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PRESENTES:

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

PRESIDIU À NCUruñO:
0 senhor Presidente da câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues.

SECRETARIOU A REUNßO:
A Senhora Diretora Municipal de Administração e Finanças, Dra. Manuela Garrido.

HORA DA ABERTURA: 15 horas.

HORA DE ENCERRAMENTO: 17 horas e 3 minutos.
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0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues fez uma breve apresentaçäo das
reuniöes de Câmara Públicas desconcentradas nas diferentes freguesias, concedendo a palavra ao Senhor
Presidente de Junta de Freguesia de S. Félix da Marinha, Sr, Carlos Pinto, tendo-se seguido a referida
intervençä0,

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de S, Félix da Marinha cumprimentou todos os presentes,
nomeadamente, o Senhor Presidente da Câmara e o Executivo, Disse ser interessante a reaiizaçao de
reuniöes públicas nas freguesias do concelho e agradeceu a presença, na presente reunião de Câmara, das
Coletividades, dos Bombeiros da Aguda e dos Presidentes de Junta de Serzedo e Pedroso. Que a presente
reunião é importante para a freguesia de S, Félix da Marinha, porque seräo colocadas questöes de interesse
para a freguesia e seus fregueses,

PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVO NO 1

O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Gancela Moura apresentou o ponto prévio que a seguir se
transcreve:
"Taxa de Cidade

Tendo entrado em vigor na parte final de 2018, a Taxa de Cidade, vulgo Taxa Turístlca, Vila Nova de Gaia, importa agora avaliar o
impacto da mesma em termos orçamentais, nomeadamente quanto ao que represente de receitas para o Município, sâbendo que o
valor a cobrar em 2019 se esfrma em 3 ME,
Nesse senfido e sabendo que a Taxa de Cidade cobrada no período compreendido entre 1 de outubro a 31 de março é de 1 euro
por cada noite de estada, até um total de 7, perguntamos se lá existe alguma informação relativa ao montante airecadado peto
Município no primeho trimestre de 2019,
Vila Nova de Gaia, 6 de maio de 2019.
O Grupo de Vereadores do PSD'

PONTO PRÉUO NO 2
O Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Cancela Moura apresentou o ponto prévio que a seguir se
transcreve:
"Relatório STCP
Em novembro passado, foipresente à Câmara, o relatório de gesfâo dos SICP, reportado a setembro de 2018 e cuja partitha na
altura consideramos relevante, tendo em conta a pañlcipação socialdo Município de Gaia naquela entidade.
Nesse senfido e, iniciando-se agora uma nova fase ao nível dos transpoftes públicos na Área Metropotitana do Porto, entendemos
que seria importante para os galenses ferem acesso a relatórios mais atualizados sobre a atividade dos SfCp
Assrm e tendo por base a informação do (ltimo retatório repoñado a 30 de setembro de 2018, que apresentava em termos de
resultalo líquido, um preiuízo superior a 5 mithões de euros e onde alguns indicadores de satisfação dos utitizadores eram de clara
insatisfação, perguntamos se jét existem relatórios e confas reportados a 31.12,2018, bem como indicadores de atividade mais
recente e se esfá prevista a curto prazo a disponibitização desfa informação.
Vila Nova de Gaia, 6 de maio de 2019.
O Grupo de Vereadores do PSD'

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues, informou que a resposta à 1a questäo
colocada pelo Senhor Vereador, será dada por escrito,
No que diz respeito à 2a questäo colocada, disse que em Dezembro foi elaborado um relatório final e anual,
que está disponível no site dos STCP, mas que fará chegar a todos os vereadores, Relativamente à
insatisfação da operaçao da STCP e à evoluçao financeira, disse que o ponto de situaçä0, que julga poder
apresentar durante o mês de Junho, será melhor, Disse ser verdade que ao longo dos governós do pSD,
altura em que näo se contratou um único motorista e em que os autocarros estavam imobililados por falta de
peças, as pessoas reclamaram pelo incumprimento dos horários, pela falta de novas carreiras, etc,
Atualmente, com a gestão intermunicipal, ocorreram melhorias, nomeadamente, foram contratados cerca de
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120 novos motoristas e adquiridos cerca de 70 autocarros, com a vantagem de que estes autocarros säo
exatamente produzidos em Vila Nova de Gaia, Disse ser um ponto de partida interessante para um modelo de
qlstäo que começou por ser intermunicipal e que se pretende avançar para a "tomada" de propriedade dos
STCP, Que aquilo que existe presentemente, é um contrato de gestäo a 7 anos, é um mero contrato de gestäo
delegada em que os municípios servidos pela STCP, tratam da gestäo corrente. Disse que, no próximo mês,
provavelmente, surgirá uma boa notícia, que é o facto do município ou de os municípios serem ressarcidos de
parte do investimento que fizeram, porque a evoluçäo foi claramente favorável, pelo que, se antevê que o
município de Gaia venha a receber uma parcela, que resulta dos indicadores financeiros positivos que
decorreram nos últimos tempos, Disse que o concurso que vai ser lançado, respeita integralmente a vontade
do município de Gaia de manter a STCP na rede que está a operar, neste momento, sem alteraçöes
significativas, mas também alargar a uma rede com melhor qualidade dos autocarros, qualidade de serviço e
um conjunto de mais-valias, desde WiFi gratuito, até à acessibilidade de pessoas com mobilidade reduzida,
Que säo aspetos que resultam dos novos autocarros, das novas exigências do concurso e que vão permitir
uma maior qualidade de serviço de transporte, em todo o concelho de Vila Nova de Gaia e em toda a Area
Metropolitana do Porto, Disse antever que os próximos meses sejam de alguma negociação e de alguma
tensä0, porque há muitos interesses em jogo, mas o interesse fundamental de um concurso público é cumprir
a lei, Que a lei obriga a lançar concursos públicos metropolitanos, em vez de concessöes automáticas ano
apÓs ano, em que o serviço se degrada e näo há fiscalizaçä0, Que há um conjunto de mais valias que
resultará deste concurso, o qual não estará pronto no dia 3 de Dezembro, como seria expectável, mas estará
pronto a tempo de se verem melhorias significativas que mostram que o passe o único foi apenas um
instrumento de valorização do transporte público, na Área Metropolitana do Porto e no concelho de Vila Nova
de Gaia, Disse que a este elemento acresce a total priorizaçäo dos transportes na política municipal quer
porque a Câmara comparticipou a STCP quer porque comparticipou o passe único, pagando uma
comparticipação para que os cidadäos possam ter um passe integrado intermodal quer porque pasiou-se a ter
uma área de jurisdiçä0, por via do contrato de delegação de competências, que permite aos municípios
intervir, por exemplo, no projeto final de reabilitaçäo da linha do Norte, que vai levar à supressão de todas as
passagens niveladas, que serão substituídas por passagens desniveladas, bem como, a extensäo do metro
até Vila d'Este e o Hospital de Gaia, que será complementada com a criação de um shuttle de Grijó e
Carvalhos até Santo Ovídio, Disse que o contrato de delegação de competências poderá vir a ser extinto por
deliberaçäo da Câmara Municipal, se entretanto se vier a consumar a tomada da propriedade ou a
municipalização integral da gestäo da STCP e dos seus ativos e a criação da empresa metropolitana de
transportes, que julga estar em discussäo nas próximas semanas,

Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1, apenas no
original,
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, interveio, referindo que pretende entregar um
documento relativamente à sua intervençäo na reuniäo de 15 de abrilde 2019, no que respeita ao ponio 5 da
reuniä0, sobre a "Anulação do Acordo celebrado entre o MunicÍpio de V. N, Gaia e a Junta de Freguesia de
Oliveira do Douro e a Associação Oliveirense de Socorros Mútuos" cujo objeto era o apoio a questöes
materiais e imateriais do equipamento social designado "Complexo lntergeracional Quinta dos Avós",
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a Ata no 08 da reuniäo pública de
Câmara, realizada em 15 de abril de 2019,
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TORIO 201 ARA O TO DO
EM

EDOC/2019/17986

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"Ao Sr. Vice-Presrdenfe, À Câmara, para conhecimento.26,04.201g"
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro apresentou a intervenção que a seguir se transcreve:
"Relatório e Confas GAIAPOLIS 2018
Pouco ou nada havendo a dizer sobre as confas relativas ao exercício de 2018, dada a inatividade da empresa, verificamos que não
foi ainda possível proceder ao encerramento da sociedade até 31,12.2018 face à obrigatoriedade da preitação de caução por parte
dos aclonlsfas, relativo a um processo iudicial no qual a Gaiapotis é demandada no p-agamento de uma ind'emnização'de iO,iU d,
euros.

No entanto e conforme é dito no referido relatório e contas de 2018 com a publicação da LOE 201g, nomeadamente nos termos do
artigo 145o, relativa aos encargos de liquidaçã0, é dispensada a prestação da caução prevista no no 3, do añigo 154o do Código das
Socledades Comerciais, pelo que esta atteração permitirá à sociedade encerrar a sua atividade, desonerando os aclonlsfas de
prestar a referida cauçã0,
Assim, aproveitando esta alteração fiscal, é nosso entendimento de que se justifica plenamente o encerramento tão breve quanto
possive/ da sociedade, pondo fim a uma etapa bastante difícit e penosa para a empresa e que se yeln arrastando hët jët muitos'anos,
Vila Nova de Gaia, 6 de maio de 2019
O Grupo dos Vereadores do PSD'
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse näo haver nenhum
arrastamento penoso nem nenhum problema do ponto de vista fiscal que tenha sido criado recentemente. Que
o único problema que ocorreu é que, desde 2008, a Câmara Municipal tinha-se esquecido de fazer os
relatÓrios anuais, pelo que, entre 2008 a 2013, não havia dados financeiros sobre a empresa e, quando se
chegou a 2013, houve a necess¡dade de recompilar tudo, para agora se poder apresentar relatórios anuais.
Que, por outro lado, também é verdade que a Câmara sem vender o património que lá existe, näo consegue
fechar e o patrimÓnio näo foi possível vender porque tinha ónus que lhe tinha sido colocado por partJda
prÓpria Câmara Municipal, Disse estar preocupado com esse processo judicial, porque é mais um processo
que resulta da irresponsabilidade da gestäo PSD-CDS em Vila Nova de Gaia que, no âmbito do programa
GaiaPolis, deixou um programa inaugurado, mas com um ónus de 10 milhöes de euros, que descoñhece
quem e quando vai ser pago,

Deliberação:
A Câmara tomou conhec¡mento.

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
IDO DE RA DE ENTO P coN RESERVA

o
ENRIQUECIMENTO CURRICULAR - (AEC)
EDOC/2019t25887
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, A0.04.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, submeter a autorizaçäo da Assembleia Municipal, nos termos
do n0 5, do artigo 30o da LGTFP e ao abrigo da exceção prev¡sta no no 7 do mesmo artigo, a
abertura do procedimento concursal para constituiçäo de resen a de recrutamento para faO
postos de trabalho, no âmbito das Atividades de Enriquecimento Curricular - (AEC), nos
termos informados.

DE

N
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DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURíDICOS
1 1a ADOT VILA NOVA DE JOSÉ

OLIVEIRA UTRO DE VILA NOVA DE
EDOC/2019t25146

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente:"À DMAF, À Câmara.26.04.2019,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

ESSO 1 DO MIN - PROCU DA
co - DIAP. PORTO
EDOC/2019/26830
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, À OUUI. 30.04,2019,
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b, apenas no
original,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues disse que o presente processo
decorreu de duas tomadas de posiçäo pública dos Senhores Vereadores do PSD, que denunciaram a violaçäo
do PDM na construção da praça e a violação do PDM no centro de inspeçöes de São Félix da Marinha, Que o
Presidente da Câmara, como lhe compete, instruiu uma participaçäo ao Ministério Público, solicitando que
verificasse a denúncia, porque se trata de uma denúncia particularmente grave, porque poderia implicar, no
limite, a perda de mandato, Que o Ministério Público analisou ambos os processos e fundiu-os num só
processo. Que destes processos decorreu o arquivamento, demonstrando que não houve nenhuma violaçäo 

n

do PDM e se no Centro de lnspeçöes de Säo Félix da Marinha tivesse havido violação do PDM, essa violaçäo
teria ocorrido no mandato da Junta de Freguesia e da Câmara anteriores e não no atual mandato, Disse sa-ber
bem que o propÓsito destas afirmaçöes é lançar notícias que lancem lama para cima das pessoas e depois
quando o processo é arquivado, quase um ano depois, já ninguém dá qualquer importância, mas a Câmara e
os munícipes presentes ficam a saber que, mais uma vez, foram lançadas duas atoardas e que o Ministério
Público fiscalizou e concluiu que os procedimentos da Câmara Municipal foram irrepreensíveis, Disse que o
documento é claramente objetivo no que diz respeito a toda a tramitaçäo e será enviado aos serviços, com os
agradecimentos pela diligência com que assumiram este processo, como também será enviado à Junta de
freguesia de S. Félix da Marinha,
O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar disse tratar-se de duas denúncias
graves e todos sabem que a violaçäo do PDM implica a perda de mandato. Que se está a falar de um ilícito
que pöe em causa a manutenção de um determinado Executivo. Que nas reuniöes de 22 dejaneiro de 2018 e
de 19.02,2018, o Senhor Vereador, Dr, Joaquim Cancela Moura fez a denúncia de duas violaçöes do pDM,
Disse que o Senhor Delegado do Ministério Público refere e passou a citar "em suma, afigura-nos que as
declsões de licenciamento mostram-se fundamentadas pelas normas que seluþaram pertineñfes e aplicáveis,
na convicção expressa de que não foram violadas normas urbanisticas e não resulta minimamente indiciado
pelo slmp/es compulsar dos aufos, que lhes tenha pré- existido o intuito de informar, prestar informação falsa
ou decidir em desconformidade com o teor das /ers ou regulamentos apticáveis. Ademais no proóesso de
licenciamento do centro de inspeçoes de veículos, fodas as informações/pareceres presfadas por entidades
externas foram favoráveis, tanto basta para gue se imponha a protação do despacho de não acusação, Face
ao exposfo e não se vislumbrando quaisquer de outras ditigências a efetivar determino o arquivamento do
inquérito ao abrigo do dlsposfo no artigo do Código de Processo Penal." Disse que esta decisão ainda näo
transitou em julgado, há hipótese de requerer a instruçã0, mas é extraordinariamente grave e há que perder
de uma vez por todas a mania de lançar falsas afirmaçöes em reuniöes públicas, paia que a comunicaçäo
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social faça delas, notícia, Que nesta conformidade, propôs que, ao transitar que seja em julgado este
despacho, que se faça um processo-crime por denúncia caluniosa contra o Senhor Vereador-quê proferiu
estas acusaçöes,
O Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Cancela Moura disse que este processo redonda num pedido de
auto sindicância. Reiterou que pessoalmente näo formulou uma queixa por violação do PDM, Que pretende
clarificar e foi isso que percebeu dos documentos, o Senhor Presidente da Câmara entendeu que era
suscetível de ser sindicado pelo Ministério Público, o procedimento que tinha sido discutido nas reuniöes de
câmara, Que pessoalmente não fez nenhuma denúncia relativamente a nenhuma violação de pDM e
relativamente ao edifício Praça, terá apresentado a questäo à Câmara, por via de uma carta anónima que foi
entregue aos Vereadores do PSD, Que relativamente à questäo relacionada com o Centro de lnspeçöes, disse
ter feito uma intervençäo com base numa preocupaçäo manifestada por um conjunto de mun'aipes, que
estavam preocupados com a situação e cujas consideraçöes não implicavam nenhuma acusaçäo de violaçäo
das normas do PDM, Disse confessar que nem sequer sabia que o Senhor Presidente dá Câmara téria
mandado averiguar sobre a regularidade do procedimento,
O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar disse que todas as declaraçöes que
säo feitas na reuniäo de Câmara por pessoas que estäo legalmente imbuídas de poderes políticos no
executivo de Vila Nova de Gaia, têm a sua responsabilidade e as declaraçoes feitas, foram graves, eue a
declaração apresentada é manifestamente caluniosa, difamatória e com consequências, que seJossem dadas
como provadas, acarretaria uma perda de mandato, Reiterou a sua proposta, dizendo que se deve acabar
com situaçoes similares, em que se proferem decisoes com base em cartas anónimas, com base em abaixo-
assinados e quem faz essas declaraçöes tem de ser responsabilizado, Que logo que seja transitado em
julgado este despacho do Senhor Procurador, propôs que o município de Vila Nova de Gaia, em defesa do
bom nome, da honra e da consideraçäo de todos os seus membros, deve instaurar um procedimento criminal,
por denúncia caluniosa,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues disse que o Senhor Vereador tem
toda a razäo, näo fez queixa nenhuma, fez algo muitíssimo mais astuto, foiformular afirmaçöes, porque quem
formula uma queixa temdúvidas e legitimamente pede uma sindicância às entidades que entende, eue o que
o Senhor Vereador fez, foi uma coisa mais desavergonhada, que foi afirmar coisas numa reunião de câmara,
imputando as responsabilidades, nomeadamente violação do PDM, aos autarcas e aos serviços. eue,
pessoalmente, entendeu enviar o assunto ao Ministério Público, näo como processo-crime, mas como
participaçao de auto sindicância, Que aquilo que imaginou que o Senhor Vereador hoje faria, num último pingo
de vergonha, seria pedir desculpas, mas isso não se verificou e o Senhor Vereador optou por "esconder á mão
que atirou a pedra", Que, pessoalmente, enviou o assunto para o Ministério Público, não porque tivesse
dúvidas, mas porque perante a lama lançada contra as pessoas, só lhe restou uma alternativa, que foi que
alguém de fora verificasse a veracidade dos factos e, assim, o Ministério Público averiguou e deu razão à
Câmara,
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura relativamente a esta matéria, disse rejeitar
liminarmente as interpretaçoes e as conclusöes que o Senhor Presidente faz das suas intervençöes e qué não
serviu-se de nenhum expediente para colocar as questões, Que houve uma questäo que foiobjetivamente
colocada e, sobre a mesma, terá pedido esclarecimentos à Câmara, através de um documento que lhe terá
chegado de forma anÓnima. Que relativamente ao centro de inspeçÕes de veículos, terá feito um conjunto de
consideraçöes, em que divergia relativamente à forma como foi aprovado ou nä0, o próprio process'o e isso
deve-se exatamente à interpretação feita das normas e do procedimento, isto é, à própria tramitaçäo do
licenciamento, Disse estar de consciência tranquila e que rejeita liminarmente qualquer das'imputaçöei feitas.
Disse näo ser necessário que passe o prazo para requerer a instruçäo, porque'a única pessoá de quem
depende um impulso processual, é do presidente da Câmara.
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento,
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Saiu da reuniäo o Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues,

DIREçAO MUN|C|PAL DE ADMINT E F|NANçAS
TAXAS DE MUNICIPAI

VALOR €1 E CIN ROS E ARENTA
ALPEND 05 DE coL

GAIA
EDOC/2019t21626
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara, 12.04.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €156,40 (cento e cinquenta e se¡s euros e
quarenta cêntimos), para deslocação a Alpendurada, no dia 05 de abril de 2019, solicitado
pelo Colégio de Gaia, nos termos informados.

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

PEDI DO TAXAS DE MUNICIPAI N

SE
J

BAPTISTA DE CANELAS
EDOC/2o19t21341
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 12.04.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor €89,92 (oitenta e nove euros e noventa e dois
cêntimos), para deslocaçäo ao Fórum da Maia, no dia 04 de abril de 2019, solicitado pelo
Centro Paroquial Säo Joäo Baptista de Canelas, nos termos informados,

SPE ENTO DE DE VIATU
E SET SESSENTA

DE ABRIL LICITADO P DE ALDEIA NOVA
EDOC/2019/20695

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 8, apenas no
original.
Despacho do Sr, Preside nte: "À Câmara, 12.04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €67,60 (sessenta e sete euros e sessenta
cêntimos), para deslocação ao Porto, no dia 02 de abril de 2019, solicitado pela Escola
Básica de Aldeia Nova, nos termos informados.

€67
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tDo DOP DE UTI MUNICIPAIS
E SETE C

DIA 01 DE soLtc ICA ADRIAN
OLIVEIRA

EDOC/2019t20662
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 12.04.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €74,47 (setenta e quatro euros e quarenta e sete
cêntimos), para deslocaçäo ao Porto, no dia 01 de abril de 2019, solicitado pela Escola
Básica Adriano Correia de Oliveira, nos termos informados,

E DISPEN ENTO IL DE NO
VALOR DE E NTE E CIN
PORT DE SOLICIT DE DIA E JARD
SALVADOR CAETANO E ANA CAETANO
EDOC/2019t22458
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 10, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrde nte: "A Câmara. 24.04,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €66,25 (sessenta e seis euros e vinte e cinco
cêntimos), para deslocaçäo ao Porto, no dia 09 de abril de 2019, solicitado pelo Centro de
Dia e Jardim de lnfância Salvador Caetano e Ana Caetano, nos termos informados.

PEDIDO DE VIATU
E OITENT UROS E NOVE PARA

NO DIA 2019 DE CUL
ESPO NOVA D

ED0C/2019t24590
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 1, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 24,04.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor de €389,9ô (trezentos e oitenta e
nove euros e noventa e seis cêntimos), ou seja, o valor de €272,97 (duzentos e setenta e
dois euros e noventa e sete cêntimos), para deslocaçäo a Fátima, no dia 17 de abril de 2019,
solicitado pelo Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores de Víla Nova de Gaia, nos
termos informados,

8
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DED E UTI lctPAl
E OIT E VINTE

NO DIA DE 201 OLA
GRANJA
ED0C/2019t24598
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 12, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 26,04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €689,20 (seiscentos e o¡tenta e nove euros e
vinte cêntimos), para deslocaçäo a Lisboa, no dia 17 de abril de 2019, solicitado pela Escola
Básica da Granja, nos termos informados.

ENTO D UTIL AISSPE
DE SE

A GUI IA 09 DE 1 UPAMENTO D
CANELAS
EDOC/2019t15002
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 04.04.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €283,03 (duzentos e oitenta e três euros e três
cêntimos), para deslocação a Guimaräes, no dia 09 de março de 201g, solicitado pelo
Agrupamento de Escolas de Canelas, nos termos informados.

DE P DED CIPAL PELO
ANOS. CITADO POR TE TRANS - TRANSPO RTES. LDA
EDOC/2019/15696
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara. 24.04,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, indeferir o pedido de dispensa do pagamento da taxa de derrama
municipal pelo período de 5 anos, solicitado por TEIXEIRATRANS - TRANSPORTES, LDA,
nos termos informados,

DIRETO ..PREST

o VILA
EDOC/2019t20763
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 15, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"Aprovo nos fermosproposfos, À Câmara, para ratificação.24.04,201g"

D
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 24.04.201g
que aprovou, nos termos informados, o segu¡nte:

1 ' Face ao valor considerado que a referida contratação está abrangida, pelas
normas constantes do Código dos Contratos Públicos (CCP), autorizar a adoção
do procedimento de ajuste direto, nos termos dos pontos ii)da alínea e) n.o 1 do
art.o 24,o e do n,0 4 do artig o 24.o do ccp, pelos motivos erencados na
informação, formalizando-se o convite através da plataforma eletrónica de
compras públicas AcinGov.
2'Aprovar os termos e condiçöes constantes no Caderno de Encargos, e Ofício
Convite, nos termos da alínea a)do n.0 1 e n,o 2 do artigo 40,0 do CCp.
3 - Definir, para a presente aquisiçäo, como preço base o valor de Euros
750.000'00 €, ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor de 23%, nos termos do
disposto no número 1, do artigo 470 do CCp.
4 - Autorizar que se proceda ao envio de convite à entidade sugerida pelos
serviços requ isitantes :

- Ronsegur- Rondas e Segurança, Lda., com o NIF:507011724.
5- Aprovar a dispensa da aplicaçäo do n0 I do artigo 630 da LoE/19 (cf, no 4 do
referido normativo)

DE A CELE OM NOVA DE

DO PROJE
POR TOD@S. GAIA''
EDOC/2019/299
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 16, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presid ente : " À Câmara. 24.04.201 9,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Escola Secundária lnês de Gastro, para apoio no âmbito da
implementaçäo do projeto "1 por Tod@s, Gaia", nos termos apresentados.

EP CÍPIO DE
O MUN PIO DE E O CLUBE PARA

lo Ft DOS NTOS D
EUROPEU DE LASER STAN OPEN''. "CAM EUROPEU DE LASER RADIAL FEMININO

SE DE PARA DAI

OPEN'' E "CAMP EONATO EUROPEU DE LASER RADIAL MASCULINO OPEN'" NO V TOTAL DE
00 DOIS M ENTOS

ED0C/2019/9328
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 17, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara, 24.04.2019,
O Senhor Vereador, Dr' José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar disse que este contrato de patrocínio
desportivo já foi aprovado em reunião de Câmara, mas um dos outórgantes näo era o município do iorto, mas
sim a empresa municipal Porto Lazer. Que, entretanto, o municipió do Porto pretendeu substituir-se como
outorgante e daí a necessidade de alterar formalmente o documento, em reunião do Executivo,

10
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a minuta alterada relativa ao contrato de patrocínio
desportivo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia, o Município do Porto, o
Município de Matosinhos e o Clube We Do Sailing, para apoio financeiro à realizaçäo
dos seguintes eventos desportivos "Campeonato Europeu de Laser Standart Open",
"Campeonato Europeu de Laser Radial Feminino Open" e "Campeonato Europeu de
Laser Radial Masculino Open", no valor total de €32.500,00 (trinta e dois mil e
quinhentos euros), nos termos apresentados.

ESCRIT E CONSTI IAL
EI OF SUBSCR PRA E VE

NOT
EDOC/2018/66753

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 18, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 24,04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a minuta da escritura de alteraçäo à escritura de
constituiçäo de um Fundo Especial de lnvestimento lmobiliário Fechado de Subscriçäo
Particular e Compra e Venda, outorgada no Notário Privativo deste Município em
191 1212008, nos termos informados.

GRAMA A CE ENTRE O MUNICíPIO D VILA NOVA DE GAIA E INOVAGAIA
VALOR D OE

CINQUENTA EUROS)
ED0C/2019t23449
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 19, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presldente: "À Câmara.24.04.2019,
0 Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro apresentou a intervençäo que a seguir se transcreve:
" Contrato-Programa a celebrar entre o Município e a INOV AG At A
Este contrato programa celebrado entre a Câmara Municipatde Gaia e a lnovagaia pretende garantir a esta úttima a estabitidade
económico-financeira necessárlas não sÓ para o cumprimento dos objetivos traçados no respetilo Ptano de Atividades e Orçamento
para 2019, mas também para satisfazer os indicadores de eficácia e eficiência, consfanfes do anexo do I de mesmo documento.
Sendo nesfa data, por demars evldenfes as fragitidades económico-financeiras da tnovaîaia,lusfúca-se asslm o apoio considerado
neste contrato programa, desde que, ora em diante, seja tido em conta que:
1' Este tipo de apoio não pode ser duradouro e muito menos eterno, ot) seja, é nosso entendimento de que terét de ser fixado um
período mé¡ximo para este tipo de apoio, sob pena de não aparecendo resuttados patpáveis, deverá ser reavaliado o modelo de
negócio e consequentemente a própria viabilidade;
2' Serem fornecidas informaçöes de gestão periódicas, preferencialmente de âmbito semestra!, no sentido de se poder avaliar a
evolução da empresa ao longo de cada exercício;
3. Fazer depender futuros apoios financeiros, em função da quatidade e do cumprimento não só dos objetivos da empresa, mas
também dos lndicadores de eficátcia e eficiência consfanfes do presente contrato-programa.
Vila Nova de Gaia, 6 de maio de 2019
O Grupo dos Vereadores do PSD'
O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar disse que o Senhor Vereador
apresentou uma exposiçäo brilhante, mas esqueceu-se qual foi o comportamento dos executivos que
decidiram fundar a lnovaGaia, os quais decidiram atribuir-lhe objetivos e comparticipaçoes financeiras, através

DESTE
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de contratos programa. Que a lnovaGaia näo é uma empresa municipal, é uma sociedade, cujo acionista
maioritário é o município de Vila Nova de Gaia, Disse que a lnovagaia não é uma empresa para dar lucros, é
uma empresa de incubaçäo de novas empresas, numa tentativa de aumentar substancialmente a efetivaçäo
do sistema empresarial em Portugal e que está a consegui-lo, pois os relatórios da lnovaGaia sao
permanentemente de sucesso,
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro disse que a lnovagaia é uma empresa como existem
muitas no mercado e há muitas incubadoras no setor privado que funcionam ou nã0, Que entende de que näo
devem haver "elefantes brancos" e se uma fundaçä0, uma empresa ou uma associaçäo existem é porque têm
um objetivo, mas näo pode ser ad eternum um fardo morto para alguém, que tem de suportar as contas, eue
entende que a lnovagaia tem futuro e pode ter viabilidade, É uma questäo de dedicar atençäo e de ter
pessoas competentes e, nesta fase, é preciso definir um plano, um Business Plan, uma estratégia, para o bom
funcionamento da empresa. Disse que irá abster-se na votação, mas pretende que entendam ser um voto de
confiança, porque esta situaçäo dos contratos-programa é uma primeira etapa para poder-se viabilizar a
lnovagaia. Disse ser uma entidade importante para o concelho de Vila Nova de Gaia, porque pode gerar
postos de trabalho e o aparecimento de empresas, etc,
O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar disse que a lnovagaia foi alvo de um
investimento que o município fez na construção do edifício. Que convida o Senhor Véreador a visitar a
lnovagaia e constatar a sua realidade atual, Que a lnovagaia é constituída por uma direçä0, cujo Presidente é
designado pelo município, mas todos os restantes membros da direçäo são designados por empresas
associadas à lnovagaia. Que, neste momento, deixaram de ser associados, por imperativos legais, a
Universidade do Porto e a Universidade de Aveiro,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que vale a pena visitar a
lnovagaia e que convêm fazer a distinçäo com a Leonesa, que é um centro empresarial e a lnovagaia, no seu
edifício principal, é uma unidade de incubação e os incubados têm uma renda simbólica e é impossível
garantir, com a gestäo dos incubados, o suporte financeiro para que o edifício funcione com as suas valências.
Disse que, ultimamente, a lnovagaia funcionando com valências que vão no sentido do acompanhamento e da
consultadoria em quadro comunitário, vai dando alguma receita, mas trata-se de uma receita muito residual,
Que existe um conjunto de terrenos, que não entrando nestas contas, são ativados pela existência da própria
lnovaGaia. Que há 2 anos quando esta questão foi levantada com alguma preocupaçã0, näo foi por existir
contrato programa, foi porque a lei impedia contratos-programa, o que é diferente, pelo que, entende ser uma
boa oportunidade para a lnovagaia crescer, mas näo será à custa da sua gestão autónoma, porque não é uma
empresa nem um centro empresarial,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar o
contrato.programa a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a lnovagaia, para
apoio financeiro, no valor de €178,350,00 (cento e setenta e oito mil trezentos e
cinquenta euros), nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovação da Assembleia Municipal,

ENTO ADAS AO
A ANU

EDOC/2019/23985
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presid ente : " À Câmara. 26.04.201 9,
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Deliberaçäo:
Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, reconhecer a
prescrição das dívidas debitadas ao Tesoureiro até 31.12.2008 e, consequentemente, a
anulaçäo das mesmas, nos termos informados.

DE NTO co DES

MINUT
E DE5

ANTE TRO MI E
ROS E clNco

EDOC/20191',12651

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas no
original,
Despacho do sr, Presidente:"Aprovo. A câmara, para ratificação.26,04.201g"
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 26,04.2019
que aprovou a minuta retificada e o pedido de prorrogaçäo do pÍazo, por um período de
5 dias, para apresentação de cauçäo no montante de 4.819, lffi, nos termos
informados.

púe ACE DE ACO GULARES

DAS
PECAS PROCEDI E DEMAIS ELEMENTOS
EDOC/2019t26273
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. J0.04,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento "Concurso público
para a Celebraçäo de Acordos-Quadro Singulares para a Manutenção de Pavimentos
Betuminosos" e aprovar a constituiçäo do júri e as peças do procedlmento, nos termos
informados.

ADIT ENVOLVIME IVO A
NOVA

DE
PARA E MELH

s- NOV ENTAR EZASSEIS
EDOC/2018t74642
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preslde nte: "À Câmara. 24.04.2019,

c
NI

D

BITO DA AT
DIGITAL

MTNOSOS -MENT CONTRAT

FINAN
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Deliberado por unanimidade, aprovar a minuta de aditamento ao Contrato . Programa de
Desenvolvimento Desportivo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a
Associação Desportiva Módicus de Sandim, para rev¡são da comparticipaçäo financeira
relativa à execução do programa de desenvolvimento desportivo para obras de
reparaçäo, manutençäo e melhoria das instalações - 2018-2019, no valor suplementar
de €16,000,00 (dezasseis mil euros), nos termos apresentados.

coNTRAT DE OPERACöES DE FINANCIAMENTO INO 4 DO ARTIGO 250 DA LEI NO 13.D812
DE SETEMBRO E NO 5 DO ARTIGO 490 DA LE I N0 73/201 3 03 DE SETEMBROì
EDOC/2019t26823

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 30.04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
'Convidar as lnstituiçöes de Crédito a apresentarem propostas para contratação destas
operaçöes de financiamento, dando cumprimento ao estabelecido no no 4, do artigo 250,
da Lei no 7512013, de 12 de setembro e no 5, do artigo 490, da Lei no 73t2013 de 3 de
setembro, nos termos da minuta anexa, sugerindo.se, desde já, a consulta às seguintes
entidades bancárias:

. Caixa Geral de Depósitos;
o Banco Santander Totta;
. Banco Comercial Português;
. Banco BPI;
o Caixa Económica Montepio Geral

'Aprovar a constituição da comissão de abertura e análise das propostas, nos termos
propostos;

' Que, após análise das propostas e apreciado o mérito das mesmas, seja remetida à
Assembleia Municipal, para autorizaçäo, a contrataçäo do presente empréstimo, nos
termos do disposto no artigo 490, da Lei n0 7312013 e alínea f), do no 1, do artigo 25o, da
Lei no 7512013,de 12 de setembro;
'Dispensar a audiência prévia nos termos do disposto na alínea a), do no 1, do artigo
1030 do CPA.

DIREçAO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAçOS PÚBL|COS
POSTURA MUNICIPAL DE TRÂNS¡TO NA RUA DO BARROCO. NO TROCO COMPREENDI DO ENTRE A

J IM E VINHA - U DE MAF
VILAR
ED0C/2019t13778
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25, apenas no
original.
Despacho do Sr, Preside nte: "À Câmara, 50.04.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos termos
informados,
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DE RUA NTE DO VI

U SANDI E
ED0C/2019t12550
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preside nte: "A Câmara. 12.04.2019,
Deliberação:

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

POSTURA MUNICIPAL DE TRÂN SITO NA RUA DE OS - FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2o19t11394
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 27, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 12.04.2019,
Deliberaçäo:

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

MUNI TRA TAS. UN ESIAS DE
A

EDOC/2016t61311

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 12.04.2019,
Deliberaçäo:

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

DET
Mto NO DIA

EUROS E
PELO FUTE IRA DO

ELA SENHORA D ANA CRIST INA OLIVEIRA CARNEIRO
EDOC/20191',t7358

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 29, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 02,04,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Grande Prémio de Maicha
Atlética", realizado no dia 24 de março de 2019, no valor total de €59,00 (cinquenta e
nove euros e sessenta cêntimos), solicitado pelo Clube de Futebol de Oliveira do Douro,
nos termos informados.

a
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N
DIDO DEP DET DE À

o REIRO D
TOTAL D NTA E E VINTE ITADO

PE RO DE
ED0C/2019/9759
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, 26.02,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Procissäo", realizado no dia 21
de fevereiro de 2019, no montante de 120,5rî€ (cento e vinte euros e cinquenta e quatro
cêntimos), correspondente a 70% do valor total de€172,20 (cento e setenta e dois euros
e vinte cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial de Säo Pedro de Pedroso,
nos termos informados.

PELA

BEAUX''
REALIZADo Nos DIAS 02.03 04 DE MARCO DE 2019, NO VALOR AL DE €894.00 rO

U

D

DA IG

AE PELA ESIA DE
EDOC/2019/13039
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 31, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 12.03,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realização do evento "Atividãdes Carnavalescås e
Marche aux Flambeaux", reatizado nos dias 02, 03 e 04 de março de 2019, isentando
70% do valor total de €894,00 (oitocentos e noventa e quatro euros), solicitado pela
Junta de Freguesia de Avintes, nos termos informados,

DIDO DE NTO DE LA INTERR
DO ..CANT

RIL E GUESA
RO-D ABRIL'' NO DIA E 201 N

TAEN E SES SOLICIT UNTA
DE FREGUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2o19t20612
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 09.04.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "CantareJde Abril e Caminhada
Solidária da Luta Portuguesa contra o Cancro - dia 25 de abril", realizado no dia 25 de
abril de 2019, no montante de 41,72€, correspondente a 70o/o do valortotal de €59,60
(cinquenta e nove euros e sessenta cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de
Arcozelo, nos termos informados.
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DE DIS INTERRU
NTO .. A REALIZAR

DE 2019 R TOT UAT E OITO EU
NCO ENTRO

E SANTO
EDOC/2019/19016

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 24.04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Desfile do Cortejo de
Finalistas", a realizar no dia 17 de maio de 2019, no valor total de €498,75 (quatroCentos
e noventa e oito euros e setenta e cinco cêntimos), solicitado pelo Diretora
Técnica/Pedagógica do Centro Social Paroquial de Santo Ovídio, Dr.a Felisbela
Lourenço Romariz, nos termos informados,

PEDI NSA DE DE DE AÀ
EMH

REAL 28 DE 2019 NOV E

PEDRO DE
PEDROSO

EDOC/2019/19551
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara.24,04,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Desfile da Procissäo em honra
da Senhora do Monte", realizado no dia 28 de abril de 2019, no montante de 166,88 €,
correspondente a 70o/o do valor total de €238,40 (duzentos e trinta e oito euros e
quarenta cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja de São Pedro de Pedroso, nos
termos informados,

DO DE DOP TAXA DE UM
ESTACIO PRIVAT O ANO DE AVENIDA DA DE

DE SAN LEVER NO E OITENTA
E SETE

EDOCt2019t2452
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35, apenas no
original,
Despacho do Sr. Pres¡dente:"À Câmara. 24,04.2019'

DO

E

..DESFI

ELA F lcA

ADO PELA
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Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa de pagamento de taxa
referente à licença de um lugar de estacionamento privativo para o ano de 2019, sito na
Avenida da lgreja, União de Freguesias de Sandim, Olíval, Lever e Crestuma, no valor
de €,l.080,73 (mil e oitenta euros e setenta e três cêntimos), solicitado pela Paróquia de
Crestuma, nos termos informados.

DED REFERENTE À GAR DE
ACr ATIVO P 201 SITO - FREGU

EDOC/2o18/4400
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, 24.04.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa
referente à licença de um lugar de estacionamento privativo para o ano de 2019, sito na
Rua de Säo Félix, freguesia de Säo Félix da Marinha, no valor de €1.080,73 (mil e oitenta
euros e setenta e três cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial de S, Félix,
nos termos informados.

DIDO D SA DO DAT A LICEN
E OP o 19 stTo COELHO

-UN GU HARES E VALOR DE €1
E OITEN E SETEN
EDOC/2o19t22115
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 24,04.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa
referente à licença de um lugar de estacionamento privativo para o ano de 201g, sito na
Avenida António Coelho Moreira, União de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, no
valor de €1,080,73 (mil e oitenta euros e setenta e três cêntimos), solicitado pela
Paróquia de Valadares, nos termos informados.

DISPE DE UM
ACt TIVO DE ELIAS DE

RE

N €1,080 A EUROS E
soLtctr UIAL DE

NTIMs O PELA

NO VA IS MIL
ENT

PARTICULAR DE SOLIDARIEDADE - CRUZADA DE BEM.F DA PAZ
EDOC/2018/78086
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38, apenas no
original
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Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 26,04.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa de pagamento de taxa
referente à licença de um lugar de estacionamento privaiivo para o anó de 2019, sito na
Rua Elias Garcia, 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 pela lnstituição Particular de Solidariedade Social - Cruzada de Bem.Fazer da
Paz,_nos termos informados,

DOS OS-PE PREITA
EDI S ELE

EDOC/2019t26922
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 39, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"Autorizo. À Omnf , À Câmara. 30,04.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento "Reabilitação da Feira
dos Carvalhos - Pedroso" e aprovar a constituiçäo do júri e das peças do
procedimento, nos termos informados,
Mais foi deliberado submeter a autorizaçäo da Assembleia Municipal, a repartiçäo dos
encargos, em cumprimento do artigo 22o, do DL n0 197/99, de 08 de junho, repristinado
pela Resoluçäo da AR n0 9612011, de 11 de abril,

D|REçAO MUNtCtpAL PARA A |NCLUSAO SOC|RL
DE VIM

UNIC SA DO to
DES IN

M

E

NO

QUINHENTOS EUROS)
EDOC/2019t14425
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presidente: "À DMAF, À Câmara.27.04,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato - Programa de Desenvolvimento
Desportivo 2019 a celebrar entre o Município de Vila Novà de Gaia e a Associaçäo de
Ténis de. Mesa do Porto, para apoio financeiro no âmbito da promoção, dinamizáçäo e
desenvolvimento integrado da prática desportiva da modalidade de-ténis de mesä, no
valor de €5'500,00 (cinco mil e quinhentos euros), nos termos informados.

DAP DI
ADA EDE
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PARA DE LU A ATIVI

TA DO
URSO

EDOC/2o19t13227
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 30.04.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a ata do concurso público, bem como, a atribuiçäo
dos direitos de ocupaçäo temporária para a instaiaçäo de unidades móveis'de
restauraçäo e bebidas de caráter näo sedentário, nos termos informados.

RA AO POR OTí DRI
ROCHA
EDOC/2019t23916

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preside nte : " À Câmara. 24, 04.201 9,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Otília Rosa Rodrigues Rocha, nos termos informados.

CANDIDA TURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADO POR CARLOS JOAOUIM OLIVEIRA DA
CRUZ
EDOC/2o19t23925
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara, 24.04.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por carlos Joaquim oliveira da cruz, nos termos informados.

cå!?tpATURA pE ApO LlclTApo poR ESTELA DUARTE GONçALVES
ED0C/2019t23926
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 24.04.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Estela Duarte Gonçalves, nos termos informados.

C4!?IPATURA DE APO oLtctrAoo pon vArun reRr,¡Rruoes mounR
EDOC/2o19/23930
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45, apenas no
original,

T
DE

A
IN

OS DE

REST BEBIDAS
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Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara.24,04.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cand¡datura de apo¡o ao arrendamento, solicitado
por lvânia Fernandes Moura, nos termos informados.

DE DAME ADO POR VITOR GUES

EDOC/2019t23932
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 46, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 24.04,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Vítor Manuel Rodrigues Simões, nos termos informados.

CANDI DE APOIO AO ARREN DAMENTO. SOLICITADO POR NATÁLIA DIAS DA LVA COUTO
VIEIRA
EDOC/2019/23936
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 47, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presid ente : " À Câmara. 24.04.201 9'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Natália Dias da silva couto vieira, nos termos informados.

TURA AO soL PAULA PE
SILVA
EDOC/2019t23937
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 48, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preside nte: "À Câmara, 24.04.2019,
Deliberação:

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

gANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOL|CITADO pOR ELSA ANDRETA TAVARES GOMES
EDOC/2019/23938
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4g, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 24.04.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Elsa Andreia Tavares Gomes, nos termos informados.

2l
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CANDIDATURA DE APOIO AO NDAMENTO. SOL¡CIT pon cÉsnR ALBI TAVARES
FERNANDES

EDOC/2o19t23940

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 50, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presr'dente:"A Câmara. 24.04.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Gésar Albino Tavares Fernandes, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOI oAo ARRENDAME NTO. CITADO POR IA ALEXANDRA COSTA
EDOC/2019t23941

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 51, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preside nte: À Câmara. 24,04,201g,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Maria Alexandra Leal Costa, nos termos informados.

CANDI APO ITADO OL
GO

ED0C/2019t23942
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: À Câmara.24.04,2019,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Sandra Marisa Oliveira Soares Rêgo, nos termos informados.

CAN RA DE oao ADO POR MIRO AIRES DE CARVALHOAPOI ARRENDAM ENTO LICIT
EDOC12019t23944

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b3, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: À Câmara, 24.04.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Belmiro Aires de Carvalho, nos termos informados.

CANDIDA TURA DE APOIO ARRENDAME SOLICITADO POR ROSA BLANDINA PINTO DA
COSTA
EDOC/2019t23945

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 54, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: À Câmara. 24.04.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Rosa Blandina Pinto da Costa, nos termos informados.

N
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û

SOLICIT
coN
ED0C/2019t23948
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 55, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: À Câmara, 24.04.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solícitado
por Maria de Fátima da Conceiçäo Castro, nos termos informados.

c4ryqlpATURA pE APolo Ao ARR
AGOSTINHO

EDOC/2o19t23949
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b6, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: A Câmara. 24.04.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por celine da conceição Agostinho, nos termos informados.

CANqIPATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLIC|TADO poR MARGAR|DA FERNANDA
ouvelnR
ED0C/2019t23951
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.24.04,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Margarida Fernanda Oliveira de Sousa e Silva, nos termos informados.

CANDIDA DE APOIO AO ARRENDAMENTO ICITA DO POR IREN ECOUTO PINHEIRO
FERNANDES

EDOC/2019t23952
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 58, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: À Câmara, 24.04.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Maria lrene Couto Pinheiro Fernandes, nos termos informados.

POR VÂN L PAU
CAETANO
EDOC/2o19t23954
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5g, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: À Câmara,24.04.2019,

DI
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cand¡datura de apo¡o ao arrendamento, solicitado
por Vânia Raquel Paulino Caetano, nos termos informados,

RA DE ARRE SOLICIT
DA CRUZ
EDOC/2019/23955

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 60, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preside nte: À Câmara. 24,04.201g,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Maria de La - salete vieira da cruz, nos termos informados.

c4lglpATURA pE ApO poR rvlAnn ¡osÉ mRRrtrus connen
EDOC/2019t23957

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 61, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 24.04,201g',
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Maria José Martins Correia, nos termos informados,

CANDIDATU DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICIT POR BÁRBARA NA DIAS
MACHADO

EDOC/2019/23960
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. 24.04,201g"
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Bárbara cristina Dias Machado, nos termos informados.

SOLICITAD MARIA D
RODRIGUES
EDOC/2019t23961

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 63, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: À Câmara.24.04,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candldatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Ana Maria de Abreu Rodrigues, nos termos informados.

LA
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wlo Ao ARRENDAMENTO, SOLTCTTADO pOR MARrA OR CRRçR CUllvlRRReS
MELO

EDOC/2019/23963

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: À Câmara.24.04.201g,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Maria da Graça Guimaräes Melo, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APO ARRE . SOLICITAD O POR JOSÉ DE OLIVE IRA MAIAto
EDOC/2019t23964

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 65, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente: À Câmara.24.04.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por José de Oliveira Maia, nos termos informados,

CANDIDATU DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICIT POR LILIANA CRISTI NA SOARES
GUEDES
EDOC/2019/23965
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 66, apenas no
original.
Despacho do Sr. Preslde nte: À Câmara. 24.04.201g,'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Liliana cristina soares Guedes, nos termos informados.

CANDIDA TURA DE APOIO ARRENDAM SOLICITADO POR MARIA AUGUSTA ESQUITA
BRAGANçA
EDOC/2019t23967

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.24,04.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Maria Augusta Mesquita Bragança, nos termos informados.

TURA lo Ao POR ES DE
E SILVA TAAMS
EDOC/2019/23970
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 68, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: À Câmara. 24.04.201g"
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Ana Judite Guedes de sousa e sílva Taams, nos termos informados.

RAD POR
MONTEIRO
ËDOC12019|2397'l
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 69, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: A Câmara. 24.04.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Maria Alice Gonçalves Monteiro, nos termos informados,

CANDI TURA DE AO ARREN NTO. SOLTCTT ADO POR MARIA ELISABETE GOM NTO
EDOC/2019t23972

oAO

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 70, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara.24.04.201g,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Maria Elisabete Gomes pinto, nos termos informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara.24.04,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Leonor Carina Silva Maia, nos termos informados.

CANDIDA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADO POR LEONOR CARINA SILVA MAIA
EDOC/2019t23974

CANDI ENTO. ITADO POR ARMI NDA DA CO cEtcÃ0
RIBEIRO

CANDI DE APO AO ARRE SOL POR ANíBAL ALMEIDA DOS SANTOS
ED0C/2019t23976
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: À Câmara,24.04.201g,,

EDOC/2019/23975
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 72, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente: À Câmara. 24,04,201g,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Arminda da Conceiçäo Oliveira Ribeiro, nos termos informados.
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Deliberaçäo

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Aníbal Almeida dos Santos, nos termos informados.

DE ITADO COSTA

EDOC/2019t24069
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 74, apenas no
original.

Despacho do Sr, Preside nte: À Câmara, 24,04,201g"
Deliberaçäo:

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

RAD SOLICIT JOSÉ T
DE JESUS
EDOC/2o19t24070

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, 24.04.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Maria José Teixeira Veloso de Jesus, nos termos informados,

CANDIDATU DE APOIO AO ARRE NDAMENTO. soLtclTÂ POR MARIA DE FÁT VIEIRA DA
SILVA
EDOC/2019t24369
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 76, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: À Câmara.24,04.2019,
Deliberaçäo:

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

CANDI ARREN SOLICIT ISABEL
GUI

EDOC/2019t24370

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 72, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: À Câmara. 24,04.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Sónia lsabel Santos Guimaräes Correia, nos termos informados,

Ata no 09 - Reunião Ptiblìcø
De 06 de maio de 2019

N
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CANDIDATU DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLIC POR MARIA DAG MATOS
MOREIRA

ED0C/2019t24371
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 78, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: À Câmara. 24.04.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apo¡o ao arrendamento, solicitado
por Maria da Graça Matos Moreira, nos termos informados.

IDATU lo Ao POR CARLA
PEREIRA tRo
8DOCt2019t24372
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7g, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: À Câmara.24.04.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Carla Maria Albuquerque Pereira Monteiro, nos termos informados.

CANDI DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADO POR A NELMA COSTA RIBEIRO
EDOC/2o19t25376
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 80, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presrdente: À Câmara. 26,04.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado
por Maria Nelma Costa Ribeiro, nos termos informados,

DO DE CONÓ ITO D MUN LUSIVA.
APOI

MOREIRA
EDOC/2019t18451
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 81, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: À Câmara. 24,04.201g"
Deliberação:

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

DIDO AMB +INCLUSIVA -
DA

SILVA RAMALHO
EDOC/2019t23889
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 82, apenas no
original,

E

ME

E POR T

MICA NCIA ITADO POR
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Despacho do Sr, Presrdente: À Câmara. 24.04.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económ¡co no âmbito do
Programa Municipal Gaia+lnclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência
Social, solicitado por José Filipe da Silva Ramalho, nos termos informados

PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA ADMINISTRATIVA, NO DE

6

€79.00 ts NTA E NOVE EU SOLICITADO POR AU PIRES
EDOC/2019/9534
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 83, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preside nte: A Câmara. 24,04.201g"
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de
vistoria administrativa, no valor de €79,00 (setenta e nove eurosj, sôl¡citado por Aurora
Pires, nos termos informados,

DE DISP DOP DAT RIA AD NO VAL
€79_00 NTA ENOVE EUROSì. SOLIC POR ISRAEL DO AMARAL FERREIRA
ED0C/2019/16183
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 84, apenas no
original.

Despacho do Sr. Presrdente: À Câmara.24.04.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de
vistoria administrativa, no valor de €79,00 (setenta e nove euros), lolicitado por lsrael
do Amaral Ferreira, nos termos informados.

tDo SA E DE NISTRATIV OR DE
€79.00 AENOVEE UROS). SOLIC POR ROSA MARIA PEREIRA
EDOC/2019/16597
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 85, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: À Câmara.26.04,2019,
Deliberação:

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

ODED DO ENTO EVIDA ET
ANI 73 SETENTA c NTI

ADO AND
EDOC/2019t14545
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.24,04,201g"

E
SE

N
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento da taxa devida
pelo resgate e transporte de animal, no valor de €86,73 (oitenta e seis euros e setenta e
três cêntimos), solicitado por Sílvia Andrade Lourenço, nos termos informados.

ODED DOP
MUN LA D' MESES ABRI E 201

EAN CULT
NO

EDOC/2016t17106

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no BZ, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: À Cêtmara. 26.04.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa devida
pela utilização da piscina municipal de Vila D'Este, nos meses de março, abril, maio e
junho de 201_6 e subsequente anulaçäo das faturas entretanto emitídas à Associaçäo
Cultural de Canelas, no montante global de €300,00 (trezentos euros), nos termos
informados.

CAM PEONATO ULIGA DOS CAMPEÖES DA FRUTA"
EDOC/2019t22673
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 88, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: A Câmara. 26.04.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o campeonato "Liga dos Campeöes da Fruta", nos
termos informados.

D|REçÄO MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
PEDI D DE IAL DE

25 ABRIL'' NO DIA
ABRIL NO 78 E SETENTA E

PELA E FRE PE
EDOC/2o19t22579
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 89, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preside nte: À Câmara. 12,04,201g"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida
pela emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Õaminhada Solidária 25
Abril", 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 União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo,
nos termos informados,

UTI

FATU TO EMI

EVEN aaRELA

30



6 kl,.t
VILA NOVA DE

CÂMARA I.,lUNICIPAL MAta no 09 - Reunião Públìca
De 06 de maío de 2019 q

E DISPEN AGAM DEVIDA DE LI
RU DO RE TIVA AO EVENTO ..FESTA EM HONRA DE A MARINHA DE CRESTUMA''. A

DE DE JU NO ENTO E co
E NTA SOLI U DE DIM
LEVER E CRESTUMA
EDOC/2019t22304
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. 12.04.201g'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida
pela emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa em Honra de Santa
Marinha de Crestuma", a realizar de 18 a22 dejulho de 2019, no valor de €175,90 (cento
e setenta e cinco euros e noventa cêntimos), solicitado pela União de Freguesias de
Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados,

TAXA DE LICE
AEM SENHOR R E DA SEN

los" 28 DE NO VAL
ENTOS NTA E soLtctT DADE

DE NA UIAL
ED0C/2019t21150
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 91, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: À Câmara. 12.04.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida
pela emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa em Honra do
Senhor Ressuscitado e da Senhora dos Remédios", realizado entre 12 e 28 de abril de
2019, no valor de €348,90 (trezentos e quarenta e oito euros e noventa cêntimos),
solicitado pela lrmandade de Na Sa dos Remédios (Fábrica da lgreja Paroquial), nos
termos informados,

PED EN DA EN
o "4a LIBE 28

ABRIL D NO E E NOVE
c NTI SOLICITADO UN DEF DE SANTA MARINHA E PEDRO DA
AFURADA
EDOC/2o19/19202
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g2, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: À Câmara. 12,04.2019,

tt
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa de pagamento de taxa devida
pela emissão de licença espec¡al de ruído relativa ao evento 'i4a Corrida da Liberdade e
Caminhada", realizado no dia 28 de abril de 2019, no valor de €53,89 (cinquenta e três
euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Santa Marinha
e Säo Pedro da Afurada, nos termos informados.

AGAM AXA MISSÄO
RIL'' 25 429

DE2O1 DE EN ESE o
DE o MA

ED0C/2019t24462
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g3, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: À Câmara.24,04.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida
pela emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento-"Celebraçäo do 25 de
abril", realizado de 25 a 29 de abril de 2019, no valor de €110,29 (cento e Oe. euros e
setenta e oito cêntimos), solicitado pela União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e
Crestuma, nos termos informados,

lDo EGIME RIEDADE O POR
LUIS MIGUEL ALVES TEIXEIRA - PROCo 2183t19- - FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2019t24157

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g4, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: À Câmara,24.04,201g,,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar o
pedido de certidão de constituiçäo de regime de compropriedade, solicitado þor Luis
Miguel Alves Teixeira - Proco 2183119 - CERT - freguesia de Canidelo, nor termos
informados,

DEP TODET
BLICIT CINCO NCO

DE PORT
- PETROGAL. S.A.
EDOC/2019t24160
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 95, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: À Câmara, 24,04.2019,

DE

RELA
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Deliberação:

DAS EMPRESAS DE VINHOS DO PORTO
EDOCt2019t24't62

Deliberado por unanimidade, indeferir a reclamaçäo apresentada por petróleos de
Portugal - Petrogal, S.A. e, em consequência, manter o novo ato de iiquidaçäo de taxa
devida pela afixaçäo de mensagens publicitárias no valor total de €S25,öS (qúinhentos e
vinte e cinco euros e cinco cêntimos) referentes ao ano de 20lg comunicado em
1510112019, Proc.. 5114-freguesia de caneras, nos termos informados,

IDO DE SA DE o UAL D E NO .052
s INTA

MARI PED PELAD

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 96, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presrdente: A Câmara. 24,04.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa anual
de publicidade, no valor de €6.052,32 (seis mil e cinquenta e äo¡s euros e trinta e dois
cêntim_o_s), correspondente ao ano de 2019, Proc.o 282111- Uniäo de Freguesias de
Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, solicitado pela Associaçäo das Erñpresas de
Vinhos do Porto, nos termos informados.

DIDO ENSA DE E NO
E EUROS ENT ors PROC.o I G DE

ctT CE IAE R CAET CAETAN
EDOC/2o19t24173
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g7, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: À Câmara.24,04.201g"
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas de
publicidade, no valor de €32,52 (trinta e dois euros e cinquenta e dois cêntimos), proc,o
152106 - Freguesia de Vilar de Andorinho, solicitado pelo Centro de Dia e J.l. daMador
Caetano e Ana Caetano, nos termos informados,

PE DI DET PUBLI VALOR
os ANO 0 DE

AM LAR DET
DO PO TO. S,A.
EÐOCt2019t2417s
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gB, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: A Câmara. 24.04,201g,,
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas de
publicidade, no valor de €200,00 (duzentos euros), relativa ao anoie 2019, proc,o 15t11
- União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, solicitado pela Sociedade de
Transportes Coletivos do Porto, S,4., nos termos informados,

IDO DE DEP DE BLI DI
BLICIT ANO

DE ,o 21 UE ICITAD
EDOC/2o19t24't98
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 9g, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: À Câmara, 24.04.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas de
publicidade de quatro direcionadores publicitários, no valor de €200,08 (duzentos euros
e oito cêntimos), relativa ao ano de 2019, Proc,o 213t14 - Freguesia de São Félix da
Marinha, solicitado pela lNovAGAlA, nos termos informados.

Saiu da reunião o Senhor vereador, Eng.o patrocínio Miguel vieira de Azevedo.

AGAM T PUBLICI
ENTI NO

EE AO AN
DE o CRE TADO PE

octAl - DESE DE
EDOC/2019t26354
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 100, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: A Câmara.26,04,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas de
publicidade "direcionadores / identificação e ocupação do espaço púUlico,', no valor de
€600,24 (seiscentos euros e vinte e quatro cêntimos), relativaão'ano de 2019, proc,o
264115.- Uniãode Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, solicitado pela Olival
Social- Associaçäo para o Desenvolvimento de Olival, nos termos informados.

Entrou na reuniäo o Senhor Vereador, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo,

0

DE

FR

E OCUP
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U UNICIPAL D TM
TE €713 OSE SESSENTA E

NO BAL DE
TRINTA EUROS otTo c DE

ALV MONT €1 79 E
AE NOVE

FREGU AMUD DOP
NDA

ED0C/2019t25250
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 101, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preside nte: À Câmara. 24,04.2019,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD, nos termos
informados, o seguinte:

- Deferir o pedido de redução do pagamento da Taxa Municipal de Urbanizaçäo -
TMU, no montante global de €713,63 (setecentos e treze euros e sessenta strês
cêntimos) e das taxas pela ocupaçäo do espaço público, no montante global de
€434,88 (quatrocentos e trinta e quatro euros e oitenta e oito cêntimos), em 50%
e

' lndeferir o pedido relativo à taxa de emissão do alvará de licença de obras,
Proc.o 2852117 - PL - Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso,
solicitado por Quercasa - construçäo, compra e Venda de propriedades, Lda,

DO DE DOP DAT DE URBAN U NO
LDE OVE NTA E

E DE EMI DEO
IMIL TREZENTOS E EUM EUROS E CINOUENTAC PROC.o 40 8-PL.

ú

T

E DE

EE o 2852117 -
ITADO PO

ALV

FREGUESIA DE CANIDELO. SO CITADO POR RUI RO TAVARES DA L SOARES
EDOC/2019t25617
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 102, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: À Câmara.24,04.2019,
Deliberação:

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

'Deferir o pedido de reduçäo do pagamento da Taxa Municipal de Urbanizaçäo .
TMU, no montante global de €9G7,30 (novecentos e sessenta e sete eurôs e
trinta cêntimos), em 50% e
- lndeferir o pedido relativo à taxa de emissäo do alvará de licença de obras,
Proc,. 4038/18 - PL - Freguesia de Canidelo, solicitado por Rui Pedro Tavares
da Luz Soares,
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PEDI DEE
€154 ECr . ELEV -

ESA ELO C
DA IG CRUZ

ED0C/2019t25251
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 103, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: À Câmara.24.04.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa a título
de inspeção de elevadores, no valor de €154,00 (cento e cinquenta e quatro euros),
Proc'. 37/EL/03 ' ELEV - Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada,
solicitado pelo Centro Social Paroquial da lgreja do Senhor da Vera Cruz do Candal, nos
termos informados.

EDIDO D TO DE clA Do I RUA
2 DA

9- DE IAS DE
AFURADA
EDOC/2019t24945

TITU

NÚN

DODED EVIDA P ENTO
TOD ANTE DE

LAT ROC.o -UN SIAS DE
VILAR ADO LDA .

REPSOL
EDOC/2o19/1858e
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 10b, apenas no
original.
Despacho do Sr. Preside nte: À Câmara. 26.04,201g',
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/psD, indeferir a
reclamação apresentada por GESPOST - Gest. Postos Abastecimento, Lda . REpSOL e
manter o despacho do Exmo. Sr. Vice- Presidente de l0 de dezembro que determinou a
notificaçäo da requerente da liquidaçäo da taxa devida pela instalaçäo e funcionamento
do posto de abastecimento de combustíveis, no montante de És,OOO,0O (cinco mil
euros), relativa ao ano de 2018, Proc,o 5719t18- PC - Uniäo de Freguesias de Mafamude
e Vilar do Paraíso, nos termos informados,

PED

E

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 104, apenas no
original.

Despacho do Sr, Preside nte: À Câmara. 24.04.201g,,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD, aprovar o
pedido de emissäo de declaraçäo de renúncia ao direito de preferência do imðvel sito
na Rua Cândido dos Reis, 208a212, da União de Freguesias de Santa Marinha e Säo
Pedro da Afurada, Proc.o1793/19 - CERT - Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e São
Pedro da Afurada, nos termos informados,
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EVIDA PE E FUNC
COMBU MONT

E 201 o 573911 DEF SANTA
NHA E LHOS

ED0C/2019/18592
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 106, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: À Câmara. 26,04,2019,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, indeferir a
reclamaçäo apresentada por António Martins e Filhos, Lda e manter o despacho do
Exmo' Sr. Vice' Presidente de 10 de dezembro que determinou a notificaçäo do
requerente da liquidaçäo da taxa devida pela instalação e funcionamento do pósto de
abastecimento de combustíveis, no montante de €5,000,00 (cinco mil euros), relativa ao
ano de 2018, Proc.' 5739/18 - PC - União de Freguesias de Santa Marinha ä Sao pedro
da Afurada, nos termos informados,

T PLANO SA PUB

EDOC/2019t26771
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 107, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: À Câmara. 30,04,2019,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a abertura de um período de 20 dias para discussão
pública da proposta de Alteraçäo ao Plano de Urbanizaçäo da Barrosa, airavés de aviso
a publicar em Diário da República, nos termos informados.

EgTE4LEgtA MUNIC|PAL s nlrennçoes curvlÁÏcns
EDOC/2019/26900

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 108, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presidente: A Câmara. 30.04.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Estratégia Municipal de Adaptaçäo às Alteraçoes
Climáticas, nos termos informados.

E 2018
GAIURB URBANISMO E HABITAçAO EM

EDOC/2019t240,t7

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 10g, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preside nte: À Cêtmara. 1 1 .04,201g"
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro apresentou a intervenção que a seguir se
transcreve:
"Relatório e Confas GATURB 2018
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No relatorio e confas da Gaiurb que nos é presente, foi considerado pelo conselho de administração como um ano de turnover para
a construção e para o urban¡smo em Vila Nova de Gaia, verifica-se:
1. Um incremento da faturaçã0, face às varnções posifivas regisfadas nas rubricas de presfações de seruiços, no montante de
1'798.738 eurog sendo esfe acréscimo iustificado peta execu[ão do contrato de mandáto para a reabititação e manutenção de
edifícios e equipamentos do município, que teve um acréscimô de 911.097 euros face a ZOfi; peta cetebiação do protocoto de
dlnamizaçâo local com o próprio município, no valor de 246.000 euros; pelo aumento de atgumai taxas de urbanismo no valor de
433.492 euros; pelo aumento das rendas no montante de 207.751 euros.
Esfamos, pois perante o acréscimo de receitas maioritariamente proveníentes de fonfes internas e menos externas, quando seria
expectável o inverio, face ao aumento da atividade verificado em termos de imobiliária e construção,
2. Um decréscimo na cobrança das receitas provenienfes da taxa municipat de urbanismo, daiaxa de compensação e da taxa de
ocupação do domínio público, no montante totat de 568,536 euros, face ao exercício anterior, consumado maioiitariamente e de
acordo com o referido relatÓrio e contas na atribuição de incentivos/isenções de taxas, num montante total de 4g3,580 euros.
3. Uma redução drëtstica no investimento.

le a99r-do com o plano plurianuat de investimentos da Gaiurb para 2018, que apontava para um investimento total no montante de
7_62 290 euros, apenas foram executados 79.539,69 et)ros, ou seja, cerca de 10% exclusivamente em equipamento administrativo.
Estranha-se que até na rubrica de edifícios, a quat tinha orçamentada uma verba de 20.000 euros, nada tenha sido executado, tendo
em conta, e passamos a citar a iustificação constante do orçamento previsional para 2018, esta rubrica' inclui obras de conseruação
e manutenção de alguns edifícios pertencentes à empresa que carecem de intervenções de caréúer urgente, por forma a ussegurur
as necessán,as condições de segurança, satubridade e arranjo estético,'
4. Um aumento nos gasfos co/?? o pessoal, que são o encargo mais relevante na estrutura de cusfos. Este acréscimo face ao ano
anterior foi de 179.677 euro9, devido à contratação ainda que justificada, de 1B funcionários durante o segundosemesfre de 2018.
5',U_ma degradação da qualidade dos sa/dos da conta corrente dos c/ienfes face a anos anteriores, senãõ vejamos:
a) De um total do saldo da conta de c/lenfes de 1.904.976 euros, apenas 124,591 constam da conta corrente d¡ta norma!, isto porque
b) Na conta de clientes com acordos constam 567.14T euros,
c) Na conta de clientes em mora constam 1.213. 23T euros.
Para todos esfes valores, quer em mora, quer com acordo, existe uma provisão constituída de apenas 1.145.025 euros,
manifestamente inferior aos valores acima indicados.
Adicionalmente a dívida de um ctiente angolano no valor de 574,673 euros continua por cobrar. Sendo uma dívida por cobrar,
seguramente com mais de um ano de mora, importa avaliar as reais possibilidades de cobrança da mesma, jët que nesie exercício
não é visível a constituição de- qualquer reforço significativo da respetiva provisão retativa a'perdas por impaiidaAe de dívidas a
receber, tendo em conta o reforço global efetuado em 2018 de apenas 74.629 euros, o que nos ¡eva a questionar sobre qual o
montante que nesta data estét provisionado a fazer face a esta potenciat imparidade.
A rubrica de clientes, inclul as dívidas vencidas e não tiquidadas dos inquitinos das habitaçôes socrars no valor de 1.225,128 euros,
não obstante fodos os esforços levados a cabo peta autarquia no sentido de procurar so/ugões dos inquitinos em mora, Conforme ê
refgrido no relatÓrio, oprocesso de atuatização das rendas soclalg teve um impacto poiitironas confas da Gaiurb, em 2018, da
ordem dos 207'751 euros. Em contrapartida, foram contabilizadas dívidas incobráveis n'o montante de 54.33T euros.
6.uma redução do passlvo face a 2017, no montante aproximado de 1 ,g ME, o que é de saudar.
7' Uma inversão qualitativa em termos de resultados líquidos, ao passarem de negativos em 2017 a posifivos em 2018, ainda que
débers e não consolidados, pors continuam a existir muitas condicionantes que face às fragitidades evidenciadas pela empresa,
inf lue nci aram sig nificativ amenfe esfes resu/fados.

Algumas receitas de caráter ocasional e não repetível, tais como uma receita financeira e uma mais valia de 2g.770 euros,
resultantes da venda de um imÓvel; a verba de 55.025 euros, relativa à apticação de mutta diária peto atraso na empreitada de
instalação de sers ascensores no empreendimento D. ManuelMartins, em Oliveira Douro;o acréscimo do subsídlo à exploração em
600'000 euros, resultante do aumento do valor do contrato programa de 2017 para 2018 de 2,4 ME para S ME, assocradas â
redução da despesa obtida através da execução residua! do plano plurianual de investimentos, que se traduziu em ganhos de
tesouraria e uma redução das reintegrações e amortizações dos equipamentos que ficaram por adquirir, reintegraçöes e
amortizaçoes esfas gue por norma têm vindo a ser praticadas, utilizando as faxas mínimas em vezdas faxas normais.
Rlscos como o não pagamento do valor em dívida do cliente angolano no valor de 574,673 euros, o aumento dos gasfos com o
pessoaf fruto da admissão de 1B novos funcionários, o investimento adicionat necessário em 201g, por forma a poder cumprt o
plano plurianual de investimentos em curso, são entre outros, fatores de risco, que podem inftuenciar negativamente o resultado
líquido em 2019.

Por fim, é nosso entendimento que, de acordo com as c/áusu/as 7a, 8e e ge do contrato programa, onde pode ler-se que "o
comporlamento da Gaiurb, à luz dos indicadores consþnados de desempenho organizacional, eficâcia e eftciência, serét
teoricamente obieto de avaliação e os resultados conespondenfes serâo reportados ao município de Vita Nova de Gaia,, deveriam
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esfes rndicadores acompanhar o documento agora em aprec¡açao, no sent¡do de podermos avaliar a evotução qualitat¡va dos
/nes/??0s,

Vila Nova de Gaia, 6 de maio de 2019.

O Grupo de Vereadores do pSD'

0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que os gastos com o pessoal
resultam da contratação de funcionários aprazo, devido ao volume excecional que nos últimos meses tem
havido de pedidos de apreciaçä0, que estavam a degradar a capacidade e a velocidade de resposta da
Gaiurb, no que diz respeito aos processos de licenciamento, Que se está a falar de pessoas que estão, neste
momento, transitoriamente nos serviços, pelo que não säo custos fixos, No que diz respeito às rendas, disse
existir um misto de atualização de rendas, porque foram atualizadas e bem, com uma outra componente que
não é de deixar de sublinhar e que näo está muito visível, que são as cobranças, Que as dívidas incobráveis
que aparecem no relatório, são dívidas que não resultam deste mandato, porque havia um certo "deixar andar"
na gestão dos empreendimentos sociais. Que a postura da atual Câmara é muito clara, isto é, quem por
razÕes objetivas demonstrar que näo consegue pagar 10 euros por mês ou B euros por mês de renda, näo
será despejado, contudo, não pode aceitar que haja carros topo-de-gama à porta de casa e não se pague a
renda e não pode aceitar que haja pessoas que säo muito diligentes quando perdem o emprego e quando
arranjam emprego, não atualizam os seus estados e continuam a pagar as rendas como se fossem
desempregados. Que para que todos tenham orgulho nas políticas sociais, é preciso ser exigente e é o que o
Município está a fazer, Que de facto, o nível de investimento foi baixo, mas no próximo ano, isso não irá
acontecer, porque em final de outubro de 2017, a Câmara iniciou uma série de procedimentos para
reabilitação dos bairros, que levam o seu tempo e que não são visíveis, porque os contratos só são assinados
quando for possível adjudicar. Que se trata de um resultado positivo ténue, decorrente de um resultado
negativo, face ao balanço daquilo que tinha sido o ónus dos 20 milhöes de euros na reabilitação de Vila
d'Este. Que entende que a Gaiurb está no bom caminho e que o desafio futuro consiste em aprofundar o
trabalho que a Gaiurb pode e deve fazer no âmbito da ação social, para além daquilo que já está a ,fazer 

no
âmbito da requalificaçäo dos bairros, os quais serão todos integralmente requalificados, sem exceção.
Deliberação:

Delibe.rado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, aprovar o
Relatório e Contas 2018 da GAIURB - Urbanismo e Häb¡taçäo, E,M., nos termos
informados.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÁR|O DE TESOURARIA que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 10, apenas
no original.
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento,

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

ALICE PEREIRA DE SOUSA' Disse possuir um terreno por onde passa um regato, o qual tem destruído os
muros de vedaçäo do terreno,

VIToR DINIS - Referiu-se à Rua Olivia Teles agradecendo as obras que estão a ser efetuadas e perguntou se
a referida artéria irá ter passeios apenas num dos lados, Referiu-se ao centro de inspeçöes de Sl Félix da
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Marinha, perguntando se houve ou näo alguma ilegalidade na construção do referido centro de inspeçöes,
Solicitou informaçöes relativas à construção do pavilhao gimnodesportivo de S, Félix da Marinha.

LUIS BARROSO - Agradeceu a conclusäo das obras na Rua Oliva Teles, Referiu-se ao isolamento da
freguesia de S. Félix 

-da Marinha, perguntando se existe alguma melhoria significativa prevista paru a
fregue_sia. Disse que a freguesia está dependente de fundos camirários, pelo que, lerguntou se a Câmara vai
dotar S, Félix da Marinha de algum instrumento que possa ser autónomò, de ìorma imelhorar as condiçoes
de vida dos moradores de s, Félix da Marinha, que também säo munícipes,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues relativamente à intervenção da Sra. D,
Alice Pereira de Sousa disse que irá solicitar ao Sr, Presidente dãJunta de Freguesia que agende uma visita
ao local, para análise do exposto, Que se vai tentar analisar a questã0, com as Águas de Gaia-.
Relativamente ao exposto pelo Sr. Vitor Dinis, disse que a Rua Oliva Teles vãi ter passeio só de um lado,
porque ele vai ser construído de acordo com estipulado na lei, isto é, de forma a permitir a circulação de um
carrinho de bebé e de uma cadeira de rodas, Que näo adianta construir passeios de ambos os lados, que pelo
alinhamento da rua seriam pequenos e que só serviriam para justificar um suporte ao muro de pedra existente
no local. Que aquilo que se pretende é a existência de um pa'sseio que sirva as pessoas, que ienha a largura
legal e com passadeiras para as pessoas poderem ahavessar, Relativamente ao centro de inspeçöes, d'ísse
que o anterior presidente da junta e a Câmara anterior podem ser uma boa ajuda para explicar, porque ambos
deram parecer favorável ao licenciamento original, para a candidatura. Disse que irá enviar os documentos do
Ministério Público ao Sr, Presidente da Junta, que dará o encaminhamento que entender.
No que diz respeito à intervenção do Sr, Luís Barroso disse que S, Félix da Marinha tem cobertura de
saneamento, água potável e escolas com qualidade. Que pessoalmente entende que "investimento" significa
pessoas e também betã0. Relativamente ao investimento em termos de betã0, disse näo ter dúvidas qiue no
final do presente mandato, os seus I anos equiparam-se com os 16 anos anteriores. Que quando encerrou o
seu 10 mandato em2017, a Câmara tinha feito um investimento nas ruas de São Félix da Marinha superior ao
que foi feito em mandatos anteriores, Disse que as obras na Rua Oliva Teles estão a terminar e que ioi feita a
reabilitação dos passadiços e a recuperação de uma série de ruas. Relativamente ao pavilhã0, disse que será
uma realidade a acontecer e trata-se de um projeto difícil, porque o pavilhão é um equipamento de construção
cara e difícil, porque não se trata de apenas construir um pavilhä0, trata-se de consiruir um pavilhäo numa
ravina' Disse ser um equipamento importante, que deve ser devidamente construido, No que diz respeito às
pessoas, referiu-se aos pequenos-almoços e lanches gratuitos nas escolas, para as crianças do 1o cicl'o e pré-
escolar; ATL durante o ano letivo e nas pausas letivas; projeto Gai@prende+ para crianças com necessidades
educativas especiais, que têm a possibilidade de ter naó escolal'um apoio importante para a deficiência;
programa municipal de apoio ao arrendamento, que é um programa importante que prevê que os jovens com

lailog rendimentos possam arrendar uma casa; programa municipal de estágios profissionais remunerados;
Gaia+lnclusiva que apoia famílias com carências ecônómicas; recolha diáriido lixo, exceto ao domingo; a
nova instalação de moloques para substituir contentores; um conjunto de benefícios que as criançai das
escolas do 10 ciclo têm em termos de tecnologia e pedagogia; etô, Que o passe único beneficia todas as
freguesias de Vila Nova de Gaia, incluindo S, Félix Oa lt¡ar¡nfrã e o único incoñveniente são as portagens que
foram implementadas e quando tomou posse na Câmara, criou uma alternativa, dentro daquilo"que era
fisicamente possível, que foi o acesso na zona da Avenida das Árvores, em Gulpilhares, No que diz respeito
às passagens de nivel desniveladas, disse que quando tomou posse em 2013, lançou o concurso público para
o efeito e, agora, existem pessoas de Såo Félix da Marinha que estäo descoñtentes com as passagens
desniveladas.
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E nada ma¡s havendo a tratar, quando eram 17 horas e 03 minutos, o Senhor Pres¡dente da Câmara

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

termos do disposto no n0 I do art.o 34,0 do CPA e no no. 1 do art. 570 do Anexo I da Lei no,Tf)l2},l3, de

12de Setembro, bem como do n.o 1 do art. 11.0 do Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de

Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reun¡äo de 201g,01,21.

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

reu asu

0 Presidente da Câmara,

W¡¡ryT^^ ¡

(Eduardo Vítor Rodrigues)
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