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MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 20 DE MAIO DE 2019

PRESENTES:

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

AUSENCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALíNEA C) DO ARTo. 39 DA LEt N.o 75t2013 DE 12 DE
SETEMBRO, COM AS DEVIDAS ALTERAçÖES:

- O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro.

PRESIDIU À NEUruNO:

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

SECRETARIOU A REUNIAO:
A Senhora Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças, Dra. Manuela Garrido.

HORA DA ABERTURA: 16 horas e 10 minutos.

HORA DE ENCERRAMENTO: 17 horas e 10 minutos.
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PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVIO NO 1

O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar apresentou dois votos de louvor, no âmbito
da prática desportiva e dos resultados desportivos conseguidos por duas equipas de Vila Nova de Gaia. Referiu-
se, nomeadamente, ao Colégio de Gaia, à sua equipa feminina sénior, que se sagrou com grande mérito e
brilhantismo, tendo em consideraçäo que se trata de uma equipa escolar sem qualquer incentivo que näo seja a
paixäo pela modalidade, porque as atletas não têm qualquer contrapartida financeira ou outra. Disse que o Colégio
de Gaia há 2 anos sagrou-se campeäo nacional e tem mantido uma regularidade digna de mérito e de louvor, pélo
que, propÔs um voto de louvor à equipa feminina sénior do Colégio de Gaia e que elsa proposta seja comunicada
ao diretor do Colégio, bem como, ao coordenador da atividade, Professor Jorge Tormenta,
Apresentou, igualmente, um voto de louvor pela presença digna e valiosa da equipa feminina sénior de futebol, do
Valadares Gaia Futebol Clube, que este fim de semana deslocou-se ao Estádio Nacional para disputar a final da
Taça de Portugal, com a equipa do Sport Lisboa e Benfica, Que a equipa feminina do Valadarei Caia Futebol
Clube, no sábado passado, dignificou o desporto de Vila Nova de Gaia e, nos últimos quatro anos, disputou três
finais da Taça de Portugal, Solicitou que o voto de louvor fosse comunicado ao presidente do clube e à treinadora,

PONTO PRÉVIO NO 2
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura apresentou o voto de louvor que a seguir se transcreve:,VOTO 

DE LOUVOR
No passado dia 21 de maio, o Colégio de Gaia sagrou-se campeão nacional em andebol feminino, pela terceira
vez na sua historia. Esta conquista tem ainda um significado maior, uma vez que o Cotégio de Gaia é uma equipa
amadora e nasceu no seio do desporto escolar, numa modatidade cada vez mais competitiva, onde a disputa do
título nacional se centra em torno de equipas proflssionars,
0s fífulos são sempre o corolârio de caminhos feifos de êx'tto, mas nesfe pafticular, o trabalho desenvolvido ao
longo de são o segredo do sucesso, As dificuldades /ogísficas ou as diferenças de nível competitivo, têm sido
lgrgamente superadas pelo talento das aflefas e pelo trabalho incansável de quem dirige o projeto despo,rtivo.
E um traieto seguro e consolidado que tem no Prof , Jorge Tormenta, o nome e o rosfo mais visivel, Jogou, treinou,
dirigiu e comenta andebot. É uma figura incontornavel da modatidade em Poñugal, e acrescentou dinâmica ao
desporto escolar, através de projeto desportivo inovador, no colégio de Gaia.
Depols de 1991 e de 2017, ser de novo campeão nacional ê um facto digno de registo, que naturalmente revela a
consolidação de um percurso desportivo, que é invulgar no Concelho, ao nível das competiçöes nacionais.
Esfe resu/fado é motivo de orgulho e reconhecimento para o Município, e esfão de pãrabéns as aflefas, pelo
desempenho, e os treinadores e dirigentes, por acreditarem num projeto desportivo escolar, que também cotnstitui
uma aposta no desporto para todos e na igualdade de oportunidades.
Nesfes termos,
O Grupo de Vereadores do PSD, propöe um voto de louvor a fodas as aflefas da equipa sénior de andebot
feminino do Colegio de Gaia, pela conquista do campeonato nacional de andebot feminino, exfensiyo aos
treinadores e dirigentes, sobretudo pela valorizaçao desportiva do Município.
Vila Nova de Gaia,20 de maio de 2019.
O Grupo de Vereadores na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia"
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PONTO PRÉUO NO 3
0 Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura apresentou o voto de louvor que a seguir se transcreve:
"VOTO DE LOUVOR

Um ano depols Taça Nacional de Promoçãl, a equipa de futebol sénior feminina do Vatadares Gan F.C,, volta a
marcar presença na final da Taça de Portugal,
Num percurso de apenas sels anos, esfa equipa ja conquistou dois títutos nacionais e tem sido presença regular
numa competição gue se decide por eliminatorias e perante adversários de muito maior poderio económico, um
facto digno de registo para o nosso Concelho e que valoriza ainda mais a dimensão desportiva da instituição.
Não obstante o resultado, o percurso da equipa feminina do Valadares Gan F.C. merece o reconhecimento de
fodos os gaienses, pela entrega das aflefas, pelo trabalho de treinadores e dirigentes e sobretudo peto papetsocia/
que o futebolfeminino também representa, no combate às discriminações de género e na defesa da iguatdade de
direitos,
Por isso, ainda que finalista vencido, com todo o mérito e dignidade, impoña que o Município reconheça o
contributo na valorização do desporto e a dedicação de um grupo de trabalho, como dignos representanfes do
Concelho no desporlo nacional.
Nesfes termos,
O Grupo de Vereadores do PSD, propoe um voto de louvor a fodas as aflefas da equipa sénior de futebotfeminino
do Valadares Faia F,C., pela presença na final da Taça de Poftugal, bem como aos treinadores e dirigenfes que
têm perseguido de forma empenhada num percurso desportivo, que nos deve orgulhar a todos,
Vila Nova de Gaia,20 de maio de 2019.
O Grupo de Vereadores na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia"

PONTO PRÉVO NO 4
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura apresentou o ponto prévio que a seguir se transcreve:
"Empreitada de reconstruçao do pontãto sobre a ribeira de Jaca, Rua Herois do lJltramar, Vilar de Andorinho
Em 23 de fevereiro de 2019, a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia celebrou um contrato de empreitada, por
aiuste direto, com a empresa Construtora de Huíla, Lda. Para a reconstrução de um pontão sobre a ribeira de
Jaca, na rua Herois de ultramar, em vilar de Andorinho, no valor de 2g,BgT euros.
Sucede que o presidente da Junta anunciou, nas redes socnls, a conclusão do pontão em novembro de 2018,
O que pretendemos esc/arecer é o seguinte:
Trata-se da mesma empreitada?
Se sim, perguntamos se a Câmara assrnou o referido contrato de empreitada para a reconstruçao do Pontão,
depors da obra ter sido concluída?
Vila Nova de Gaia,20 de maio de 2019
O Grupo de Vereadores na Câmara Municipalde Vila Nova de Gaia"

PONTO PRÉUO NO 5
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura apresentou o ponto prévio que a seguir se transcreve:
"Aquisição de serviços de arquitetura para elaboração de projetos em equipamenfos despo rtivosNAM Arqu'ttetos,
Lda

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, celebrou no passado dia I de maio um contrato de prestação de
seruiços para aquisiçao de seruiços para elaboração de projetos de arquitetura, em diyersos equipamentos
desporfivos, no valor de 64.600 euros + lVA.
O contrato não especifica quais sâo os equipamentos desporfluos obJ'efo da referida prestação de serviço.
Pretendíamos saber a que equipamentos desporfivos se refere e qual o custo de cada um dos projetos,
in d iv id u al me nte con sid e rad o s7
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Tratando-se de procedimento, na modalidade de consulta prévia, o que pressupõe a consulta a mais duas
entidades, pretendemos ainda saber quais foram as outras duas empresas convidadas e se apresenfa ram as
respeflvas proposfas,

Vila Nova de Gaia,20 de maio de 2019
O Grupo de Vereadores na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia"

0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues respondeu que as empresas convidadas
foram: José Eduardo Tavares - Arquitetura, Lda.; L,M. Consultores de Engenharia e Arquiietura, Lda,; VAM
Arquitectos, Lda, e VCB - Arquitetura, Lda. Que os projetos de execuçäo de aiquitetura referem-se aos seguintes
equipamentos desportivos: Projeto da Piscina Municipal da Granja; Projeto do Parque de S, Tiago; Rroþto Oo
Pavilhäo de Santa Marinha e Projeto da Piscina Municipal de Maravedi e näo aos estudos prévios.

PRESIDÊNC
APROVACÄO DEFINITIVA DA TA NO 09 DA REU REALIZADA EM 06 DE
MAIO DE 2019
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1, apenas no original,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata no 09 da reuniäo pública da
Câmara realizada em 06 de maio de 2019.

PROPOSTA (LEI 50/2018, DE 16 DE LEI.QUADRO DA TRANSFERÊUCN OC COMPETÊNCIAS

\

AS E PARA INTERM - DIPL
EDOC/2019t27618

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas no original,
Despacho do Sr, Presrdente: "A Câmara. 03.05.2,019'
0 Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura apresentou a intervençäo que a seguir se transcreve:
" Proposta de não aceitaçãto da transferência de competências, nos termos e para os efeifoõ do arto 4o, no 2, al.a),
da Lei no 50/2018, de 16 de agosfo,
Pese embora toda a boa vontade colocada pelo PSD, que passou por uma declaração de princípios com o
Governo, o processo de transferência de competências para as autarquias /ocars continua num beco sem saída,
lnfelizmente, não vamos "deliberar em reforço das deliberaçoes tomadas ern Setembro", como refere a proposta
da Câmara, mas formalizar a pronúncia do município de Vita Nova de Gaia, sobre a não-aceiiaçao de
competências, para um determinado diploma sectorial, sobre o transpoñe turístico de passageiros, aprovaáo só e
apenas para o ano vai a meio.

Sem qualquer nexo, uma vez que esfas competências pressupõem um impacto financeiro e até ao nível dos
recursos humanos sobre um orçamento que foi aprovado em Dezembro passado,
Na verdadd por esfe motivo, a câmara e a Assembleia Municipal terão ainda pronunciar-se até ao proximo dia J0
de Junho, sobre a mesma matéria, mas agora relativamente a 2020
A aprovação da lei-quadro pressupunha, porisso, gue o Governo aproyasse fodos os decretos-leisecfonals e os
envelopes financeiros, assocados a cada autarquia com a identificaçao das yerbas por área de competências a
transferir, de modo a que esfas, até o dia 15 de Setembro de 2018, de/iberassem se aceitavam exercer as noyas
competências no de 2019.
O Governo, no entanto, incumpriu em toda a linha e, passado praticamente um ano sobre a aprovação da tei-
quadro, permanece em reiterado incumprimenfo das suas obrigações. Foram objeto de regulamentaçao 1g dos 2J
diplomas secforiars, faltando ainda aprovar 4, pelo que as autarquias serão ainda chamadas a pronunciar-se fanfas
vezes, quantos seiam os diplomas secfonais a promulgar, e mais absurdo, para o ano de 201g, quando a
pronuncia relativa a 2020 terá o seu termo final no proximo mês,
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De igual modo, o Governo incumpriu também com a obrigaçãto legalde inscrever os recursos financeiros a atribuir
às autarquias /ocars no Fundo de Financiamento da Descentralização (FFD), pretensão esta que foi rejeitada, em
sede de votação do Orçamento de Estado para 2019, criando um vazio legal que permanece em abefto. É um
absoluto confrassenso que as autarquias se7'am obrigadas a pronuncia de aceitação ou recusa, sem que
conheçam anfes os envelopes financeiros,
E com fundada preocupação aos sisfemáfrcos afrasos e trapalhadas do Governo, que podem comprometer
irremediavelmente todo o processo de descentralização na presente legislatura, que também está perto do fim,
O PSD pretendeu manter a coerência que assumiu desde o início do processo , exigindo que o Governo cumpra o
que foi acordado e consensualizado com a ANMP, porque nesta matéria, nunca quis ser obstáculo, mas antes
parle da solução,
Nem a proieto de resolução, aprovado no parlamento, com a abstençãto do PS, permitiu que o Governo
emendasse a mão, no que de essencial importava acautelar, a saber, estabelecimento de prazo e fixação de
dotaçoes orçamentais.

A recomendação aprovada, impunha que o Governo, até ao final do passado mês de janeiro, comunicasse âs
autarquias locais, os rnapas col?? os montantes do Fundo de Financiamento da Descentralizaçao e apresenfasse à
Assemb/era da Republica, até ao final do mês de fevereiro, para aprovação, as dofações inscrlas nos programas
orçamentais a transferir para as rnes/nas.
Determinava ainda que as autarquias em 60 dias, apos publicação dos diplomas secforials, comunicassem à
Direçao-Geral das Autarquias Locais, a aceitação ou recusa de competências para 2019, numa unica reunião dos
seus órgâos deliberativos, Mas até este diploma foi ignorado pelo Governo,
A indefiniçao é tão grande que julgamos até colocar em causa a aplicabilidade prática das condições rmposfas pelo
PSD, em sede de negociação com o Governo, nomeadamente o princípio do gradualismo na concretização das
transferências.
Na verdade, face ao considerável atraso na calendarização da transferência de competências, em termos práticos,
a faculdade das autarquias poderem deliberar sobre a aceitação ou não das competências deixou de ter efeito utit
que radicava naquele princípio.

Uma vez que esfes condicionalismos /egars e temporais, são alheios à vontade das autarquias locais, jutgamos
que até poderia fazer sentido, conceder-lhes mais um ano para exercerem aquela pronúncia.
Assim, permanecendo por concretizar a lei-quadro, porquanto não existe consumação jurídica, nem financeira,
esta pronúncia de não aceitação permanece também e irrelevante e extemporanea. Por esfas razões,
acompanharnos as reservas manifestadas pela Câmara Municipal e votaremos favoravelmente a proposta de não
aceitação gue nos é presenfe.

Vila Nova de Gaia,20 de maio de 2019.
O Grupo de Vereadores do PSD"

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues referiu que a presente proposta vem em
reforço do deliberado em Setembro de 2018, porque reforça a ideia da näo-aceitaçä0. Relativamente ao resto,
disse lamentar que o PSD, face a todos os constrangimentos, ainda não tenha rompido com o acordo que fez com
o Governo. Que para ser coerente e depois desses incumprimentos, só mesmo o "divórcio" é que se justificaria,
porque, de outra forma, enquanto isso näo acontecer, esta parece ser uma situaçäo discursiva que näo se
coaduna com a prática. Que mais valia, nestes casos, ser coerente e tomar uma posiçäo política definida, o que
näo fazem, porque em outros concelhos, o PSD está contraditar tudo o que o Senhor Vereador acabou de referir.
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Deliberação:
Deliberado por unanimldade, aprovar, nos termos propostos, o seguinter

. Deliberar, em reforço das deliberaçoes tomadas em setembro, pela näo aceitaçäo de
todas as transferências das competências no ano de 2019 cujos diplom-s setoriais
foram já publicados e deste em particular (transporte turístico de passageiros e do
serviço público de transporte de passageiros regular em vias navegáveis interiores) e
posterior envio, dentro dos prazos legalmente fixados e supra identificados; à
Direçäo.Geral das Autarquias Locais (DGAL);
' Continuar a pugnar pela concretizaçäo do processo de descentralização, com
clareza de meios e de responsabilidades municipais;
' Assumir a reanálise desta decisäo até 30 de junho de 2019, com efeitos para 2020, !át
com a devida clarificaçäo, assim se espera, dos Diplomas setoriais e da sua traduçåo
financeira.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia
Municipal.

RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS DE 201 8 DA FUNDACAO DA JUVENTUDE
EDOC/2o19t27642
Foi presente o documento referid^o.em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no o¡ginal
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 10,05.2019'
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

A CELE MUNICíP NOVA D A
,.UM

ABR¡GO CHAMADO CASA''
EDOC/2019t27490

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:"A Câmara. 10,05.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Academia de Música de Vilar do Paraíso, tendo em vista a realizaçäo
do espetáculo de dança "Um Abrigo chamado Casa", nos termos apresentados.

PEDI DE PAGAM UNICIPAL P DE

MINI
PEL 751 IL TOS E UM

E GIN ENT REC
E CULTURAL TRRIM - TRRIM. IPSS
ED0C/2019t22683
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 10,05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa municipal
para uma açäo de formaçäo de "Organizaçäo de Segurança lnterna e Meios de Primeira
lntervenção", a ser ministrada pelos Bombeiros Sapadores, no valor de €1.751,S8 (mil
setecentos e cinquenta e um euros e cinquenta e oito cêntimos) + lVA, solicitado pela
Associaçäo Social, Recreativa e Cultural Trrim - Trrim, IPSS", nos termos informados.

6

TENDO EMSICA DE VI

ASSOCsoLl+

E MEIOS DEDE



ú bl'tVILA NOVA DE

CAMARA MUNICIPAL Atø n" I0 - Reuniíio Pública
De 20 de maio de 2019

6 L+

Ánen TANA DO PORTO. PART - INFORMACAO
ED0C/2019t29833
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no original
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara, para conhecimento. 14.05,2019'
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

REG_IME EXCECIONAL DE ISENçÃO DE TAXAS DE URBANTSMO - LOTEAMENTOS DO VALE DE CANA.
PICAO. ALQUEBRE. QUINTA AMARELA. WILSON E BAIRRO DA SERRA DO PILAR
EDOC/2019/30584
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 14.05.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar ao abrigo do artigo 760, n0 2 e 4 do Regulamento
Municipal de Urbanização e Edificação:

1- Dispensar totalmente, mediante requerimentos dos interessados nos termos
regulamentares, o pagamento das taxas municipais a todos os processos
respeitantes à realizaçäo de operaçöes urbanísticas, na aceção da alínea j) do
artigo 20 do D,L. 555/99, de 16 de dezembro, na sua atual redaçäo, desde que se
localizem nos loteamentos acima mencionados, melhor identificados nas
plantas em anexo;

2- A presente deliberaçäo vigora a partir do dia seguinte à data da deliberaçäo
camarária e durante o prazo máximo de 3 (três)anos.

P P O MUNICíPIO DE VILA
CAETAN NDO EM VISTA A D

CN

NO "BOSOUE SE R CAETANO'' DA GSC
EDOC/2019/29883

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no B, apenas no original.
Despacho do Sr. Presr'de nte: "À Câmara. 13.05.2.01g'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Protocolo de Cooperação a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e o Grupo Salvador Caetano, SGPS, S,A., tendo em vista a definiçäo do
processo de cooperaçäo técnica, científica e dos meios de monitorizaçäo do Projeto
Biodiversidade Autóctone no "Bosque Ser Caetano" da GSC, nos termos apresentados.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURíDICOS
0N0 cível EXP

MOREIRA E
OUTROS

EDOC/2019/28039
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, 13.05.2.019'
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

c
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G UNIÖES DA ICIPAL - DE
MARA

EDOC/2019t14846
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 10,05.2019'
0 Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura apresentou a intervenção que a seguir se transcreve:
"Alteração ao Reglmento da Câmara Municipal
A proposta de alteração que nos é presente nao poderá proceder, nem ponto de vista formal, nem substancial.
Na verdade, a documentaçao produzida e recebida pelas autarquias locais, no âmbito das suas atribuições e
competências tem regras, mals concretamente o Regulamento Arquivístico para as Autarquias Locais, aprovado
pela Portaria no 41 2/201 1 , de 17 de Agosto, com as alteraçoes que the foram introduzidas peta Portaria no' 1 253 de
14 de Outubro.

Este diploma visa, precisamente, regulamentar a avaliação, se/eção e etiminaçao dos documenfos das autarquias
locais, bem como os procedimentos que lhe estao associados,
De acordo Çom o dlsposfo no artigo 2o, no 2 da citada portaria "é da responsabilidade dos serviços de arquivo das
autarquias locais a aplicação dos prazos de conservaçâo dos documentos consfanfes da tabeta de se/eçao anexa"
ao referido Regulamento, que no caso das produçöes áudio-visuais, em função do n(tmero de referêncía 215 e do
respetivo enquadramento orgânico funcional, será de 10 anos, peto que não poderao ser "eliminadas... apos a
leitura e aprovação da ata da respetiva reuniãl", conforme se propoe,
E o proprio diploma, no artigo 6o, no 2, que refere expressame nte ficar "vedada a destruiçao de documenfos anfes
de prescreverem os prazos /egars de conseruação constante da tabeta de se/eçâo anexa't
Por sua vez, tambêm a eliminaçãto das referidas gravações, não poderá ser realizada pelo presidente da Câmara,
conforme proposto,

Conforme dlspoe o no 1, do mesmo artigo "o processo de etiminação de documentos e superintendido petos
seruiços de arquivo das autarqulas /ocars'i
O regulamento determina até o formalismo que ela propria destruiçao que, de acordo com artigo To, deverá
obedecer a elaboração de um auto de eliminaçã0, em duplicado, cujo modelo se encontra tambem anexo ao
diploma, que deverâ "ser assrnado pe/os responsávers do seruiço produtor e do responsáye/ dos se4ços de
arquivo e pelo representante da autarquia local, constituindo prova de abate patrimonial".
Finalmente e, por outro lado, mal se compreende, em ordem o princípio da transparência, que se altere um
procedimento que foi adotado, por todos, desde que há neste Câmara Municipal, sem nenhuma razão ou
fundamento, até legal, que motive a destruição das gravaçoes áudio das reuniões,
Assrm, propomos que a alteração proposta, que corresponde a um novo no 4, ao artigo 11o do regimento da
Câmara Municipal deverá ser rejeitada, por contrária à lei, O regimento é um regulamento e deve obediência ao
princípio da legalidade. No caso, à previsao da dita poñaria quanto à eliminaçao dos regisfos audiovisuais,
Vila Nova de Gaia,20 de maio de 2019
O Grupo de Vereadores na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia"
0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues relativamente à questão das gravaçoes
áudio, a mesma está suportada na lei e no parecer da CCDRN, que está anexo ao documento, Disse ser verdade
que os documentos administrativos näo podem ser destruídos, mas não se considera as gravações áudio como
um documento administrativo, apenas o säo transitoriamente até à realizaçäo das atas. Que independentemente
disso, gostava de saber, se o Senhor Vereador quiser responder e sem parecer uma afronta, como é que fez e
qual foi o enquadramento que teve, quando no fim da sua Vereaçäo e no fim da sua passagem como presidente
da Gaianima, destruiu todos os email's, que à partida seriam documentos administrativos.
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Gancela Moura disse que a conclusäo da CCDRN versou sobre uma
questão concreta que lhe foi colocada, mas não versou sobre a questäo da legalidade da destruição dos
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documentos, Disse que se está a falar de documentos administrativos, nomeadamente, as atas e as gravaçöes
que devem ser disponibilizadas a quem pretender aceder-lhes, nos precisos termos e com a salvaguarda das
restriçoes legalmente impostas, Que em relação aos membros do próprio órgao e passou a citar: "em
conformidade com o drsposfo na Leide acesso aos documentos administrativos, bem como, as alíneas c) e e) do
artigo 6o do Regulamento Geralde Proteção de Dado, a recolha e o tratamenfo dos dadospessoars que constam
das gravaçöes, é lícito, na medida em que é necessário ao exercício das funçoes de inferesse público, para
cumprimento de uma obrigação jurídica, havendo, pois um rnferesse funcional no seu acesso, afigurando-se ainda
que como impoem a alínea b), do artigo 5o do Regulamento Geral de Proteçao de Dados, afinal, a finatidade do
seu acesso é determinada, explícita e legítima". Disse que terá pedido as gravaçöes das reuniöes do dia 2g de
Outubroe5deNovembroeBdeFevereiro,efoi-lhenegadooacessoàsmesmas,Reiterouopedidodeacessoàs
referidas gravações, bem como, à reuniäo de 18 de março e à presente reuniä0. Relativamente à outra questäo,
disse que esteve na Gaianima, talvez menos de um ano e foi Vereador durante metade de um mandato e näo
superintendia nenhuma das áreas a que o Sr. Presidente se refere. Disse estar de consciência tranquila e que
desconhece quem tomou a decisäo de destruir os email's.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que o Sr, Vereador referiu não saber
quem tomou a decisäo de destruir os seus e-mails enquanto esteve na Gaianima e enquanto foi vereador.
Relativamente às gravaçöes solicitadas pelo Senhor Vereador, disse que hoje já obteve resposta quanto ao
assunto, mas se quiser fazer um novo pedido por escrito, a resposta será a mesma.
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura disse ter reiterado um pedido, que de acordo com o
parecer, terá direito ao acesso às gravaçöes, pelo que, as mesmas deverão ser-lhe facultadas.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que o Senhor Vereador solicitou as
gravaçoes por escrito e foi-lhe respondido por escrito também. Que agora reitera o pedido verbalmente e,
pessoalmente, respondeu-lhe que não terá acesso às gravaçoes e que recorra aos tribunais, Sugeriu ao Senhor
Vereador que verificasse o que se passou com os seus e-mail's, porque é lamentável que tenha deixado que
esses documentos administrativos, que teriam muito interesse presentemente, tenham sido destruídos sem o seu
conhecimento, para que o Senhor Vereador possa agir, se ainda o entender, contra quem cometeu tal atrocidade
administrativa,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 1 voto contra do PPD/PSD, aprovar a
proposta de alteração ao Regimento da Câmara, nomeadamente, ao artigo 110, passando o
mesmo a ter a seguinte redaçäo: " 4. As reuniões são objeto de gravação áudio, a qual
servirá como mero instrumento de apoio à elaboração da ata e, se necessário, à clarificação
de eventuais d(tvidas, sendo eliminada pelo Presidente da Câmara, após a leitura e
aprovação da ata da respetiva reunião, nos fermos do número anterior", nos termos
informados.

D|REçÃO MUN|C|PAL DE ADMtNt E FINANçAS
PEDIDO DE DO PAGAM DE UTI MUNICIPAI

NTA
DE DIA 23 DE 9 soLrc DEE

J LIO D INIS
EDOC/2018t25337

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no1 1, apenas no original
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 30.04.2.01g'
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Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municípais, no valor €73,42 (setenta e três euros e quarenta e dois cêntimos), pära
deslocação à Tuna Orfeão de Grijó, no dia 23 de abril de 2019, solicitado pelo Agrupamento de
Escolas Júlio Dinis, nos termos informados.

DE DISPE DE TURAS M NO
VALOR EUMEU NTA C NTI D AO MU

NOD 201 DE
MANIT

EDOC/2()18t25351
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presld ente : " A Câmara. 30, 04.201 g'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €61,40 (sessenta e um euros e quarenta cêntimos), para
deslocação ao Museu da Serra do Pilar, no dia 23 de abril de 2019, solicitado pela Assoóiaçäo
de Solidariedade Humanitária de Canelas, nos termos informados.

PEDI DO PAGAME DE DE UNICI
,l NTA E SE UMC ARA

DESLOCACÃO n Ser BAL. NO DIA 20 E ABRIL DE 2019. SOLIC DO PELO FUTEBOL C LUBE DE GAIA
EDOC/2018t25312
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. 30.04.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, isentando 700/o do valor €834,41 (oitocentos e trinta e quatro euros e
quarenta e um cêntimos), ou seja, o valor de €584,09 (quinhentos e oitenta e quatro euros e
nove cêntimos), para deslocação a Setúbal, no dia 20 de abril de 2019, solicitado pelo Futebol
Clube de Gaia, nos termos informados.

DE DISPENSA TAXAS DE NICIP
VALOR EUROS E OITE

NO DIA DE ITADO PEL CLUBE DE
EDOC/2o19t22925
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14, apenas no
original.

Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 10.05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, isentando 70% do valor €600,88 (seiscentos euros e oitenta e ó¡to
cêntimos) ou seja, o valor de €420,62 (quatrocentos e vinte euros e sessenta e dois cêntimos),
para deslocação a Castelo Branco, no dia 05 de abril de 2019, solicitado pelo Futebol Clube de
Gaia, nos termos informados.
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PEDIDO DE PAGAME UTI DE AIS NO
ENTO E DOIS EU

AVEIRO. NO DIA 11 DE AB RIL DE 2019. SOLICITADO PELO DE PSIQUIATRIA E DE MENTAL
DO C.H,V.N.G./E.

ED0C/2019t23268
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 15, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara, 10.05,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanim¡dade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €172,04 (cento e setenta e dois euros e quatro cêntimos), para
deslocaçäo a Aveiro, no dia 11 de abril de 2019, solicitado pelo Serviço de Psiquiatria e Saúde
Mental do C.H.V.N.G./E,, nos termos informados.

PEDIDO DE UTI ct NO
NTE E NOVE otTo

MADALENA
EDOC/2019t24083
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara, 10.05.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, isentando 70% do valor €829,38 (oitocentos e vinte e nove euros e trinta
e oito cêntimos), ou seja, o valor de €580,57 (quinhentos e oitenta euros e cinquenta e sete
cêntimos), para deslocação a Lisboa, no dia 13 de abril de 2019, solicitado pelo Clube Atlântico
da Madalena, nos termos informados,

DISPEN ODET DE VIATU
€s0 EUROS E c NTIM BLIOTECA

MUNICIPAL GAIA, NO DIA 24 DE AB L DE 2019. SOLTCITADO PELO JARDIM DE INF CIA DO CEDRO
EDOC/2019t25637

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 17, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara, 10,05,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €50,24 (cinquenta euros e vinte e quatro cêntimos), para
deslocação à Biblioteca Municipal de Gaia, no dia 24 de abril de 2019, solicitado pelo Jardim de
lnfância do Cedro, nos termos informados.

A 13 DE AB ¡TADO PELO
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ODED ENTO D E VIAT Nrcr

NO DIA 24 SOLI
GOMES FERREIRA ALVES
EDOC/2019t25702
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 18, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 10,05,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €277,30 (duzentos e setenta e sete euros e trinta cêntimós),
para deslocaçäo a Vila Real, no d¡a 24de abril de 2019, solicitado pela Escola Secundária Dr.
Joaquim Gomes Ferreira Alves, nos termos informados.

PEDI DOP TAXAS NO
€30 79 SETENTA E

MEN ABRIL SOLI ELA ES
CA DE ALDEIA NOVA

EDOC/2019t25643

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

Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 10,05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €30,79 (trinta euros e setenta e nove cêntimos), para
deslocação à Fundaçäo Mário Mendes da Costa / Avintes, no dia 24 de abril de 201g, soíicitado
pela Escola Básica de Aldeia Nova, nos termos informados.

DO DE DI

RINTA E CI NTA E
ALMEIDA NO DIA DE 201

NISTAS DO CE
EDOC/2019/26080

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 10.05.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €35,46 (trinta e cinco euros e quarenta e seis cêntimos), para
deslocaçäo ao Lar Almeida Costa / Devesas, no dia 26 de abril de 2019, solicitado pela
Associação de Convívio de ldosos, Reformados e Pensionistas da Alameda do Cedro, nos
termos informados.

D
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IL DE VIA NO
E TREZE BI

MUNICIPAL DE GAIA. NO DIA 26 DE ABRIL DE 2019. SOLICITADO PELO JARDIM DE DEF
LABORIM
EDOC/2019/26068

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 10.05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipa¡s, no valor €46,13 (quarenta e seis euros e treze cêntimos), para
deslocaçäo à Biblioteca Municipal de Gaia, no dia 26 de abril de 2019, solicitado pelo Jardim de
lnfância de Laborim, nos termos informados.

E ENTO DE T DE VIATURAS
VALOR TOS E EUROS E DOIS
F 28DEA ITADO PELA PORTO
EDOC/2019t26274
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 10.05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €395,02 (trezentos e noventa e cinco euros e dois cêntimos),
para deslocação a Favaios, no dia 28 de abril de 2019, solicitado pela ACAPO / Delegação do
Porto, nos termos informados,

VIATURAS M

NTE E CIN PARA PORTO
L DE 201 PELA ESCOLA EDES

EDOC/2o19t26285
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 10.05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €125,12 (cento e vinte e cinco euros e doze cêntimos), para
deslocação ao Porto, no dia 29 de abril de 2019, solicitado pela Escola Básica Fernando
Guedes, nos termos informados.

DE DI UTIL DE NO
VALOR ENTOS E E TRINTA PARA DES
AVEIRO. NO DIA 30 DE ABRIL DE 201 I SOLIC O PELA UNIVERSIDADE S R DE CANELAS
EDOC/2o19t26520
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. 10,05.2019'

A
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanim¡dade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipa¡s, isentando 70o/odo valor€213,39 (duzentos e treze euros e trinta e nóve
cêntimos), ou seja, o valor de €149,37 (cento e quarenta e nove euros e trinta e sete cêntimos),
para deslocação a Aveiro, no d¡a 30 de abril de 2019, solicitado pela Universidade Sénior dé
Canelas, nos termos informados.

PEDI DOP AXAS DE DE MUN
UROS E

NO RIL DE 201 PELA UIM
FERREIRA ALVES
EDOC/2019/26550
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara. 10.05,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €84,28 (oitenta e quatro euros e vinte e oito cêntimos), para
deslocação ao Porto, no dia 30 de abril de 2019, solicitado pela Escola Secundária Dr. Joaquim
Gomes Ferreira Alves, nos termos informados,

PEDI DO DE DE MUNI
162 EDO EN SETE PARA

DOS REIS

EDOC/2019t26904

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no
original.

Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 10,05,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €162,97 (cento e sessenta e dois euros e noventa e sete
cêntimos), para deslocaçäo a Aveiro, no dia 02 de maio de 2019, solicitado pela Escola Básica
Soares dos Reis, nos termos informados.

PEDID DO PAGAME DE UTIL

03 DE MAI ITADO P EB1 DA
EDOC/2019127222

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

Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 10.05.2019'
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 à Quinta de Santo lnácio, no dia 03 de maio de 2019, solicitado pela Escola EB1 da
Lagarteira, nos termos informados.
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PEDIDO DE AXAS DE MUN
EEU AESEISC NTIM ESLO

05 DE soLr SPORT
SANDINENSES''
ED0C/2019t27780
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28, apenas no
original.

Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 10.05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas munic¡pa¡s, isentando 70o/o do valor €2'13,46 (duzentos e treze euros e quarenta e
seis cêntimos), ou seja, €149,42 (cento e quarenta e nove euros e quarenta e dois cêntimos),
para deslocaçäo a Balazar, no dia 05 de maio de 2019, solicitado pelo Sport Glube "Os Dragöes
Sandinenses", nos termos informados.

PEDI DOP DET DEV
EUM

LIOTECA NO DIA 8201
GUEDES
EDOC/2019t27790
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas no
original.
Despacho do Sr. Preslde nte: "À Câmara. 10.05,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €52,81 (cinquenta e dois euros e oitenta e um cêntimos), para
deslocaçäo à Biblioteca Municipal, no dia 06 de maio de 2019, solicitado pela Escola Básica
Fernando Guedes, nos termos informados.

PEDI SA DET DE VIA Ats NO
'11 SETE c NTIM

ITORAL NO DIA E 2019 ESCOLA SAS
EDOC/2019/28038
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. 10.05.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €57,11 (cinquenta e sete euros e onze cêntimos), para
deslocaçäo à Estaçäo Litoral da Aguda, no dia 07 de maio de 2019, solicitado pela 

.Escola

Básica das Devesas, nos termos informados.
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ELO

NOP DET
E DOI

DIA 27 DE 1 soL FUTEBOL
NHA

EDOC/2019t26267

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara. 10.05.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, isentando 70% do valor €214,32 (duzentos e catorze euros e trinta e dois
cêntimos), ou seja, €150,02 (cento e cinquenta euros e dois cêntimos), para deslocação a
Paços de Ferreira, no d¡a 27 de abril de 2019, solicitado pelo Clube de Fuiebol de Säo Félix da
Marinha, nos termos informados.

PEDI ENSA DO P TAXAS
OE EUROS E ARA

DE 201 LAP SANT SAN
EDOC/2019t29575

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. 14.05.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €125,26 (cento e vinte e cinco euros e vinte e seis cêntimós),
para deslocaçäo ao Porto, no dia 11 de maio de 2019, solicitado pela Paróquia de Santa Maria
de Sandim, nos termos informados,

DISPENSA DE RAS M NO
VALOR E VINTE E ITENTA E

/MA DE 2019 PELA F
DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2o19t29747

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, 14.05,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, isentando 70% do valor €128,83 (cento e vinte e oito euros e oitenta e
três cêntimos), ou seja, o valor de €90,18 (noventa euros e dezoito cêntimos), para deslocaçäo a
Pedrouços / Maia, no dia l1 de maio de 2019, solicitado pela Fanfarra Alameda de S. João de
Oliveira do Douro nos termos informados.

E
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PEDI ENSA DE E VIAT
clNco E TENTA E

LIT U NOD DE 2OI
SECU GARRETT
ED0C/2019t28045
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 14.05.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €65,88 (sessenta e cinco euros e oitenta e oito cêntimos), para
deslocação ao Litoral de Gaia e Foz do Douro, no dia 07 de maio de 2019, solicitado pela Escola
Secundária Almeida Garrett, nos termos informados.

PEDIDO DE TAXAS D

NO DIA DE 2019 PELA ES
ED0C/2019t28289
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35, apenas no
original.
Despacho do Sr. Preslde nte: "A Câmara, 14.05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €180,33 (cento e oitenta euros e trinta e três cêntimos), para
deslocaçäo a Aveiro, no dia 08 de maio de 2019, solicitado pela Escola Básica de Soares dos
Reis, nos termos informados.

E DIS AGAMENT DE UTIL RAS MU
VALOR NTO E EUROS E c NTIM

NO
€65

E LA

1 A

GARRETT
EDOC/2019t28307

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. 14.05.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €190,70 (cento e noventa euros e setenta cêntimos), para
deslocação a Guimaräes, no dia 09 de maio de 2019, solicitado pela Escola Secundária Aimeida
Garrett, nos termos informados.

DISP DE VIATU
TOE SETE

NO DIA 10 DE DE 2019. SOLTCT ADO PELO AGRU ENTO DE DE VILA
D'ESTE
EDOC/2019t29101
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no
original.

DES

NO MAIO DE CITADO U
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Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 14,05.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas munic¡pais, no valor €187,20 (cento e oitenta e seteeuros e v¡nte cêntimos), para
deslocaçäo a Sever do Vouga, no dia l0 de ma¡o de 2019, solicitado pelo Agrupamento de
Escolas de Vila d'Este, nos termos informados.

PEDID NSA DO RAS M
€546 E CIN

DESL NO DIA I soLt PELO E GAIA
EDOC/2o19t29134
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 14,05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €546,65 (quinhentos e quarenta e seis euros e sessenta e
cinco cêntimos), para deslocaçäo a Lisboa, no dia 10 de maio de 2019, solicitado pelo Colégio
de Gaia, nos termos informados.

DED ENTO INST
V 18 NTI TADO

IONAL DE RUP IX
EDOC/2o19t22329

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3g, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 10.05,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de instalaçäo
de recinto improvisado, no valor de €43,18 (quarenta e três euros e dezoito cêntimós),
solicitado pelo Corpo Nacional de Escutistas - Agrupamento 575 de Säo Félix da Marinha, nos
termos informados.

DE PARCERIA RE O MUN E O INST
M VISTA A R UMA IN NO

VIMEN E MU

ED0C/2019t28496
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 10.05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Instituto de Cidades lnteligentes, com vista a desenvolver uma
Cooperaçäo lnstitucional no Desenvolvimento e lmplementaçäo de Soluçöes para a Gestäo
Pública Municipal, no âmbito da Tecnologia da lnformaçäo e Comunicaçäo, nos termos
apresentados.

ROS E

NIA DA INFO
GESTDE SOLU
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A CELEB UNICIPIO DE O MUNICÍP¡
EM VISTA

EDOC/2019/28590

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

Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara, 13,05,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Município do Porto, tendo em vista a realizaçäo do Espetáculo
Pirotécnico da Noite de S. João, nos termos apresentados,

IADOM REGIME DE COMODA .,ACRE

PORTUGAL'' DE 25 DA DATA
U RUA N EROS 137 DE

DE NHA E AFURADA E LOJA 12
E P

EROS 11 137 E1 E RUA
NSO AL EROS 4-U DE MAFAMUDE E

DOP 77
EDOC/2019t23400
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara, 10.05.2019'
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura disse que, atendendo a que algumas das competências
da instituiçä0, poderäo, eventualmente, até cruzar-se com a lnovagaia ou com o Go oñ lnvest e, também, pelo
período temporal com que é feito este regime de comodato, perguntou se não seria preferível ter sido definido um
o prazo mais curto de 5 anos, com períodos automaticamente renováveis, para permitir ao Município a
possibilidade de poder renunciar o comodato, à medida das suas necessidades,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que o município pode renunciar
sempre o comodato. Que a queståo dos 25 anos, está relacionada com as candidaturas a que a Acredita Portugal
está sujeitar-se, que säo candidaturas que, em alguns casos, ultrapassam o próprio quadro comunitário. Que, por
outro lado, esta situação implica contratos e eventualmente questÕes bancárias, que väo para além dos 4/S anos,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar os contratos de comodato números 76 eTT,celebrados
em 16.04.2019, relativos à cedência do Município, em regime de direito de comodato, à
Associação "Acredita Portugal", pelo prazo de 25 anos a contar da data da sua celebraçäo,
dos seguintes imóveis: Contrato 7612019 - prédio urbano sito na Rua Cândido dos Ceis,
números 137 a143, União de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, descrito
na Primeira Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 2282,
Santa Marinha e inscrito na matriz sob o artigo 6692, com exceção da área identificada na
planta que constitui o Anexo I daquele contrato como centro de controlo e delimitada a cor
laranja; Contrato 7712019-loia12 (112), que é parte da fração "GR" e loja 1l (111), que é
parte da fração "GQ" do prédio urbano constituído em regime de propriedade horizontal,
sito na Rua Diogo Cassels, números 119, 121, 127, 135, 137 e 145, Rua Elias Garcia,
números 198, 240 e 260 e Rua Afonso Atbuquerque, números 100, 110 e 114, Uniäo de
Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, descrito na Segunda Conservatória do Registo
Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 3674 - Mafamude e inscrito na matriz prediaisob

IJ

DO ESPET DA NOITE

11 E
¡rGR"
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o art¡go 9694. O prazo do contrato será renovável automaticamente, por ¡gual período, se
não for denunciado por qualquer das partes, nos termos informados.

DIREITO DE POR P tMo -
,,

SEG SDE
1 12.1 I

DOF

14.

M

1

15. 15.s 1 ,1 17 LOT1 SITO NO

CA
S VIVAS

EDOC/2019t23138
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara, 10.05,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguintes:
1' Aceitar a cedência, em regime de direito de comodato, por parte da sociedade

"GESFIMO' Espirito Santo lrmãos, Sociedade Gestora de Fundos lmobiliários,
S.A." (que gere o fundo denominado "INVESFUNDO lll . Fundo de lnvestimento
lmobiliário Fechado")dos seguintes lotes de terreno:
. 1.5, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.9, 3.1, 3.2, 4, 5, 6, g, g, 10, 1 1, 12.1, 12,2, 13,
14.2, 14.3, 14.4, 14.5, 15.1, 15.2, 1 5.3, 1 5.4, I 5,5, I 5.6, 15.7, 16, 17.1, 17 .2, 1 

g e 20,
do loteamento titulado pelo alvará número 05/10, sitos no Lugar de Lavadores,
freguesia de Canidelo, descritos na Primeira Conservatória do Registo predialde
vifa Nova de Gaia sob os números 7Tg6,7Tg1,l|g2,7Tg3,T7g4,7igs,1796,T7gl,
7799,7799,7900,5932,5933,5934,5936,5937,593g,5939,7901,7902,5941,7904,,
7905,7906,7907,7909,7910,7911,7912,79'13,7914,7915,5944,7916, 7917,5947
e 5948 e inscritos na respetiva matriz sob os artigos g4gz, 9526 , 9s27, gs2g,
8529' 8530' 8531,8532,8533, 8524, 8525,8492,8493, 8494, 8496, 8497, 8498, 8499,
8500' 8501' 8502,8519,8520,8521,8522,8509,8510,8511,8512,8513,8514,8s1s,
8503, 8507, 8508, 8505 e 8506, identificados na planta do loteamento, os quais
säo propriedade do "INVESFUNDO lll - Fundo de lnvestimento lmobiliário
Fechado", para promoçäo e realizaçäo do Festival de Música Marés Vivas 201g.
Os indicados lotes são cedidos, ao Município e à sociedade "PEV Entretainment,
Lda.", entre os dias 01 dejunho de 2019 e 01 de agosto de 2019.
2 - Aprovar o contrato de comodato.

REITO DE IAO DE VILAR
DOr EB1 SITO GUEL

DE MAFAMUDE ODE NTAR
DATA DA CE TICAMEN

FOR DEN

ED0C/2019t12436
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:"A Câmara, 10.05.2019'

PARA

SOCIEDADE FUN
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Deliberaçäo:
Deliberado por unan¡midade, nos termos informados, o segu¡nte:

'Aprovar a cedência, em regime de direito de comodato, à Uniäo das Freguesias de
Mafamude e Vilar do Paraíso, o imóvel denominado Escola EB 1 do Monte, sito na
Rua Miguel Oliveira, Vilar do Paraíso , descrito na Primeira Conservatória do Registo
Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 3250 . Vilar do Paraíso e inscrito na
matriz predial respetiva sob o artigo 8367, pelo prazo de 25 anos a contar da data da
celebração do respetivo contrato, renovável automaticamente por iguais períodos,
se não for denunciado por qualquer das partes;
- Aprovar a minuta do respetivo contrato de comodato

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

c ERMUTA A ENTRE O M NOVA DE GAIA
VALOR MIL

EDOCt2018t9273
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 10.05.2019'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD, nos termos
informados, o seguinte:

1- Aprovar a seguinte permuta: - o colégio de Gaia dá, a este Município, um
autocarro marca caetano, modelo orlMo, tipo passageiros, com lotação de 2g
lugares, matricula 76-62-sG, avaliado em €12.000,00 (doze mir euros) e, em
contrapartida, o Município realiza as obras de acesso ao parque de
estacionamento do Colégio de Gaia, pela Rua Colégio de Gaia, identificadas no
ortofotomapa e que irá constituir o Anexo I do respetivo contrato de permuta,
até ao valor de 12.000,00 (doze mil euros).

2- Aprovar o respetivo contrato de permuta.

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

CURSO coM NTERNACI DE SE

MUNICIPAIS

EDOC/2019t13841
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 46, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 10.05.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1, Autorizar a abertura de procedimento de contrataçäo, por concurso público com

publicaçäo de anúncio no JouE, nos termos da alínea a) n.o 1 do art.o 20.0 do
CGP, pelo valor base de € € 1,980,000,00, + IVA à taxa legal de 2l%, e com a
repartiçäo dos encargos plurianuais;

VIM ESRAN
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Aprovar, nos termos da alínea c) do n.0 I e do n,o 2 do art. 400 do ccp, os termos
e cond¡çoes constantes do caderno de encargos ret¡ficado e respet¡vos anexos,
o programa de concurso e a minuta de anúncio;
Aprovar a constitulçäo dos elementos do júri;
Considerando que o valor do contrato que se pretende celebrar será superior ao
de 2018, atendendo a que o número de horas indicadas, e que säo previstas para
o ordenamento das atividades desportivas revela.se
superior, autorizar, excecionalmente, a dispensa ao limite do no1, do arto 630 da
LOE/19. - (cf. n0 4 do art. 630 da Lei n.0 T1l201B de 31 de dezembro).

3.

4.

BLTCO C EIN AP DE
DE EDI

SCINAS CONCE DE
EDOC/2019/5311

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 47, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 10,05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Autorizar a abertura de procedimento de contrataçäo, por concurso público

com publicação de anúncio no JOUE, nos termos da alínea a) n,o 1 do art.o
20.0 do ccP, pelo valor base de € € 89s.690,00, + rVA à taxa legal de 23% e
com a repartiçäo dos encargos plurianuais;

2. Aprovar, nos termos da alínea c) do n.0 1 e do n.o 2 do art. 400 do ccp, os
termos e condiçoes constantes do caderno de encargos e respetivos
anexos, o programa de concurso e a minuta de anúncio;

3. Aprovar a constituiçäo dos elementos do júri;
4, Submeter a deliberaçäo da Assembleia Municipala despesa plurianual, em

cumprimento do art, 22 do DL 197/gg, 08.06, repristinado pela Res. da AR.
86/11, de 11 de abril,

CO PARA CO EMPRE UNICIP
NOVA DE

ETIVOS
EDOC/2o19/3181

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

Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara. 10,05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a ata do júri e respetivos anexos, nos termos informados.

UI DE VIGILANCIA H MUNI NOVA
- ADJUD DE

EDOC/2o19t20763

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4g, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presrdente:"A Câmara. 14,05.2019'

NO

c

DAAL'' -EDIFE MODE

EAP
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1' A adjudicaçäo da proposta apresentada pela empresa "Ronsegur Lda", pelo

montante máximo de 750,000,00€;
2. A minuta do contrato;
3' A notificação à RONSEGUR, Lda. para que apresente os documentos de

habilitaçäo, cauçäo e se pronuncie sobre a mencionada minuta.

LIT RIO DA MUNICIP DECISAO DE
EDIMEN LEMENTOS

ED0C/2019t30127
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 50, apenas no
original.
Despacho do sr, Presidente:"Aprovo e Autorizo. À ounr. À câmara. 14.05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Autorizar a abertura de procedimento por concurso público sem publicaçäo de

anúncio no JouE, pelo valor de € 1.0G0.000,00 € (com rva a 6 %, incluído),
prevendo-se total execuçäo da obra no ano 2020;

2. Aprovar a composição do Júri;
3. Aprovar as peças integrantes do procedimento, a saber: Programa e anexos,

Caderno de Encargos e Projeto de Execuçäo, Minuta de Anúncio;
4. Submeter a autorização da Assembleia Municipal o encargo financeiro da obra

totalmente adstrito ao ano 2020, em cumprimento do art. 22o do DL 197/gg, de
08.06, repristinado pela Resolução da AR no 9612011,de 11de abril.

TAXA DE CIDADE DE VILA NOVA DE - RECEITAS
EDOC/2o19t28475
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, 10,05.2019'
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

SERVICO DE TÁX -SHUTTLE DEMAND"
ED0C/2019/29903
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no
original.

Despacho do sr, Presrdente:"À câmara para conhecimento, 10.05.2019'
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.
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ADJUDI IVA DO URBAN IN
F DE GULPI MAN

EA IAP
€2().OO().()() UINTE MIL EUROSI
EDOC/2019/15730

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 15.05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adjudicação definitiva do Lote n.o 31 da Urbanizaçäo
da Quinta da Pala, Uniäo das freguesias de Gulpilhares e Valadares, aos munícipes, António
Manuel Gonçalves Queirós, com o CC n,o 10686034 8 ZXS, válido atê' 1't0't202g,
contribuinte n.0 213404419 e a sua esposa Sónia Patrícia de Sousa Barreleiro eueirós, com
o CC n'0 11238666 0 ZY4, válido até 19/1112019, pelo valor de 20.000,00€, nos termos
informados.

ADJUDI FINIT¡VA DAU DAP DE

EDOC/2019t17825
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 54, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preside nte: " À Câmara. 1 5,05.201 9'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adjudicaçäo definitiva do Lote n.o 21 da Urbanização
da Quinta da Pala, União das freguesias de Gulpilhares e Valadares, ao munícipe João
Manuel Soares Pereira, com o CC n.0 15475938 42Y2, vátido atê27111t2022, contribuinte n.o
275693163, pelo valor de 18.500,00 €, nos termos informados.

ENO20 DA PA
GULPILHARE E AO MUN DOMI

DE €18,500.00 (DEZOITO MIL E QUINHENTOS EUROS)
EDOC/2019t17819

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, 15.05,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adjudicaçäo definitiva do Lote n.o 20 da Urbanização
da Quinta da Pala, União das freguesias de Gulpilhares e Valadares, ao munícipe José
Domingos Soares Pereira, com o CC n,o 14791205I ZX0, válido atê 23t1112022, coniribuinte
n.0 270442367, pelo valor de 18.500,00€, nos termos informados.

A MUNI NOVA DE UN¡AO D
DE DOP

2019 NOV OIS MIL E

EDOC/2o19t29078

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 56, apenas no
original.

DA

DEU

PEL

OS

IPES

24



Éblt\
VILA NOVA DE

CÀMARA MUNIcIPAL 6yAla n' l0 - Reuníão Públíca
De 20 de maio de 2019

Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 15.05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, para apo¡o
financeiro à realização das Marchas S. João 2019, no valor de €2.500,00 (dois mil e
quinhentos euros), nos termos apresentados.

LEBRAR E rcíPro DE vr E A JUNT
UESIA DOD APOIO FI s

VALOR OIS MIL NTOS EU
ED0C/2019t29079
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 15,05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, para apoio financeiro à
realização das Marchas S. João 2019, no valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros),
nos termos apresentados.

c CELEBRAR NICIPIO DE EAUN
REGU OLIV RESTUMA P FINANCEIRO

2019 N €2.500 UINHENTOS
EDOC/2019t29081

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 58, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 15,05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, para
apoio financeiro à realização das Marchas S. Joäo 2019, no valor de €2.500,00 (dois mil e
quinhentos euros), nos termos apresentados.

DE REOM NOVA DE DE
FREGUE DO HO PARA EIRO MARCHAS

NO VAL INHE
EDOC/2o19t29122
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 59, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 15.05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freguesias de Serzedo e Perosinho, para apoio financeiro
à realização das Marchas S, João 2019, no vator de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros),
nos termos apresentados.

A
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DE COLAB EBRAR PIO DE DE NIAO D
FREGU MARINHA

201 NOV E
ED0C/2019t29084
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 60, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 15,05.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo pedro da Afurada,
para apoio financeiro à realizaçäo das Marchas S. Joäo 2019, no valor de €2,500,00 (dois mil
e quinhentos euros), nos termos apresentados.

ELEBRAR E NlclPlo D OVA DE UNñO D
GULPIL ES F

HAS S. J OR DE LE UI URO
EDOC/2019/29618

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. 15.05.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, para apoio
financeiro à realização das Marchas S. João 2019, no valor de €2.500,00 (dois mil e
quinhentos euros), nos termos apresentados.

ACORDO DE CELEBRAR ICIPIO DE DE DE
DE AND POIO F

201 NO SMILE
EDOC/2019t29617

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 15.05,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Vilar de Andorinho, para apoio financeiro à
realizaçäo das Marchas S. Joäo 2019, no valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros),
nos termos apresentados.

ACORDO DE CELEBRAR ípro oe GAIA E
E ARCOZELO PARA CEIRO 201

VALOR DE €2.5(}(),O() OOIS MIL E QUINHE NTOS EUROS)
EDOC/2019t29072
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 63, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara, 15.05,2019'

U00

DE
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Deliberaçäo
Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Arcozelo, para apoio financeiro à realização
das Marchas S. Joäo 2019, no valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), nos termos
apresentados.

RDO DE ACE O MUN A DE GAIA E
E AVIN OIO FINAN EI 201

VALOR DE €2.5O().OO (DOIS MIL E QUINHENTOS EUROS)
EDOC/2019t29073
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 15,05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Avintes, para apoio financeiro à realização
das Marchas S. Joäo 2019, no valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), nos termos
apresentados.

ENTRE VILA NOVA DE ADE
oFt 201

VALOR DE €2.5()(}.()(} (DOIS MIL E QUINHENTOS EUROSì
EDOC/2019t29075
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. 15,05,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Canelas, para apoio financeiro à realizaçäo
das Marchas S, Joäo 2019, no valor de €2,500,00 (dois mil e quinhentos euros), nos termos
apresentados.

ACO ENTRE DE VILA N A JUNTA DE
IA DE REAL

VALOR DE €2.5O().()() IDO IS MIL E OUINI{EN EUROSI
EDOC/2o19t29076
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no ô6, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 15.05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Canidelo, para apoio financeiro à realização
das Marchas S. Joäo 2019, no valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), nos termos
apresentados.

DAS
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A TREOM VILA N GAIA E
UESIA DA oFl 2019

VALOR DE €2.5OO.O() IDOIS MIL E QUINHE TOS EUROSI
EDOC/2019t29077
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:"A Câmara, 15.05,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia da Madalena, para apoio financeiro à realizaçäo
das Marchas S. Joäo 2019, no valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), nos termos
apresentados.

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

A PORT
DE

IDADES
ELABORACÃO OO PLANO. NO VALOR DE €22.500,00 IVINTE E MIL E OUINHENTOS EUROSI + IVA
EDOC/2019t26871

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

Despacho do Sr, Presrdente:"A Câmara. 15.05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Gooperaçäo a celebrar entre a Área
Metropolitana do Porto e os Municípios abrangidos pelo Plano de Açäo para Controlo da
Populaçäo de Gaivotas nas Cidades Costeiras da Área Metropolitana do porto, para apoio
financeiro à elaboraçäo do plano, no valor de €22.500,00 (vinte e dois mil e quinhentos
euros)+ lVA, nos termos apresentados.

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

RAR ENTRE AMBIE
M

ANHA "POR E DAS INI DIA
EDOC/2019t26841

Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6g, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente:"A Câmara para ratificaçã0. 15.05,201g"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 15,05.201g, que
aprovou o Protocolo de Cooperação a celebrar entre a Agência Portuguesa do Ambiente,
l.P. e o Município de Vila Nova de Gaia, para apoio no âmbito da promoçäo da divulgaçäo da
campanha "Por um País com Bom Ar" e das iniciativas do Dia Nacional do Ar, nos termos
apresentados,

POLA

DE P

DO EIRO

SPE

NOVA DE GAIA P B
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URA DE OP DE LICENC
ROSOFT P AO CE

LA ESPAP - EDE PARTIL MINIST t.P.
E 0s coNT

EDOC/2019/10685
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no
origrnal.

Despacho do Sr, Presrdente:"A Câmara. 15.05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unan¡midade, nos termos informados, o seguinte:
1' Aprovar o Relatórío Final, nomeadamente, a proposta de adjudicaçäo no âmbito

dos lotes 56, 61 e 68 ao Abrigo do Acordo euadro (Ao - LS- 2015) .
Licenciamento de Software, à proposta reportada pela lnformática El Corte
lnglês, s.A,, pelo prazo de 36 meses e pelo valor de €.777.206,s8€, acrescido em
todos os casos de lVA, para os três lotes a contratar, conforme a programaçäo
financeira descrita, por lote;

2- Aprovar as minutas dos contratos, relativas aos lotes 56 e 61;
3' Autorizar a notificaçäo do Adjudicatário para apresentação de documentos de

habilitação no âmbito dos 3 lotes e de cauçäo no âmbito do rote 68

DA SE ADICIONAL
EDOC/2019/25505

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 71, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presldente: "À Câmara. 15.05.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar os trabalhos adicionais, bem como, a minuta do
contrato, nos termos informados,

D|REçÄO MUNtCtpAL DE TNFRAESTRUTURAS E PU
PE DIDO DF ISPEND SA DO PÂGA O DÂ TAXÂ REFERENTE l')E TRÊS L IIGÂRFS TIF

DE RE

P DE 201 CONSELHEI CRUZ
-UN EDRO DA VALOR DE

E SETE EUROS E ELO
UNAL DAC PORTO - NOVA DE

EDOC/2o18t77724
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 72, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara, 10.05.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de três lugares de estacionamento privativo para o ano de 2019, sitos na Rua
Conselheiro Veloso da Cruz, Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada,
no valor de €6.476,40 (seis mil quatrocentos e setenta e seis euros e quarenta cêntimos),
solicitado pelo Tribunal Judicial da Comarca do Porto - Secção de Vila Nova de Gaia, nos
termos informados.

UE MARI
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DO PAGAM EN
NAMENTO P ANO DE RUA -UN

DE FREG AMUDE E VI so N DE
TREZENTOS E DEZAS SETE EU ROS F S c MOSì LtctTADO PFI O ÂG RUP AMENTO DF
ESCOLAS DE SOARES DOS REIS
EDOC/2019/2708
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente:"A Câmara. 10,05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de dois lugares de estacionamento privativo para o ano de 201g, sitos na Rua
Conceiçäo Fernandes, União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, no valor de
€4.317,60 (quatro mil trezentos e dezassete euros e sessenta cêntimos), solicitado pelo
Agrupamento de Escolas de Soares dos Reis, nos termos informados.

PEDID NSA DO P A LICE DOtS

PE

DE
ACt PARA O AN SITOS LIO F .UN

DE DE €1 E
E OITO ICITAD DE IAS DE

DOP
EDOC/2019t22989

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 74, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 10,05.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de dois lugares de estacionamento privativo para o ano de 2019, sitos na Rua Virgílio
Ferreira, Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, no valor de €1.440,gS lmil
quatrocentos e quarenta euros e noventa e oito cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias
de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos informados.

ISPENSA DE P PELA DE
REAL A' DIA

DE 201 NO AE E VINT
NTIM AND FILIPE EDA E

EM HONRA DE

EDOC/2019/19550

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, 12.05,2019'

TAXA

T

DEILE DA
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Desfile da Procissäo em honra de Santa
Rita", realizado no dia 26 de maio de 2019, no montante de €120,54 (cento e vinte euros e
cinquenta e quatro cêntimos), correspondente a 700/o do valor total de€,172,20 (cento e setenta e
dois euros e vinte cêntimos), solicitado por André Filipe Pereira Gomes, representante da
Comissão de Festas em honra de Santa Rita de Grijó, nos termos informados.

DET INTERRU RELATIVA

NTARIAD 0 DE 201 DE €301
E TRINT c NTI FUN

EDOC/2019t21503
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presr'dente:"À Câmara. 12.04.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa pela
interrupção de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Dia Desportivo - Pratique esta ldeia - O
Desporto de Mäos Dadas com o Voluntariado", realizado no dia 01 de maio de 2019, no valor
total de €301,35 (trezentos e um euros e trinta e cinco cêntimos), solicitado por Fundaçäo Claret
- IPSS, nos termos informados,

PE PENSA D NTO DE T TERRU D TVA À
E AMBI

MAIO DE A E CINCO E AE

ALE DE MACE
EDOC/2019/18864

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

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

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Gaminhada Solidária e Ambientat 2019",
realizado no dia 01 de maio de 2019, no valor total de €645,75 (seiscentos e quarenta e cinco
euros e setenta e cinco cêntimos), solicitado pela Associação de Pais e Encarregados de
Educaçäo das Escolas Básicas do Olival e Secundária Diogo de Macedo, noé termos
informados.

POSTURA MUNICIPAL DE TO NA TRAVES DAS RIBEIRAS - UNÁo DE FREGUESIAS DE GRIJÓ
E SERMONDE
EDOC/2019t20724
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 78, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara. 1J.05.2019,

NO

NO
75

..DIA 
D . PRATI ESPORTO DE
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos termos
informados.

MUNI SITO NA NO
LDE DE AVINT

EDOC/2019t18612
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. 13.05.2019'
Deliberação:

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

POSTURA MUNICIPAL DE O NA RUA DO SARDÄO. J À rrureRsrcÃo A RUA

ç

SO
F

CONDE SILVA MONTEIRO E RUA DAS 7 EST - FREGUESIA DE OLIVEI RA DO DOURO
EDOC/2019/7023

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 80, apenas no
original.

Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 14.05.2019'
Deliberação:

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

POSTURA MUNICIPAL DE TRANSITO NOS ACESSOS DA URBAN .,4 TRIPEIRA''. FREGUESIA DE
CANIDELO

EDOC/2018t42459
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 81, apenas no
original.

Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 13.05.2019'
Deliberaçäo:

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

PARA OS ículo P
1 71-47 PARA NO

DA ZONA DE A1 ROTUN
AVENIDA VASCO DA GAMA G.N.222I E AV. D. J il ru191. IDO PARA O DIA 21 DE MAIO DE 2()I9
ED0C/2019/28066
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 82, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 15.05,2019'

0
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Deliberação:
Deliberado por maioria, 9 votos a favor do PS e 1 abstenção do PPD/PSD, aprovar a autorizaçäo
especial de circulação para os seguintes veículos pesados: 89-32.PH, 20.70.PR, 14.30-OD,
44'38'QG, 04'CQ'09, 71-47-PG E 92-58-PB para permissão de circulaçäo no interior da zona
delimitada entre a A1, Rotunda de Santo Ovídio, Avenida da República, Avenida Vasco da
Gama (E.N.222) e Av. D. João ll (VLg), válido para o dia 21de maio de 2019, nos termos
informados.

URSO P A DE AC ULARES
BE

DAS PE EDI EMENTOS
EDOC/2019t30141

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 83, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 15.05.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento e aprovar a constituição
do júri, bem como, as peças do procedimento, nos termos informados.

cto MDE LAS-E
D DAS OEDE
EDOC/2o19t28946
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 84, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara, 15,05.2019'
Deliberação;

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Autorizar a abertura de procedimento por concurso público sem publicação de

anúncio no JOUE, nos termos da informação retificada junta à presente etapa e
pelo valor de € 1.070.000,00 € + lva a 6 % perfazendo um total de 1,134.200,00 €,
com a seguinte programaçäo dos encargos financeiros:
Lote I Þ2020- 650.000,00 € +lVA
2021-100.000,00€+tVA
Lote 2 Þ2020- 250.000,00 € + tVA
2021-70.000,00€+lVA

2. Aprovar a composição do Júri;
3' Aprovar as peças integrantes do procedimento, a saber: Programa e anexos,

Caderno de Encargos e Projeto de Execução, Minuta de Anúncio;
4. Submeter a autorizaçäo da Assembleia Municipal a repartiçäo plurianual dos

encargos acima descrita, em cumprimento do art. 22o do DL 1gzlgg, de 0g.06,
repristinado pela Resolução da AR n0 9G12011, de 11de abril.

T3 - DECIos Es
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D|REçAO MUNtCtpAL PARA A TNCLUSÃO SOCIR|_
CANDIDATURA DE APOIO AO ARREN ENTO. SOLICITADO POR PEDRO VENÂNCIO OS MOTA
EDOC/2()1912s794

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 85, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara. 30.04.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Pedro Venâncio Santos Mota, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAME NTO, SOLICITADO POR ALFREDO ROG ERIO MACHADO DA
SILVA ROBALO
EDOC/2019/16391

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 86, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 15.05.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, solicitado por
Alfredo Rogério Machado da Silva Robalo, nos termos informados.

BITO DO P NICIPAL USIVA- to
A

FERREIRA DOS SANTOS
EDOC/2o19/25390
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no BZ, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 30,04.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia+lnclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Social,
solicitado por Maria de Fátima Fernandes Ferreira dos Santos, nos termos informados.

PE Mrco No ÂM MUNI IV

IA VI
FERREIRA

EDOC/2019t27938
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 88, apenas no
original.

Despacho do Sr, Preside nte: "A Câmara. 10.05,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaía+lnclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Sociat,
solicitado por Mara Patrícia Vieira Ferreira, nos termos informados.
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SOLI RICA EECON
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PEDIDO IO ECONÓMI BITO DO INCLU

RODRIGUE
DUARTE

EDOC/2019/26886

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

Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara. 10.05,2019'
Deliberação:

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

lo Eco BITO DO P AL GAIA+INCLUSIV
SOLICIT RA GOMES

SILVA
EDOC/2o19t26891
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 90, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 10.05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do Programa
Municipal Gaia+lnclusiva - Eixo Apoio na Garência Económica e Emergência Social,
solicitado por Adelina Moreira Gomes Sllva, nos termos informados.

¡DO DE tco No MUNICIP txo APoro
NA SOCIAL SIA RODRI
EDOC/2o19t29762
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g1, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 10.05.2019'
Deliberaçäo:

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

PE O ECON BITO DO PAL
EE SOLICITAD ERTO M

PERALTA
EDOC/2019t29498
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. 10.05.2019'
Deliberação:

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

soLtctT

ICA EN
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CANDIDATURA DE APOIO AO ARR DAMENTO. SOLICIT POR SARA PATRíC DA SILVA
EDOC/2019123924
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 93, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente:"A Câmara. 10,05.2019'
Deliberaçäo:

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

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO. SOLICITADO POR JOANA DE LURD ES PACHECO
FERREIRA
EDOC/2019t23923
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g4, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 10.05.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia+lnclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Social,
solicitado por Joana de Lurdes Pacheco Ferreira, nos termos informados.

PEDIDO DE AGAMENTO DAS P DE

DE LI
NO VAL INCO MIL ES ISE

PROC.0 -UN DE PE
SOLICITADO POR MARIA IDALINA DE JESUS
EDOC/2019t26384
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g5, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"A Câmara. 10,05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento em 50% das taxas
devidas pela legalizaçäo de obras de construção (taxa municipal de urbanizaçäo e taxa de
emissão do alvará de licença de obras), no valor de €5.766,34 (cinco mil setecentos e
sessenta e seis euros e trinta e quatro cêntimos), Proc.o 4501117 - LEG, Uniäo de Freguesias
de Serzedo e Perosinho, solicitado por Maria ldalina de Jesus, nos termos informadol,

DO PAGAMENT OCUP VN PÚBLI AÀ

UNT 01 DE MAI NO
E PELA FU CARV

EDOC/2019t21505
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g6, apenas no
original.

Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 10,05.2019'
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
ocupação da via pública, relativa à realização do evento "Dia Desportivo - Pratique esta ldeia -
0 Desporto de Mãos Dadas com o Voluntariado", realizado no d¡a 01 de maío de 201g, no valor
de €35,00 (trinta e cinco euros), solicitado pela Fundaçäo Glaret, IPSS (Lar Juvenil dos
Carvalhos), nos termos informados.

NSA DO P ODET DA VIA AA
SFILE DE REALIZADO N D o DE 201

VALOR A ICITADO PE RE LU
EDOC/2019/13385

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 97, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara, 10.05.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
ocupaçäo da via pública, relativa à realização do evento "Desfile de Garnaval", realizado no dia
0l de março de 2019, no valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pela Fundação Padre Luís,
nos termos informados,

ENSA DE TAXAS PE VN PÚBLI
INHADA" O DIA 01 DE VALOR DE

EU LA APEODIMA - PAIS E EN

OGO DE
EDOC/2019t21179
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 98, apenas no
original.
Despacho do Sr. Preslde nte: "A Câmara, 14,05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
ocupaçäo da via pública, relativa à realizaçäo do evento "Gaminhada", realizado no dia 01 de
maio de 2019, no valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pela APEODIMA - Associação de
Pais e Encarregados de Educaçäo das Escolas Básica do Olival e Secundária Diogo de Màcedo,
nos termos informados.

PEDI DOP ODE DA VIA VAA
MAIO DE

soLrc SOCIAL SANTO

EDOC/2o19t18517
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 9g, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 14.05,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
ocupação da via pública, relativa à realizaçäo do evento "Cortejo de Finalistas", realizado
no dia 17 de maio de 2019, no valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pelo Centro Social
Paroquial de Santo Ovídeo (lpSS), nos termos informados,

PE

RD

V
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D|REçAO MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
DE DISPEN DA TAXA N

E 0 110/19 - EGUES D A PED
ICITADO PELA ENTERTAIN

EDOC/2o19t26715

Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 100, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente:"A Câmara, 14.05,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de publicidade,
no valor de €240,00 (duzentos e quarenta euros), Proc.o 110/19, Uniäo de Freguesias de Santa
Marinha e São Pedro da Afurada, solicitado pela Lemon Live Entertainmãnt, nos termos
informados.

IDO DE D ICIPAL D AXA DE

E CIN EUROS E

DEF GULPILHARE POR BE
PEREIRA DE CARVALHO
EDOC/2018/62059
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 101, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 30.04,2019'
Delíberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD, aprovar o pedido
de dispensa do pagamento em 50% da taxa municipal de urbanização e da taxa de emissão
do alvará de licença de obras, no montante global de €2.354,36 (dois mil trezentos e
cinquenta e quatro euros e trinta e seis cêntimos), Proc. 3356t17 - LEG, Uniäo de
Freguesias de Gulpilhares e Valadares, solicitado por Bernardino António pereira de
Carvalho, nos termos informados.

D PAGA UNICIPAL
E €1. NTA E E TRINT NTIM

TAXA DE LI NOM
NTOS E CI UROS E

IX DA POR UEL DE REIRO
EDOC/2019/30286

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 102, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara. 13,05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD, aprovar o pedido
de dispensa do pagamento de taxa municipal de urbanizaçäo, no montante global de
€1.366,35 (mil trezentos e sessenta e seis euros e trinta e cinco cêntimos) e indeferir o
pedido de isençäo de pagamento da taxa de emissäo do alvará de licença de obras, proc.
104118 - LEG, freguesia de Säo Félix da Marinha, solicitado por Jorge Manuel de Oliveira
Loureiro, nos termos informados.
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IDO DE NTO DE DE URBAN
MONT E MIL E OITENTA E E CINC

DE LICEN MONTANTE
€3 MIL E cl ENTA C 4570116 -
-FR EGUESIA DE CANELAS. SOLICITADO POR TEIXEIRATRANS - TRANS LDA
EDOC/2019/30293

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 103, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"A Câmara. 13.05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 1 abstençao do PPD/PSD, aprovar o pedido
de dispensa do pagamento de taxa municipal de urbanizaçäo, no montante global de
€7'484,05 (sete mil quatrocentos e oitenta e quatro euros e cinco cêntimos) e iñdeferir o
pedido de isençäo de pagamento da taxa de emissäo do alvará de licença de obras, Proc.
4570116 - PL, freguesia de Canelas, solicítado por TEIXEIRATRANS - TRANSPORTES, LDA,
nos termos informados.

DAT
SEIS EU

0 90209 - E SERMON PELO
IAL DA

EDOC/2019t29118
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 104, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 10.05.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa pela 2a
prorrogaçäo do prazo para execução de obras, no montante total de €726,80 (setecentos e vinte
e seis euros e oitenta cêntimos), Proc.o 90209 - PL, Uniäo de Freguesias de Grijó e Sermonde,
solicitado pelo Centro Social da Paróquia S. Salvador de Grijó, nos termos informâdos.

DODED DO DA TAXA P
OB NO MONTANT €1 72

OSEVI EU DOIS C NTI 0 5-PL-
AVIN A VINTES

EDOC/2019/30301

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 105, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 10,05.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa pela 2a
prorrogaçäo do prazo para execuçäo de obras de edificaçäo/construçäo, no montante total de
€1.323,72 (mil trezentos e vinte e três euros e setenta e dois cêntimos), Proc.o S3B3/15 - pL,
freguesia de Avintes, solicitado pela Associaçäo de Socorros Mútuos a Restauradora de
Avintes, nos termos informados,

D

DE
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TRO
ODET

SEU

PELA E LICE
NO DIA

soLr
DAF ES.

EDOC/2019t28726

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no'106, apenas no
original.
Despacho do Sr, Pres¡dente:"À Câmara. 10.05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa a "Quatro Procissöes de Velas", realizadas no dia
12 de maio de 2019, no valor de €52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e oito cêntimos),
solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial da Freguesia de S. Pedro de Avintes, nos termos
informados.

PEDIDO DE D DE PELA DE IAL DE
o O "NOITE DE ,,

¡ZADO DE NO
AE E B

EDOC/2o19t27215

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 107, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 13.05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa a "Noite de Dança", realizado no dia 11 de maio de
2019, no valor de €99,39 (noventa e nove euros e trinta e nove cêntimos), solicitado pelos
Bombeiros Voluntários de Coimbröes, nos termos informados.

DISPENSA DE P tssÃo D
DO TO'144 ED D DAC 403

o DE 201 NO IS EU
soL DE FREGUES ESE
EDOC/2019t27196

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 108, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 15.05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "14a ediçäo do Festival da Cereja", a
realizar de 29 de maio a 03 de junho de 2019, no valor de €182,90 (cento e oitenta e dois euros e
noventa cêntimos), solicitado pela União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, nos termos
informados.
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DE DISPE PELA EM ESPECIAL D
RU HONRA D

,t,

DIAS
29DEJ 9 NO E M EUROS E

IX DA
EDOC/2019t23484
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 109, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara, 13.05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa de pagamento de taxa devida pela
em¡ssäo de licença especial de ruído relat¡va ao evento "Festa em honra de S. Félix e S.
Sebastiäo", realizado nos dias 26 a29 de julho de 2019, no valor de €161,90 (cento e sessenta e
um euros e noventa cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de São Félix da Marinha, nos
termos informados,

PEDIDO DEVIDA ICEN
HONRA DA DEF

18E DE 2019 ENTO E
oc IGREJA P SIA DE

DE PEDROSO
EDOC/2019/25556

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 110, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 10.05,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa em honra da Nossa Senhora de
Fátima", realizado nos dias 13, 16, 17 ,18 e 19 de maio de 2019, no valor de €109,78 (cento e nove
euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial da Freguesia de Säo
Pedro de Pedroso, nos termos informados.

DE DEVIDA E

DIAS I
DE MAI NO VAL ENTO E E

S

EDOC/2o19t257s6
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 111, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 10,05.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Comemoraçöes do ll30Aniversáiio",
realizado nos dias 18,20 e 26 de maio de 2019, no valor de €140,90 (cento e quarenta euros e
noventa cêntimos), solicitado pela Associaçäo Humanitária Bombeiros Voluntários de
Coimbröes, nos termos informados.
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P ISPENSA DE DET LA EM PECIAL
O RELA ,.FESTA 

EM SEN RA'' DE
N NO VALOR TIMO

O PELA B FRARIA D DA PED
EDOC/2019/26803

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 112, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara, 10.05,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa em honra do Senhor da pedra", a
realizar de 14 a 20 de junho de 2019, no valor de €203,90 (duzentos e três euros e noventa
cêntimos), solicitado pela Benemérita Confraria do Senhor da Pedra, nos termos informados.

DE DISP DA PE DE ES
FUN F

NO DIA 201 DE UENT
EUROS E o NTIM ADO

CANELAS
EDOC/2o19t26945
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 113, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara. 10.05,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
em¡ssäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Leiläo de Angariaçäo de Fundos para a
Festa em honra do Senhor do Calvário", realizado no dia 04 de maio Ue ZOig, no valor de ès2,zg
(cinquenta e dois euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela Paróquia de São Joäo
Baptista de Canelas, nos termos informados.

NSA DE P TAXA D EMI LICEN
RELATIV ,.FESTA

08E
NOVENT

SOLICIT DA IGREJA P
EDOC/2019/27117

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 114, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: "A Câmara. 10,05,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa do Senhor dos Aflitos", a
realizar nos dias 08 e 09 de junho de 2019, no valor de €133,90 (cento e trinta e três euros e
noventa cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial de Säo pedro de pedroso,
nos termos informados.
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PEDID NSA DE E TAXA E LICEN
NO DIA 1 NOV

DE ARENTA E TIMOS soLtctT
tcA DOS REIS

EDOC/2o19t27391

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 115, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 10.05,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa Solidária", realizado no dia 05 de
maio de 2019, no valor de €43,39 (quarenta e três euros e trinta e nove cêntimos), solicitado pela
Escola Básica Soares dos Reis, nos termos informados.

PEDIDO PAGAM DEVIDA P ES
IVA AO EVE MEDIEVAL'' 10E11DE

DE €151 ENTA E O¡TENTA E NOVE ¡CITADO
PELA EIRA
EDOC/2019/28168

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 116, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara. 10.05.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Feira Medieval", realizado nos dias
10 e 11 de maio de 2019, no valor de €151,89 (cento e cinquenta e um euros e oitenta e nove
cêntimos), solicitado pela Associaçäo de Pais e Encarregados de Educação da EB da
Junqueira, nos termos informados.

DED DA PELA EM ESPECIAL
DO EVENT D ONOD

DE UENTA E SETENTA E SOLICIT
RI P AND DE

8DOCt2019t27624
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no i1T, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara. 10.05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Tríplice Procissäo de Velas",
realizado no día 31 de maio de 2019, no valor de €51,78 (cinquenta e um euros e setenta e
oito cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial de Santo André de Canidelo, nos
termos informados.
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ITUICÄO DE REG DE COMPROPRI SOLICITADO R CARLA
MARIA PINTO DA COSTA MOURA- PR0C0 2218t19 - C ERT - FREGUESIA DA MADALENA
EDOC/2()19t27057

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 118, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 10.05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD, aprovar o pedido
de certidäo de constituição de regime de compropriedade, solicitado por Carla Maria pinto
da Costa Moura - Proc. 2218119 - CERT, freguesia da Madalena, nos termos informados.

PEDIDO DE IME DE RIE ADO
J FREITAS - P - CERT. FREG SANDI
LEVER E CRESTUMA
EDOC/2o19/30328

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11g, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 14,05.2019'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD, aprovar o pedido
de certidão de constituiçäo de regime de compropriedade, solicitado por Joaquim buarte
Freitas - Proc' 2666/19 - CERT, União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma,
nos termos informados.

DE CERTI

E LMEIDA
x

EDOC/2019/30325

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 120, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"4 Câmara. 14,05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 1 abstenção do PPD/PSD, aprovar o pedido
de certidão de constituiçäo de regime de compropriedade, solicitado por José Maria pinto
de Almeida e Noémia Pinto de Almeida Antas - Proco 2563/19 - CERT, freguesia de São
Félix da Marinha, nos termos informados,

DE CE DE PROP SOLICIT
GONCALO BARRETO. PROCO 2672119 - CERT - FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2019/30322
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12j, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 14.05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstenção do PPD/PSD, aprovar o pedido
de certidão de constituição de regime de compropriedade, solicitado por Gonçalo Barreto -
Proco 2672119 - CERT, freguesia de Canidelo, nos termos informados.

PDE
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CÂMARA MUNIcIPAL Ala n" I0 - Reunìão Pública
De 20 de maío de 2019 h

DAO DE SOL

FREG
SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2019/30305

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 122, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 14,05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 'l abstençäo do PPD/PSD, aprovar o pedido
de certidäo de constituiçäo de regime de compropriedade, solicitado por Eugénio Pedro
Simöes Leite dos Santos - Proc' 2479119 - CERT, União de Freguesias de Serzedo e
Perosinho, nos termos informados,

PEDIDO DE E PAGAME DA L oc DE
E NOM DE EOI
VINTE MOS), PROC.o 1095117 PL FREGUESIA DE ARCOZELO. ITADO POR
PERCEITOPORTUNO. UNIPESSOAL. LDA
EDOC/2019t30278
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 123, apenas no
original.
Despacho do Sr. Pres/dente:"A Câmara. 13.05.2019'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD aprovar o pedido
de dispensa de pagamento, em 50%, da taxa devida pelo licenciamento da ocupação de
espaço público, no montante global de €358,20 (trezentos e cinquenta e oito euros e vinte
cêntimos), Proc,o 1085117 - PL, freguesia de Arcozelo, solicitado por PERCEITOPORTUNO,
UNIPESSOAL, LDA, nos termos informados.

DE DE TAXA NO VAL
TRO MIL crN S SETENTA E

AFU
DE VI

EDOC/2019t24167

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 124, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 30.04.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa anual de
publicidade, no valor de €4.351,74 (quatro mil trezentos e cinquenta e um euros s setenta e
quatro cêntimos), Proc.o 679/09, Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada,
solicitado pela Associaçäo das Empresas de Vinhos do Porto, nos termos informados.

DE COLAB CELE NICIPIO DE VILA A ESCOLA
UN BITO DO +

EDOC/2019t24219
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 125, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 30.04.2019'

P

P

IO PE EITE DOS 2479119 -

DEF TA MARINHA

PARA
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Deliberação
Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Escola Secundária de Paredes, para apoio no âmbito do projäto
ERASMUS+ (MALIA), nos termos apresentados.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÁRIO DE TESOURARIA que se anexa no final por fotocópia sob o no 126, apenas no
original,
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

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

Ana Maria Maia - solicitou ajuda para a sua situaçäo em termos de habitaçã0.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que o processo está a tramitar na
Gaiurb e houve 6 acordos näo cumpridos, relativos a pagamento. Que as regras säo iguais para todos e a Câmara
está disponível até às últimas consequências para fazer acordos, contudo, aò fim de 6 acoráos em que nenhum foi
cumprido, surgiu uma ordem de despejo. Que a partir daí, foi feita uma nova inscrição da D, Ana Maria Maia, a
qual segue a tramitaçäo normal e os serviços estão a acompanhar e a analisar o processo.

E nada mais havendo a tratar, quando eram 17 horas e l0 minutos, o Senhor Presidente da Câmara

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

do disposto no n0 1 do art.o 34.o do CPA e no no. 1 do art. 570 do Anexo I da Lei no.7512013, de 12 de

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

aprovado pelo Executivo na sua reuniäo de 2019.01.21.

E eu,

reuni

, Diretora Municipal de Administração e Finanças e secretária da presente

O Presidente da Câmara,

M Å,r*/¡nf '
(Eduardo Vítor Rodrigues)

46


