntimos), ou seja, ovalor de€S44,24iquinhentos e quarenta
e quatro.euros e vinte e qu{ro cêntimos), para deslocaçäo a Lisboa,'no dia 17 de março de
2019, solicitado pelo Clube Atlântico da Madalena, nos tèrmos informados. '

FUZI
RRA RELA

EUROS

llJt

EDOC/2019/10386
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, 04.04.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €539,77 (quinhentos e irinta e nove euros e
setenta 9 sele cêntimos), para deslocação à Serra da Èstrela, no dia 10 de março de 2019,
solicitado pela Fuzos - Associaçäo de Fuzileiros, nos termos informados,

DI DESPE P DE
NTA

NO

DE 820 clT
EDOC/2019t16092
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. 04.04,201g,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €53,00 (cinquenta e três eùros), para deslocaçäo
ao Parque Biológico de Gaia, no dia 15 de março de 2019, solicitado pela ÉËcola EBl / Jl de
Cabanöes, nos termos informados.

A NOD DE MA 2019 ELO
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PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE TAXAS DE UT|L|ZAçAO DE VTATURAS MUN¡CtpAtS, N0
VALOR=€51,77 (CINQUENTA E UM EUROS E SETENTA E SETE CÊNT|MOSI, PARA DESLOCAçÄO À
esrtçno ¡-fionnL on ncuon, No olA t¿ oe Mffiço oÈ20t9. soLtctTApoÞffi
VILA D'ESTE

EDOC/2019/16073
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 28, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente: À Câmara, 03.04,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas mun¡cipa¡s, no valor €51,77 (cinquenta e um euros e setenta e sete
cêntimos), para deslocaçäo à Estaçäo Litoral da Aguda, no dia 14 de março de 2019,
solicitado pela Escola EB1 / Jl de Vila d'Este, nos termos informados.

PEDIDO DE DIS TAXAS DE UTI DE VIA
VALOR E DOZE C

CIÏADO PELA ES DOS SANTOS
EDOC/2019/15468

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 29, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 03,04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €.40,12 (quarenta euros e doze cêntimos), para deslocaçäo ao
Porto, no dia 12 de março de 2019, solicitado pela Escola Básica Professor Doutor Marques dos
Santos, nos termos informados.

ENSA DO P DE UTIL DE VIATU M

VALOR €77 EUROS E

NO DIA 13 DE MARC DE 2019. SOLICITADO PELA ESCOLA EBl / JI DE VILA D'ESTE
EDOC/2019/15808
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: À Câmara, 03.04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €77,04 (setenta e sete euros e quatro cêntimos),
para deslocaçäo a Gondomar, no dia 13 de março de 2019, solicitado pela Escola EB1 / Jl de
Vila d'Este, nos termos informados.

PEDIDO PAGAME DE VIATURAS MU

EUROS E DO
VIANA DO CASTELO. NO DIA 09 DE MARCO DE 2019. SOLICITADO PELO CLU A ICO DA

LENA
EDOC/2019t15074
Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31, apenas no
original.
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Despacho do Sr, Presrdente: À Câmara. 03.04.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas munic¡pais, isentando 70% do valor €276,02 (duzentos e setenta e sels
euros e dois cêntimos), ou seja, o valor de €193,21 (cento e noventa e três euros e vinte e um
cêntimos), para deslocaçäo a Viana do Castelo, no dia 09 de março de 2019, solicitado pelo
Clube Atlântico da Madalena, nos termos informados.

DE DE UTI MUN P
VAL RENTA E E TRINT

EDO DE NO DIA DE 201
SOLICITADO PELA ESCOLA EB1 / JI DO ALQUEBRE
EDOC/2019/15266
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: À Câmara.03.04.201g"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €48,34 (quarenta e oito euros e trinta e quatro
cêntimos), para deslocaçäo à escola sede do Agrupamento de Escolas de Canelas, no dia 11
de março de 2019, solicitado pela Escola EB1 / Jl do Alquebre, nos termos informados.

PEDI NSA DE UTIL D UNICIP
NOVENT RO EUROS DOIS

VEI DE ITADO E DE GAIA
EDOC/2019t15194

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presrdente: À Câmara. 05.04,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor €194,32 (ceñto e noventa e quatro
euros e trinta e dois cêntimos), ou seja o valor de €136,02 (cento e trinta e seis euros e 2
cêntimos), para deslocação a Aveiro, no dia 10 de março de 2019, solicitado pelo Futebol
Clube de Gaia, nos termos informados,

ISPE DE UTI MUN
0R €166 OE c NTI

PORT NO DIA 7 DE PELA
PINA

EDOC/2019/16935
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. 04.04.2019,

o

1 AOS

1 NUEL
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Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utif izaçäo de viaturas mun¡c¡pa¡s, no valor €166,12 (cento e sessenta e se¡s euros e doze
cêntimos), para deslocação ao Porto e Gaia, no dia 17 de março de 2019, solicitado pela
Escola Básica ManuelAntónio Pina, nos termos informados,

DE DISPEN O DE TAXAS DE NO
VALOR DOIS EUROS E

CO DE DE DE 201 SO
CA DA JUNQUEIRA

EDOC/2019t14637

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: À Câmara, 04.04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor €72,75 (setenta e dois euros e setenta e cinco
cêntimos), para deslocação ao Parque Ornitológico de Lourosa, no dia 08 de março de 2019,
solicitado pela Escola Básica da Junqueira, nos termos informados,

PEDIDo DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE TAXAS DE UT|L|ZAçÃO DE VTATURAS MUNlCtpAtS, NO
VALOR €1.254,76 [MlL DUZENTOS E CTNQUENTA E QUATRO EUROS E SETENTA E SEIS CÊNT|MOSì.
pnnn oeslgc¡çÄo n cnsreLo enn¡¡co. Nos
TUNA ACADEMICA DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2o19t16914
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, 04.04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor €1.254,76 (mil duzentos e
cinquenta e quatro euros e setenta e seis cêntimos), ou seja, o valor de €879,33 (oitocentos
e setenta e oito euros e trinta e três cêntimos), para deslocaçäo a Castelo Branco, nos dias
15 e 17 de março de 2019, solicitado pela Tuna Académica de Oliveira do Douro, nos termos
informados.

PENSA DO TAXAS DE NO
E OITENTA E AEUMC

DES MBITO MUS+ NOS I
O PELA E E SECU DE

EDOC/2019t16422
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: À Câmara.04.04.2019'

P

I 1

PARA
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Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas munic¡pais, no valor €484,91 (quatrocentos e o¡tenta e quatro euros e
noventa e um cênt¡mos), para deslocaçäo no âmbito do programa Erasmus+, nos d¡as 14,15
e 18 de março de 2019, solicitado pela Escola Básica e Secundária de Canelas, nos termos
informados,

DISPENSA D DE UTI DE VIATU
VALOR E¡S EUROS E AO

JUNQUEIRA
EDOC/2019t14446
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: A Câmara, 04.04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor €56,43 (cinquenta e se¡s euros e quarenta e três
cêntimos), para deslocaçäo ao Parque Biológico de Gaia, no dia 07 de março de 2019,
solicitado pela Escola Básica da Junqueira, nos termos informados.

PEDIDO P DE VIATURAS M
AE ENTA E DOIS

SOLICITAD EBl/JI NTA
EDOC/2019/17038

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 39, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 04.04,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €,48,52 (quarenta e oito euros e cinquenta e dois
cêntimos), no dia 18 de março de 2019, solicitado pela Escola EB1/J| Quinta das Chäs, nos
termos informados.

DIDO DE DI PAGAMENTO D DE VIATURAS M
VAL ENTA E TENTA C NTI DE 201

PELA DA JU
ED0C/2019t17274
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.0g.04.201g"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €71,70 (setenta e um euros e setenta cêntimos),
para deslocaçäo ao Hipermercado Gontinente de Gaia, no dia 19 de março de 2019,
solicitado pela Escola Básica da Junqueira, nos termos informados.

DE NOD LICITADO PELA ESCOLA
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DO PAGAMEN NO
VALOR €167 A E SETE

DE 201 SOLI
D'ESTE, IPSS

EDOC/2019t17610
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 41, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 09.04,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas munic¡pais, no valor €167,59 (cento e sessenta e sete euros e
cinquenta e nove cêntimos), para deslocação à Póvoa de Varzim, no dia 31 de março de
2019, solicitado pela AP - Associação Proprietários da Urbanizaçäo Vila d'Este, IPSS, nos
termos informados.

DO VIATURAS MUNICIPAI
64 SETENTA E AE NOS

DE 1 ELA ESCOLA DA
EDOC/2019t17652
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. 09.04,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €72,64 (setenta e dois euros e sessenta e quatro
cêntimos), para deslocação a Valadares, nos dias 20 e 21de março de 2019, solicitado pela
Escola Básica da Junqueira, nos termos informados.

PEDI O PAGAME VIATURAS MUNICI NO

DA URBANPROPRI

EUMC NO DIA
SOLICITADO PELA ESCOLA EBI/JI DE VILA D'ESTE
EDOC/2019/18066
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: A Câmara, 09.04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €50,91 (cinquenta euros e noventa e um
cêntimos), para deslocação à Estaçäo Litoral da Aguda, no dia 20 de março de 2019,
solicitado pela Escola EB1/Jl de Vila d'Este, nos termos informados.

DE DIS ENTO DE NO
VALOR €1 VINTE E UM E TRO C NO DIA 22DE

PELA CABO MOR
EDOC/2019t18124
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44, apenas no
original,

t9
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Despacho do Sr. Presidente: À Câmara, 09.04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €121,94 (cento e vinte e um euros e noventa e
quatro cêntimos), para deslocaçäo ao Parque Biológico de Gaia, no d¡a 22 de março de 2019,
solicitado pela Escola Básica de Cabo Mor, nos termos informados.

PEDIDO DE D AGAMENTO DE TURAS MUNI
ISCENTOS E ROS E OITENTA E c

MARCO DE 201 9, SOLICITADO PELO FUTEBOL CLUBE DE GAIA
EDOC/2o19t18627

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente: À Câmara.09,04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor €696,83 (seiscentos e noventa e
seis euros e oitenta e três cêntimos), ou seja, o valor de €489,18 (quatrocentos e oitenta e
nove euros e dezoito cêntimos), para deslocaçäo a Lisboa, no dia 24 de março de 2019,
solicitado pelo Futebol Clube de Gaia, nos termos informados,

PEDI E UTIL DE VIAT
AE NO DIA

24 DE MA LICITADO PE REATIVA "AS LAVADEI D
EDOC/2019/18664
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: A Câmara, 09.04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70% do valor €544,92 (quinhentos e quarenta e
quatro euros e noventa e dois cêntimos), ou seja, €381,44 (trezentos e oitenta e um euros e
quarenta e quatro cêntimos), para deslocaçäo a Fátima, no dia 24 de março de 2019,
solicitado pela Associação Recreativa "As Lavadeiras de Pedroso", nos termos informados,

DISPENSA DET URAS MUNICIPAIS NO
18 DIA 25 DE

SOLICITADO PELA ESCOLA ICA DAS MATAS
EDOC/2019/18768
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: A Câmara. 09,04.2019'
Deliberaçäol

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €43,18 (quarenta e três euros e dezoito cêntimos),
para deslocaçäo à Biblioteca Municipal de Gaia, no dia 25 de março de 2019, solicitado pela
Escola Básica das Matas, nos termos informados.

EUROS E
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DE DISPENSA E TAXAS DE UTIL DE

VALOR €44.72 E QUATRO EUROS E E DO|S C NTIM NO DIA 25 DE MARCO DE
2019. SOLICITADO PELA ESCOLA EB1/JI DE VILA D'ESTE
EDOC/2019t18778

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 48, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presrdente: À Câmara. 09.04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €,44,72 (quarenta e quatro euros e setenta e dois
cêntimos), para deslocaçäo à Estação Litoral da Aguda, no dia 25 de março de 2019,
solicitado pela Escola EB1/Jl de Vila d'Este, nos termos informados.

DO DE UTI DE

DE
201 SOLI

ED0C/2019t19014
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 49, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: A Câmara. 09.04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €63,98 (sessenta e três euros e noventa e oito
cêntimos), para deslocaçäo a Azenha/Sandim, dia 26 de março de 2019, solicitado pela
Fundação Padre Luís, nos termos informados.

PENSA DO P TAXAS DE UTI NO
ALOR €I 17 UENTA E S NTIM NO DIA 27 D

DE PELA
EDOC/2019/19336
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: À Câmara. 09,04.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor de €156,17 (cento e cinquenta e seis euros e
dezassete cêntimos), para deslocaçäo a Serralves, no dia 27 de março de 2019, solicitado
pela Escola Básica de Sá/Sandim, nos termos informados.

PEDIDO DE D P UTI DE
V ENTA E ENTA E E ODE

CITADO PE SECUN
EDOC/2()19t19562
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. 09.04.2019'

€63

DIM

S E NOVENTA
PADRE
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas munic¡pa¡s, no valor de €47,48 (quarenta e sete euros e quarenta e o¡to
cêntimos), para deslocaçäo ao Porto, no dia 27 de março de 2019, solicitado pela Escola
Secundária António Sérgio, nos termos informados,

SA DO PAGAM DE VIATURAS MUNICIP
OR 16 E ROS E DEZASSEIS

SOLICIT COUTO
EDOC/201911974'.1

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no
orlginal.
Despacho do Sr, Presidente: À Câmara. 09.04,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor de €64,16 (sessenta e quatro euros e dezasseis
cêntimos), para deslocação a Espinho, no dia 28 de março de 2019, solicitado pela Fundaçäo
Couto, nos termos informados,

PEDIDO DE ODET MUNICIPAIS NO
VALOR UM EU NO DIA 28 DE OD
SOLICITADO PELA APPACDM / VILA NOVA DE GAIA
ED0C/2019t19775
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presldente: À Câmara. 09,04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor de €71,89 (setenta e um euros e oitenta e nove
cêntimos), para deslocação a Espinho, no dia 28 de março de 2019, solicitado pela
APPACDM / Vila Nova de Gaia, nos termos informados.

DE DISPE ODET ICIPAIS
VAL EUROS E SESSENTA

PELA FED NOVA DE
GAIA
ED0C/2019t20316
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 54, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: À Câmara, 09.04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor de €754,68 (setecentos e cinquenta e quatro euros
e sessenta e oito cêntimos), para deslocaçäo a Lisboa, no dia 30 de março de 2019,
solicitado pela Federação das Coletividades de Vila Nova de Gaia, nos termos informados.

4
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DISPENSA DE DE VIATU MUNI

E DOZE EU 31 DE o DE 201
SOLICITADO PELA BANDA MUSICAL LEVERENSE
EDOC/2o19t20289

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 55, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente: A Câmara.09,04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor de €212,23 (duzentos e doze euros
e vinte e três cêntimos), ou seja, o valor de €148,56 (cento e quarenta e oito euros e
cinquenta e seis cêntimos), para deslocação a Vila do Conde, no dia 31 de março de 2019,
solicitado pela Banda Musical Leverense, nos termos informados.

NSA DO DE VIATURAS MUN
06 EUROS E SEIS

SOLICITADO PE ECUN DR. J
EDOC/20r9/19810
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: A Câmara. 09,04,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor de €440,06 (quatrocentos e quarenta euros e seis
cêntimos), para deslocação a Leiria, no dia 29 de março de 2019, solicitado pela Escola
Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, nos termos informados.

PEDIDO D PAGAMENT DE VIATURAS MUN
IN ROS E OITENTA E

SERRALVES. NO DIA 01 DE ABRIL DE 2019. SO O PELA ESCOLA CA DR. COSTA MATOS
EDOC/2019t20521
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 57, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 09,04.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor de €59,87 (cinquenta e nove euros e oitenta e sete
cêntimos), para deslocaçäo a Serralves, no dia 01 de abril de 2019, solicitado pela Escola
Básica Dr. Costa Matos, nos termos informados.

DE DISPE ODET tclPArs NO
VALOR €170.78 ENTO E SETENTA EUROS E SETENTA E OITO C NTIMOSI. PARA DESLOCACÄO NO

I

A

PORTO. NOS DIAS 29 E 30 DE MARCO DE 2019, SOLICITADO PELA ESCO Ê8213 DE VILA D'ESTE
ED0C/2019t22132
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 58, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 09,04,2019'
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Deliberação
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor de €59,87 (cinquenta e nove euros e o¡tenta e
sete cêntimos), para deslocaçäo ao Porto, nos dias 29 e 30 de março de 2019, solicitado
pela Escola EB 213 de Vila d'Este, nos termos informados.

D|REçÃO MUNtCtpAL DE TNFRAESTRUTURAS E ESPAçOS PÚBL|COS
PAGAMENTO DE RELATVA À

EVENTO "NOIT NO DIA 05 DE ABRIL
VALOR TOTAL DE EUROS E VINTE
ACAD
EDOC/2019/15383
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 59, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara, 27.03,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Noite de Serenatas", realizado no d¡a
05 de abril de 2019, no valor total de €119,20 (cento e dezanove euros e vinte cêntimos),
solicitado pela União Académica de Avintes, representada pelo Senhor Rui Filipe Alves
Moreira, nos termos informados,

PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXAS PELA INTERRUPçÄO DE TRÂNSITO. RELATVA À
S DAS OT. 02 E 03 DE

NHO DE 201 AL DE €1 UENTA E UM EUROS E

soLtctT E FREGUES¡A DE CAN
EDOC/2018t32240

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 60, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 12,06,2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realização do evento "Feira Medieval de Canelas",
realizado nos dias 01, 02 e 03 de junho de 2018, no montante de €876,12 (oitocentos e
setenta e seis euros e doze cêntimos), correspondente a 70o/o do valor total de €1.251,60 (mil
duzentos e cinquenta e um euros e sessenta cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia
de Canelas, nos termos informados.

PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE À L]CENÇA DE DOIS LUGARES DE
ESTACIONAMENTO PRIVATIVO PARA O ANO DE 2019. SITOS NA RUA ESCOLA DE SAO PAIO -

UESIA DE VALOR DE €2.1 A E UM EUROS E

S CRL
EDOCl2019t2421
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 61, apenas no
original,

. COOPERATIVA P
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Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 02.04.2019'
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 na Rua Escola
de São Paio, freguesia de Canidelo, no valor de €2.161,46 (dois mil cento e sessenta e um
euros e quarenta e seis cêntimos), solicitado pela Cercigaia - Gooperat¡va para a Educação e
Reabilitação de Cidadäos lnadaptados, CRL, nos termos informados,

PEDIDO DE D]SPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE À LICENCA DE T RES DE
RIVATIVO PARA GOMES GUERRA -

E ARC MIL DUZENTOS E UARENT ED
E DEZANOVE
VOLU

EDOC/2019/2313
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. 02.04,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de três lugares de estacionamento privativo para o ano de 2019, sitos na Avenida
Gomes Guerra, freguesia de Arcozelo, no valor de €3.242,19 (três mil duzentos e quarenta e
dois euros e dezanove cêntimos), solicitado pela Associaçäo Humanitária dos Bombeiros
Voluntários da Aguda, nos termos informados.

DISPENSA TAXA REFERENTE À L E

ESTAC PARA O ANO VELOSO DA CRUZ -
UESIAS DE E PEDRO DA AFURADA

IS MIL CE TA E OITO ADO PELA
DE COMBA

EDOC/2019/190
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, 02.04.2019'
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
Conselheiro Veloso da Cruz, União de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada,
no valor de €2,158,80 (dois mil cento e cinquenta e oito euros e oitenta cêntimos), solicitado
pela Associação Nacional de Combate à Pobreza, nos termos informados.

NSA DO REFERENTE À LI
ENTO O ANO DE2Ol

E SANDIM NO VALOR DE
DUZENTOS E OUARENT A E DOIS EUROS E DEZANOVE osì. soLtc PELO AGRUPAMENTO
DE ESCOLAS DIOGO MACEDO
EDOC/2o18t75054
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64, apenas no
original.

ITADO PELA
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Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 02.04,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de três lugares de estacionamento privativo para o ano de 2019, sitos na Rua da
Escola Preparatória, União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, no valor de
€3.242,19 (três mil duzentos e quarenta e dois euros e dezanove cêntimos), solicitado pelo
Agrupamento de Escolas Diogo Macedo, nos termos informados.

PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE À LICENçA DE DOIS LUGARES DE
IONAMENTO o DE 201 SI

SANTOS - UESIAS DE GUL DE €1.440 IL
E RENTA TOC NTIMO SOLICITADO

SOCIAL VALADARES GAIA F.C.
EDOC/2018/6367

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 65, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: A Câmara. 09.04,2019'
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
Professor Amadeu dos Santos, União de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, no valor de
€1,440,98 (mil quatrocentos e quarenta euros e noventa e oito cêntimos), solicitado pela
sede socialValadares Gaia F.C., nos termos informados,

PEDI REFERENTE À LICE
MENTO P O ANO DE 201

FREGUESIAS HAE DOIS MIL
A E OITO SOLICITADO PE

GAIA
EDOC/2018/78080
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, 09.04.2019'
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 10 de Maio,
Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, no valor de €2.158,80 (dois
mil cento e cinquenta e oito euros e oitenta cêntimos), solicitado pelo Águias Sport de Gaia,
nos termos informados.
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SADOP REFERENTE À LICEN
ESTACIONAME PRIVATIVO PARA O ANO 2019. SITO NA RUA DA IGREJA

PEDROSO E VALOR DE UROS E
cl ENTA E SOLICIT DE ROSO E SEIXEZE
EDOC/2018/2430
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 67, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente: À Câmara, 09.04.2019'
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 da lgreja,
União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, no valor de €840,57 (oitocentos e quarenta
euros e cinquenta e sete cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Pedroso e
Seixezelo, nos termos informados.

PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA REFERENT¡ À UC¡ DE DOIS LUGARES DE
ENTO PRIVA O ANO DE 2OI - FREGUESIA

MADAL €1 E NTA EU

CITADO NTO VERTICAL DA
EDOC/2018/78069
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 68, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: À Câmara. 09,04.2019'
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 de
Luanda, freguesia da Madalena, no valorde€1.440,98 (mil quatrocentos e quarenta euros e
noventa e oito cêntimos), solicitado pelo Agrupamento Vertical da Madalena, nos termos
informados.

PEDIDO DE DO PAGAM REFERENT¡ À U DE
PRIV DE 201 CASTRO - U

DEE 19
ROSED UMANIT

VOLU
EDOC/2018t77830

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 69, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara, 09,04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de três lugares de estacionamento privativo para o ano de 2019, sitos na Rua
Gonçalves de Gastro, União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, no valor de €3.242,1g
(três mil duzentos e quarenta e dois euros e dezanove cêntimos), solicitado pela Associaçäo
Humanitária dos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos, nos termos informados.

SOLICIT
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PED¡DO DE DISPENSA PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE À UCENCA DE UM LUGAR DE
ENTO P ANO DE 201 SITO NA

UESIAS DE PEDRO DA AFURADA NOV D

SM¡LD NTA E OITO EU

DE LARES FAMILIARES PARA CRIANCAS E JOVENS
EDOC/2019/4893
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 70, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 09,04,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de um lugar de estac¡onamento privativo para o ano de 2019, sito na Rua Mouzinho
de Albuquerque, Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, no valor de
€3.238,20 (três mil duzentos e trinta e oito euros e vinte cêntimos), solicitado pela
Associaçäo de Lares Familiares para Crianças e Jovens, nos termos informados,

NSA DO P AXA REFERENTE À UCEru
ONAMENT O ANO DE BRO . UN

FREG UDE E VI RUA ANT NIO SAMP
DOU N 79 OZE M SEIS EUROS

E SETENTA E LICA
ED0C/2018t77873
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. 09,04,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de seis lugares de estacionamento privativo para o ano de 2019, sitos na Rua 14 de
outubro, União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso e na Rua António Sampaio,
freguesia de Oliveira do Douro, no valor de €12.956,79 (doze mil novecentos e cinquenta e
seis euros e setenta e nove cêntimos), solicitado pela Polícia de Segurança Pública, nos
termos informados.

- UNI DE DE MAFAMUDE VALOR DE€,4.317 60
TRO MIL ETE E SOLICITADO P

RDIA DE
EDOC/2018/6114
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, 09.04,2019'
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 na Rua
Antero de Quental e rua 14 de outubro, Uniäo de Freguesias de Mafamude e VÍlar do
Paraíso, no valor de €4.317,60 (quatro mil trezentos e dezassete euros e sessenta cêntimos),
solicitado pela Santa Casa da Misericórdia de Vila Nova de Gaia, nos termos informados.

SOLICIT P
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DE DIS ENTO DA TAXA DE
EST RIVATIVO P SITOS NA RUA COSTA GOODOLFIM -

GUESIAS DE E PEDRO MIL
D NTAED

BLICA
EDOC/2018/61639

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.09,04.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de três lugares de estacionamento privativo para o ano de 2019, sitos na Rua Costa
Goodolfim, Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, no valor de
€3,242,19 (três mil duzentos e quarenta e dois euros e dezanove cêntimos), solicitado pela
Polícia de Segurança Pública, nos termos informados.

PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA REFERENTE À LICENCA DE S LUGARES DE

SOLICITADO PELA

EST PRIVATIVO PARA O ANO DE 2019. SITOS NA RUA ISABEL MU DE MESQUITA.
EVA DE €1.440 IL A EUROS E

NTA E OITO CAMPOLINHO
EDOCI2019I4472
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 74, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 09.04,2019'
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 lsabel
Muller de Mesquita, freguesia de Valadares, no valor de €1.440,98 (mil quatrocentos e
quarenta euros e noventa e oito cêntimos), solicitado pelo Jardim de Infância do
Campolinho, nos termos informados.

ESPECIAL D PARA : 23-CD-13 80.
TR-82 E 79.VC. ERIOR DA ZONA DEL
ROTUN lo BLI AVENIDA V E AV, D.

31DED I
EDOC/2o19t19123
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 75, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 09.04,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS-PP, aprovar a
autorizaçäo especial de circulaçäo para os seguintes veículos pesados: 23.C0.13, 80.TR.82
e 79'VC.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 31 de dezembro de 2019, nos termos informados,

DE

ICITADO PEL
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EM IZACAO DAS INSTALACÖES DA ESCOLA BÁSICA DR. COSTA MATOS -
PROPOSTA DE ADICIONAL NO 2

EDOC/2019t18370

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: Autorizo e aprovo. À Cämara, ratificação,27.05,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 27.03.2019, que
aprovou o contrato adicional îo 2, relativo à "Requalificação e Modernizaçäo das
lnstalaçöes da Escola Básica Dr. Costa Matos", nos termos informados.

REOUALIFICACÃO E MODERNIZACÄO DAS INSTALACÖES DA ESCOLA ICA DE VALADARES -
PROPOSTA DE CONTRATO ADICIONAL NO 2
EDOC/2018/78935

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 77, apenas no
original.
Despacho do sr. Presidente: Autorizo e aprovo. A câmara, ratificação.27.09,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr, Presidente datado de 27.03,2019, que
aprovou o contrato adicional îo 2, relativo à "Requalificaçäo e Modernizaçäo das
lnstalaçoes da Escola Básica de Valadares", rìos termos informados.

ADITAMENT DEC US NA AVENIDA
il E

ED0C/2017/64659
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. 02,04,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o aditamento ao "Projeto de Criação do Corredor BUS
na Avenida Vasco da Gama entre a Avenida D. Joäo ll (VLg) e Rotunda dos Arcos do
Sardäo", nos termos informados.

CA SOPHIA ER DAS
- PRO ADIC

EDOC2019/20188
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 79, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preslde nte: A Câmara, para aprovaçã0,09,04,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato adicional n0 2 relativo à "Escola Básica
Sophia de Mello Breyner - Requalificação e Modernização das lnstalaçoes", nos termos
informados,

DO
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POSÏURA MUNICIPAL DE TRÂNSITO NA TRAVESSA coLÉGIo Do sARDÄo - FREGUESIA DE OLIVEIRA
DO DOURO

EDOC/2o18t78997

Foi presente o documento refer¡do em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 80, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: À Câmara, 09.04.2019'
Deliberaçäo:

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

DE TRANSITO NA DE OLIVEIRA DO
EDOC/2018t44702
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 81, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara, 09.04.2019'
Deliberação:

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

DrREçAo MUNICIPAL PARA A INCLUSÄO SOCIRI.
DIDO DE DIS DOP

DO JARDI COM V FOOD E CERVEJEI
DURANTE 21 DE DE AGOSTO DE 201
EVENTO "BEER SUNSET GAIA''.
ED0C/2019t20884
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 82, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: À Câmara. 02,04,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de ocupação do espaço público, Jardim do
Morro, durante os dias 18 a 21 de julho e de 23 a 25 de agosto de 2019, para a realizaçäo do
evento 'BEER SUNSET GAIA" e a redução de 50% do pagamento da respetiva taxa
municipal, nos termos informados.

OCUP O PÚBLICO E P O DE TAXA
EVENTO "RUA MARKE

21DE ABRIL. 17 19 DE MAIO. 14 A 16 DE JUN HO E 16 A 18 DE AGOSTO. SOLICIT POR PAUSAS E
FOLGAS. LDA
EDOC/2019t23031
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 83, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: À Câmara.09,04.201g"
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Deliberaçäo
Deliberado por unanimidade, aprovar a real¡zação do evento "Rua Market", no Jardim do
Morro, nas datas e condicionantes seguintes:

1- 18a21de abril; 17 a19 de maio; 14a16 de junho, e l6 a l8 de agosto;
2- A ocupaçäo será restr¡ta aos espaços empedrados;
3- Apresentação prévia de plantas com a localização dos equipamentos;
4- Cumprimento rigoroso do Regulamento Municipal de Espaços Verdes;
5- A reduçäo de 50% do pagamento da respetiva taxa municipal.

DE D¡REITOS D RA MUNICIPAL DE
EDOC/2019t22976

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. 10,04,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o procedimento público de sorteio para atribuiçäo dos
lugares da Feira de Artesanato, nos termos informados,

90 PEDIDO - DE ESCALÃO DE SOCIAL ESCOLAR COM EFE RETOATIVOS
EDOC/2o19t20464
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 85, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara, 02,04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a regularizaçäo da atribuição dos escalöes de açäo
socialescolar, com efeitos retroativos, nos termos informados.

DO E FORNECI ESCOLARES COM A
GERTAL. S.A.. POR UM PE ODO DE UM ANO
EDOC/2019t20450

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 86, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: À Câmara. 02,04,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a renovação do contrato de Fornecimento de Refeiçoes
Escolares às Escolas Básicas do 10 ciclo e Jardins de Infância da rede pública do concelho,
por mais um ano escolar, nos termos informados.

RIBEIRO

EDOC/2019t12340
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 82, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: À Câmara. 02,04.2019'
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de
utilizaçäo na Piscina Municipal Maravedi, no valor de €110,00 (cento e dez euros), solicitado
por Mar¡a Beatriz Carvalho Abreu Ribeiro, nos termos informados.

PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA DE V¡STORIA ADMINISTRATIVA, NO VALOR DE €79.00
(SETENTA E NOVE EUROS). SOLICITADO POR SILVANA SEVERINO PEREIRA
EDOC/2019t78602
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no BB, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preslde nte: À Câmara. 09.04.201g"
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 Silvana Severino
Pereira, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SO LICITADO POR JOSÉ JOAOUIM RIBEIRO DA COSTA
EDOC/2019t22547

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, 09,04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
José Joaquim Ribeiro da Gosta, nos termos informados,

CANDIDA TURA DE APOIO AO ARRENDAM ENTO- SO LICITADO POR ELVIRA DA COSTA MARTINS CAMILO
EDOC/2019t22539
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g0, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente: A Câmara, 09.04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Elvira da Costa Martins Camilo, nos termos informados.

RAD ENDAME ANGELA ALBE
OMAR

EDOC/2o19t22541

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g1, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 09.04,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Maria Ângela Alberto Buana Òmar, nos termos informados.
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CANDIDATURA DE O AO ARRENDAMENTO. SOLICITADO POR MARIA CÂNDIDA LOPES DIAS
EDOC/2019t22561

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 92, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presidente: À Câmara.09,04.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cand¡datura de apo¡o ao arrendamento, solicitado por
Maria Cândida Lopes Dias, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADO POR ANSUMANE FATY JUNIOR
EDOC/2019122565
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 93, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: À Câmara. 09,04,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Ansumane Faty Junior, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARREN DAMENTO SOLICITADO POR MÁRCIA ALEXANDRA GOMES

OLIVEIRA PINTO
EDOC/20r9t225s8
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 94, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: À Câmara. 09,04,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Márcia Alexandra Gomes, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOI O AO ARRENDAMENTO. SOLICITADO POR ISAU DA CONCEICAO DOS
SANTOS CARDOSO PEDROSA
EDOC/2019t22479

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 95, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara, 09.04.2019'
Deliberaçäo:

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

DE APOIO SOLICITADO POR BALBINA
RESENDE
EDOC/2o19t22556
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, 09.04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Balbina Ferreira da Mota Resende, nos termos informados,
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CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADO POR ANGELINA RODRIGUES
BORGES

EDOC/2019t22568

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 97, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: À Câmara, 09.04.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Maria Angelina Rodrigues Borges, nos termos informados.

CANDIDATURA DE O AO ARRENDAMENTO. SOLICITADO POR IO MANUEL MENDES
FERNANDES
EDOC/2019t22495
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 98, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: À Câmara. 09,04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
António Manuel Mendes Fernandes, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO, SOLICITADO POR MARIA ELISA FERNANDES DOS
SANTOS NORA
EDOC/2o19t22554
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g9, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente: A Câmara.09,04.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Maria Elisa Fernandes dos Santos Nora, nos termos informados.

CANDIDATURA E APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADO POR DAVID BERNARDINO PEREIRA
MENDES

ED0C/2019t22545
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 100, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: A Câmara. 09,04.2019'
Deliberação:

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

NANNINATIIPA DE APOIO Âô APPtrNNÂMtrNTô SOLICITADO DôR a^Þl 
^

trYÅNNPA FIôTtrI IJô Ntr

OLIVEIRA
EDOC/2o19t22550
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 101, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 09,04.2019'
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Carla Alexandra Botelho de Oliveira, nos termos informados,

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADO POR ROSANGELA BATISTA
EDOC/2019t22531

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 102, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara, 09,04.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Rosangela Batista, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADO POR EMíLN FERNANDA RODRIGUES DE
CARVALHO
EDOC/2019t22534

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 103, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara, 09.04.2019'
Deliberaçäo:

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

CANDIDATURA APOIO AO ARREN DAME NTO CITADO POR JORGEVAZ TEIXEIRA DE PINHO
EDOC/2019/22537

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 104, apenas no
original.
Despacho do Sr, Preslde nte: A Câmara. 09,04.2019"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Jorge Vaz Teixeira de Pinho, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADO POR ALBERTI FERNANDES DA SILVA
FORTES

EDOC/2019t22549
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 105, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presldente: À Câmara, 09.04.2019'
Deliberação:

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

CANDIDATURA APOIO AO ARRENDAMENTO. CITADO POR MARIA JOSÉ LEMOS LA ROQUE
EDOC/2019t22527
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 106, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara, 09.04.2019'
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a cand¡datura de apo¡o ao arrendamento, solicitado por
Maria José Lemos La Roque, nos termos informados.

CANDIDATURA D E APOI O AO ARRENDAMENTO. SOLICITADO POR JOSÉ DE JESUS P¡RES
EDOC/2019t22500

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0'107, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: À Câmara. 09.04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
José Carlos de Jesus Pires, nos termos informados.

CONTRATOS PROGRAM DE DESENVOLVIMENTO DESPORTIVO S DISTRITAIS
AUTORIZAR O ESTORNO DO REMANESCENTE
EDOC/49392
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 108, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 09,04,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar o estorno da verba remanescente relativo aos
Contratos Programa de Desenvolvimento Desportivo celebrado com as Associaçöes
Desportivas, nos termos informados.

D|REçÄO MUNTC|PAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
PEDIDO DE DE ADITAMENTO AO D

NO MONT E NOVENTA E E 0

UN DE ERZEDO E E PRO SOCIEDAD
DEC
EDOC/2019t20216

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 109, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: À Câmara, 02,04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o interesse coletivo relevante da presente operação
urbanística, uma vez que irá permitir a execuçäo da obra de requalificação do Largo Nossa
Senhora das Fontes, que inclui nos seus trabalhos a área a ceder ao domínio público, no
âmbito do presente pedido de alteraçäo de licença de loteamento n005/03 e isentar o
pagamento da taxa de emissäo de aditamento ao alvará de loteamento, no montante de
€193,00 (cento e noventa e três euros), solicitado por Régua e Promo, Sociedade de
Construçoes, Lda - Proc.o 2728117 - PL, Uniäo de Freguesias de Serzedo e Perosinho, nos
termos informados,
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PARA
EXECU ANTE GLOBAL DE

SETE DE SANTA MARINHA E

PEDRO DA AFU SOLICITADO POR MARIA GABRIELA MORAIS D SANTOS DE MESQUITA
EDOC/2019t20210
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 110, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: À Câmara, 02,04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
o pedido de reduçäo do pagamento da taxa pela prorrogaçäo de prazo para execuçäo de
obras, no montante global de €238,67 (duzentos e trinta e oito euros e sessenta e sete
cêntimos), em 50%, solicitado por Maria Gabriela Morais dos Santos de Mesquita, Proc.o
2597115 - PL, União de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos
informados.

PEDI PAGAMENTO DE ICEN ESPECIAL DE
TIVA AO EVENT E SANTO ISIDORO'' A REAL]ZAR

MAIO DE 201 €175 NTO E NTIMOS
LAF RICA DA FREGUESIA DE PEDRO DE PE

ED0C/2019t20042
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 'l '1, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 02,04,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa em Honra de Santo lsidoro",
a realizar entre 02 e 06 de maio de 2019, no valor de €175,90 (cento e setenta e cinco euros e
noventa cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial da Freguesia de São Pedro de
Pedroso, nos termos informados.

PEDIDO DE DI ENTO DE T N ESPECIAL DE

MARGINAL DOURO" A REALIZA
DE 2019 V 89 IN ENTA E

SOLICITADO PELA RUNPORTO,COM
EDOC/2019t19677
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 112, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente: À Câmara.02.04.201g"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "5a Médis Corrida Marginal Douro",
a realizar no dia 12 de maio de 2019, no valor de €53,89 (cinquenta e três euros e oitenta e
nove cêntimos), solicitado pela RUNPORTO.COM, nos termos informados,

AO EVENTO
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PEDIDO DE DISPENSA DE PAGAMENTO DE TAXA DEVIDA PELA EMISSÃO DE LICENCA ESPECIAL DE
RUíDO RELATIVA AO "FE

ABRIL DE 2019 V
RECREATIVA MOCIDADE O AFURADA

ED0C/2019t20694
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 113, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente: A Câmara.04,04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença espec¡al de ruído relat¡va ao evento "Festa de Aniversário da Rádio
Afurada", a realizar nos d¡as 06 e 07 de abril de 2019, no valor de €64,39 (sessenta e quatro
euros e trinta e nove cêntimos), solicitado pela Associaçäo Recreativa Mocidade Rádio
Afurada, nos termos informados.

DE PAGAME DET

DADAS t, A REALIZAR NO DIA 1

EUROS E CLARET
EDOC/2019/21506
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 114, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: A Câmara.09,04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Dia Desportivo - Pratique esta
ldeia - O Desporto de Mäos Dadas com o Voluntariado", a realizar no dia 01 de maio de
2019, no valor de €53,89 (cinquenta e três euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela
Fundaçäo Claret, nos termos informados,

DE EN ESPECIAL DEDP

A REALIZAR NO DIA 25 DE ABRIL DE 1

VALOR DE E DOIS EUROS E

JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2o19t21684
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 115, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: À Câmara.09,04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Caminhada Solidária", a realizar no
dia 25 de abril de 2019, no valor de €,52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e oito
cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de Arcozelo, nos termos informados,

,,

TIVA AO EVEN - PRATI ESTA IDEIA - O DESPORTO DE
aa

PELA FUN
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O PÚBLI coM 20M2 PROC.0

- PL - FREG IX DA MARI
CABRAL
ED0C/2019t20215
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 116, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: A Câmara, 02.04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS-PP, aprovar
a desafetação do domínio público municipal da parcela de terreno com 20m2, solicitado por
Manuel Duarte Pereira Cabral, Proc.o '1270190 - PL, freguesia de Säo Félix da Marinha e
submeter a aprovaçäo da Assembleia Municipal, nos termos da alínea q), do n0 1, do artigo
250 da Lei n0 7512012, de 12 de setembro, nos termos informados.

DO DE DISPE ENTO DA TAXA DEVI DO
POSTO DE M TE DE €5.()()O 00

o DE 201 0 -U DE FREG ES E

SO SO - COMBU
EDOC/2o19t20203
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 117 , apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: À Câmara. 02.04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, indeferir
a reclamaçäo graciosa apresentada pela Gaspe - Combustíveis, Lda, Proc.o 5724118 - PC,
União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso e manter o despacho do Exmo. Senhor
Vice.Presidente de 10 de dezembro de 2018, que determinou a notificaçäo do requerente 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, bem
como, a suspensäo da execuçäo fiscal, por ter sido prestada garantia nos termos legais,

DO PAGA DA PELA INST

NOM MIL EU
TIVA AO 0 5741 E CANE SOLICITADO

- coM
EDOC/2019/20198

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no'1'lB, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presldente: A Câmara.02.04.201g"
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS/PP, indeferir
a reclamação graciosa apresentada pela Gaspe - Combustíveis, Lda, Proc,o 5741t18 - PC,
freguesia de Canelas e manter o despacho do Exmo. Senhor Vice.Presidente de 10 de
dezembro de 2018, que determinou a notificaçäo do requerente da liquidação da taxa devida
pela instalação e funcionamento do posto de abastecimento de combustíveis, no montante
de €5.000,00 (cinco mil euros), relativa ao ano de 2018, bem como, a suspensão da
execução fiscal, por ter sido prestada garantia, nos termos legais,
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PAGAMENT FUNCIONAMENTO DO
POSTO DE DE COMBU

TIVA AO ANO DE -UN DE FREGUESIAS DE PEDROSO E SEIXEZELO
NIO & MOREI

ED0C/2019/14535
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 119, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente: A Câmara, 02.04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, indeferir
a reclamaçäo graciosa apresentada por Tomás António & Moreiras, Lda, Proc.o 5736/18 -
PC, União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo e manter o despacho do Exmo, Senhor
Vice-Presidente de 10 de dezembro de 2018, que determinou a notificação do requerente da
liquidaçäo 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,

PEDIDO DE D ENTO DA oDo
IMENTO NTANTE DE €5.()(}() NC

RELATIVA AO ANO DE 18. PROC.O 5726118 - PC - FREGUESIA DE , SOLICITADO POR
GALPGEST, LDA
EDOC/2019t23147

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 120, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presldente: A Câmara. 09,04,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD.CDS-PP, indeferir
a reclamação graciosa apresentada pela GALPGEST, Lda, Proc.o 5726118 - PC, freguesia de
Canelas e manter o despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente de 10 de dezembro de 2018,
que determinou a notificaçäo do requerente da liquidação da taxa devida pela instalação e
funcionamento do posto de abastecimento de combustíveis, no montante de €5.000,00
(cinco mil euros), relativa ao ano de 2018, nos termos informados.

PEDI D DO PAGAM PELA INST E FUN
ECt NO MONT

0 5706/18 - PC - ADO POR
LDA

EDOC/2019t14537
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 121, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 09,04,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, indeferir
a reclamaçäo graciosa apresentada por Tomás António & Moreiras, Lda, Proc.o 5706/18 -
PC, freguesia de Avintes e manter o despacho do Exmo, Senhor Vice.Presidente de 10 de
dezembro de 2018, que determinou a notificaçäo do requerente 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.
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PEDIDO DE DI ENTO DA TAXA DEVI

ECr NO MONTANTE DE €5.()()() MIL
RELATIVA AO ANO DE 2018. PROC.O 5716/18 - FREGUESIA DE ARCOZELO, SOLICITADO POR
TORRES & VAZ, LDA
EDOC/2o19112986
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 122, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: À Câmara. 09.04,2019'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, indeferir
a reclamação graciosa apresentada por Torres & Vaz, Lda, Proc,o 5716/18 - PG, freguesia de
Arcozelo e manter o despacho do Exmo. Senhor Vice-Presidente de 10 de dezembro de
2018, que determinou a notificaçäo do requerente da liquidaçäo da taxa devida pela
instalaçäo e funcionamento do posto de abastecimento de combustíveis, no montante de
€5,000,00 (cinco mileuros), relativa ao ano de 2018, nos termos informados.

PEDIDO DE O DA TAXA oD0
P

DA LEI NO
aa O REGIME JU Dtco

OS INSTITUT E ABRIL DE 201 NO

E ROS E

ICITADO PE UESIA DE AVI
EDOC/2019t16302
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 123, apenas no
original.

Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 02,04,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa devida pela
utilizaçäo do Auditório do Parque Biológico, para a realizaçäo de uma ação de
esclarecimento e sensibilizaçäo acerca da Lei n0 49/2018, que "Cria o Regime Jurídico do
Maior Acompanhado, eliminando os lnstitutos da lnterdiçäo e da lnabilitaçäo", realizada no
dia 05 de abril de 2019, no valor de €344,40 (trezentos e quarenta e quatro euros e quarenta
cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de Avintes, nos termos informados.

DE UM POR UMA ALUNA D
E OUTUBRO A 9 NA RESERVA DO DOURO

EDOC/2018/56431

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

Despacho do Sr, Presidente: À Câmara. 02,04,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar a realização de um estágio curricular por uma aluna do
30 ano de Biologia, a decorrer de outubro a junho de 2019, na Reserva Natural Local do
Estuário do Douro, nos termos informados.

PARA A ESCLARECIMENTO E SENSIBIL

E DA INABILIT
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P

PEDI UCHE PARA ENTRADAS
E BIOL VALOR DE

JUNTA DE FREGU IA DE ERMES¡NDE
EDOC/2019t20413

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 125, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 02,04,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxa pela
atribuiçäo de vouchers, para entradas no Parque Biológico de Gaia, no valor de €96,00
(noventa e seis euros), solicitado pela junta de freguesia de Ermesinde, nos termos
informados.

ODEU REPÚBLICA ERTURA DE P
P BLICA

EDOC/2019t23123

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 126, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: À Câmara. 09,04,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
a versão da Proposta de Plano de Urbanizaçäo da Avenida da República a submeter a
discussão pública e abrir um período de 20 dias para discussão pública, através de aviso a
publicar em Diário da República, nos termos do artigo 890 do RJIGT e validar a respetiva
minuta, nos termos informados,

EFICÁCA ELI CAMARÁR|A DE
AUTORIZO O DE TERRENO RATIVO NO

36211975E E

CONSIDERADA SEM EFEITO
EDOC/2o19t23153
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 127, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 09,04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD.CDS-PP, revogar,
com eficácia retroativa, a deliberação camarária de 26 de dezembro de 1979, que autorizou o
loteamento de terreno no âmbito do processo administrativo n0 36211975 e a consequente
cassação do alvará de loteamento n0 60/81, o qual deverá ser considerado sem efeito, nos
termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAçAO EM
PAULA CARNEI DATÁn

RUA JOS INIS DOS SANTOS. NO 99, 10 R.4430-698 FREGUESIA D OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2019/18306
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 128, apenas no
original.

DENTO No 60/81 o
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Despacho do Sr, Preside nte: À Câmara. 2T,03,2019'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS-PP, aprovar
o despejo de Maria Paula Soares da Silva Carneiro, arrendatária da habitaçäo, sita na Rua
José Dinis dos Santos, n0 99, 10 R, 4430-698, freguesia de Oliveira do Douro, nos termos
informados.

POSSE DA HABI TRAVESSA DO N0 233 A
10 DAU E PEROSIN
EDOC/2019/19506
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12g, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: À Câmara, 02.04.2019'
Deliberação:

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

'1. Determinar a emissäo do mandado de posse administrativa da habitaçäo sita na
Travessa do Centro Hípico n0 233 A - l0 Esqo, Uniäo de Freguesias de Serzedo e
Perosinho, bem como, do mandado de notificaçäo edital, a fixar na data em que
for tomada a posse do bem imóvel, concedendo à utente, um prazo de 10 dias
para proceder ao levantamento de todos os bens que forem encontrados na
habitaçäo, sob pena de, näo o fazendo, serem os mesmos, considerados
perdidos a favor do Município;

2. Determinar a execuçäo dos referidos procedimentos pela Polícia Municipal,
fixando-se a sua execuçäo em data a determinar oportunamente.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÁRlo DE TESOURARIA, que se anexa no final por fotocópia sob o no 130, apenas no
original.
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

Saiu da reuniäo o Senhor Vereador, Dr, José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar.

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

Camila Rosa Pereira da Rocha - Manifestou a sua insatisfaçäo relativamente à resposta dada, pela Câmara, ao
seu pedido de habitaçäo social,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues referiu que terá dito à Sra, Munícipe para
apresentar uma carta na Gaiurb, para atualização dos seus dados, Que a atribuição de casas näo é feita por
ordem do Presidente, mas sim por critérios que, pessoalmente, há mais de um ano, anda a explicar à Sra.
Munícipe' Que a candidatura da Sra, Munícipe tem uma boa posiçao na lista das inscriçoes e, assim que houver
casas disponíveis, será contemplada,

U
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Maria do Carmo Pinto Moura - Referiu-se ao pedido de transferência de habitaçäo que terá apresentado na
Gaiurb e que terá sido indeferido, solicitando ao Sr. Presidente que lhe explique o motivo,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que a Sra, Munícipe habita um
empreendimento de habitaçäo social e terá pedido a acumulaçäo de agregado com a sua sogra, Que o pedido foi
satisfeito e, entretanto, devido a conflitos de relacionamento, a Sra, Munícipe solicitou a divisão do agregado e a
atribuição de uma habitaçäo para cada uma, o que é impossível, porque a Câmara näo tem casas disponíveis,

Maria Fernanda Gastro Santos - Referiu-se à existência de uns eucaliptos próximos da sua habitaçä0, cujo
terreno necessita de ser limpo e que os respetivos proprietários näo cumprem com o definido na Lei, quanto à
limpeza de terrenos,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que quando se trata de tenenos
privados, a Câmara tem de mobilizar a Lei, para que cada proprietário limpe a sua parcela, porque é da sua
responsabilidade,

E nada mais havendo a tratar, quando eram 19 horas, o Senhor Presidente da Gâmara declarou encerrada a

reunião, da qual se elaborou a presente ata aprovada, por unanimidade, nos termos do disposto no no 1 do

art.o 34.0 do CPA e no n0, 1 do arto. 570 do Anexo I da Lei no.7512013,de 12 de Setembro, bem como do n.o 1

do arto, 11.0 do Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo na sua

reuniäo de 2019.01.21.

I

E eu,

reuni

, Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças e Secretária da presente

O Presidente da Câmara,

W¿^M4J
(Eduardo Vítor Rodrigues)
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