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REUNñO pÚBLtCA DA CÂMARA REALTZADA NOS PAçOS DO

MUNICíPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 17 DE JUNHO DE 2019

PRESENTES:

- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues
- O Senhor Vereador, Eng,0 Patrocínio MiguelVieira 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 Gorreia Monteiro
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal
- 0 Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim Pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto
- A Senhora Vereadora, Dra, Marina Raquel Lopes Mendes Ascensäo

PRESIDIU À REUruÁO:

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

SECRETARIOU A REUNIÄO:

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

HORA DA ABERTURA: 14 horas e 10 minutos.

HORA DE ENCERRAMENTO: 18 horas.
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PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PONTO PRÉVO NO 1

0 Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues informou os Senhores Vereadores de que
haverá uma reuniäo extraordinária, no próximo dia27 do corrente mês de junho, pelas 17,30h no Salão Nobre dos
Paços do Concelho,

PONTO PRÉUO NO 2
0 Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar apresentou quatro votos de louvor,
nomeadamente,
No Andebol:
- Futebol Clube de Gaia - Campeäo Nacional 2a divisäo Nacional, e consequente subida à 1a divisäo Nacional;
- Grupo Desportivo CIC - Campeão Nacional de iniciados;
- Colégio de Gaia - Campeão Nacional Feminino Sénior, vencedor da Taça de Portugal em Feminino Sénior e
Campeäo Nacional de Júniores Feminino;
No Basquetebol:
- Sporting Clube de Coimbröes - 30lugar na fase final Nacionalde sub-'14 feminino;
Na Ginástica Acrobática:
- Grupo Desportivo CIC - Campeão Nacional em pares masculinos infantis;
- Garretgym - Campeonatos Nacionais de Desportos Gimnicos - Desporto Escolar - Fase final em Elvas

- lo lugar par misto;
- lo lugar par masculino;
- 2o lugar ginástica de grupo A;
- 3o lugar trios masculinos;

No Futebol:
- Canelas Gaia 2010 - Campeäo da Divisäo Elite AFP e consequente subida ao Nacional,

PONTO PRÉVO NO 3
O Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Cancela Moura, interveio no sentido de informar que o PPD/PSD
subscreve todos os votos de louvor apresentados pelo Senhor Vereador, Dr, José Guilherme Saraiva de Oliveira
Aguiar,
Disse que terá solicitado, por escrito, quatro gravaçÕes das reuniÕes de Câmara realizadas no dia 29 de Outubro
de 2018 e de 5 de Novembro de 2018 e 18 de Março de 20'19 e 20 de Maio de 20'19. Que ainda näo obteve
resposta e adicionalmente solicitou, igualmente, a gravaçäo da reuniäo de Câmara realizada no passado dia 3 de
Junho de 2019,

0 Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que como é do conhecimento do
Senhor Vereador, o processo está a tramitar em sede judicial e aí que irá ter uma resoluçä0,

PRESIDÊNCWVE REAçAO
APROVACÄO DEFINITIVA DA ATA NO 11 DA REUNIAO TPÚBLICA) DE REALIZADA EM 03 DE
JUNHO DE 2019
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1, apenas no original,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar definitívamente a Ata n0 11 da reunião pública de Câmara
realizada em 03 de junho de 2019.
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AGO COMPETÊNCNS PARA

AUTARQUIAS LOCAIS E PARA AS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS - DIPLOMAS SETORIAIS) ANO DE 2019
ED0C/2019t37601
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas no original.
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara, 11.06.2019'
O Sr. Vereador Guilherme Aguiar disse haver uma delegaçäo de competências da gestäo das áreas de gestäo
fluviais nos municípios, que era da competência da APDL, com exceçäo da parte da gestäo das marítimo-
turísticas, pelo que, perguntou se é intenção do município aceitar ou não essa delegaçä0,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues disse ser intenção da Cåmara aceitar,
porque no caso do anfíbio, é por uma zona balnear que o mesmo irá funcionar, nomeadamente, pela zona da
plataforma de Crestuma e, no caso do centro histórico, pela zona da plataforma da Beira Rio. Que näo era
interesse da Câmara, desde já, gerir os areinhos e a orla marítima, mas, neste momento, a questäo do concurso e
a adjudicaçäo impoe esta utilização da prerrogativa,
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura apresentou a seguinte declaraçäo:
"Declaração

Proposta de não aceitação da transferência de competências, nos fermos e para os efeitos do arto 40, no 2, al. A), da Lei no 50/2018, de 16
de agosto
E presente de novo a Cêtmara de nova pronúncia sobre a transferência de competências no âmb'tto do processo de descentralização.
Falta ainda obter o consenso da Associação Nacionalde Municípios e publicado 3 dos 23 diptomas secfor,ais, o que obrigará a Cêtmara
Municipal pronunciar-se, de novo e de forma absurda, uma, duas ou três vezes, conforme os prazos esfabe/ecldoq sobre a aceitaçäo de
competências nas áreas de apoio social, áreas protegidas e segurança contra incêndios para 2019, depois de já se haver pronunciado
sobre oufros 20 diplomas, para o ano de 2020.
A aprovação da lei-quadro pressupunha, que o Governo aprovasse fodos os decrefosJel secfon,ais e os envelopes financeiros que the
corresponderiam, de modo a que as autarquias locais deliberassem afé ao dia 15 de Setembro do ano passado, se aceitavam ou nã0,
exercer as novas competências no ano 2019 e depois, até 30 de Junho deste ano, relativamente a 2020.
0s considerandos da proposta da Câmara referem e passo a citar:
"... a impossibilidade orçamental e logística de assumirmos o conjunto responsabilidades daí, decorrentes, dado o momento do ano em
curso e as indefiniçöes exrsfenfes, . . "

" ... está em curso uma cuidada anétlise interna que visa avaliar a conformidade e suficiência dos yalores comunicados..."
"... continuando a não estar totalmente concretizada, em tempo útil a consumação jurídica ou financeira não é possível ... uma
acautelada e ponderada a aceitação imediata do processo..."
A proposta enuncia as dificuldades, /nas omite por completo a origem do probtema. que radica, em primeira instância, no reiterado
incumprimento do Governo.

O Governo falhou o tempo e o prazo, a que legalmente se comprometeu, para produzir a |egislação complementar para que os órgãos
autárquicos pudessem assumir ou não astransferências.
O Governo falhou, por ainda não ter tido a capacidade de apresentar esfudos credíveis sobre os impactos das transferências de
competências.
O Governo falhou, por ainda não ter apresentado definido as contrapartidas financeiras à assunçäo de competênclas pe/os órgãos
autétrquicos.

O Governo falhou, por ter criado dificuldades e lançado a confusao junto dos órgãos autárquicos, com implicaçöes na organização e
planeamento, necessários pa ra decidirem sobre a transferência de competências.
Os dþlomas secforials são publicados a conta-gotas, obrigando os órgãos autârquícos a pronunciar-se tantas vezes quanto os diplomas
secforlais promulgados. De forma tão desconexa que a Câmara Municipal até elaborou um quadro com a menção das áreas e com as
datas do termo para a pron(tncia dos órgãos autárquicos. E salvo erro, ainda que seja por mera cautela, a Câmara irâ até detiberar
segunda vez sobre diplomas secfonals sobre os quais jét havia pronunciado.
O Governo falhou também com a obrigação legal de inscrever os recursos financeiros a atribuir às autarquias |ocais no Fundo de
Financiamento da Descentralização (FFD), pretensão esta que, foi rejeitada, em sede de votação do Orçamento de Estado 2019, criando
um vazio legalque permanece em aberto.
E um absoluto confrassenso que as autarquías sejam obrigadas à pronúncia de aceitação ou recusa, sem que conheçam anfes os
envelopes financeiros. Por outro lado, não farét qualquer sentido aceitar a transferência desfas compefénclas, gue pressupõe um impacto
financeiro e ao nível dos recursos humanos, sobre um orçamento que foi aprovado pela Câmara Municipal em Outubro passado,
Lamentavelmente, face ao atraso incompreensível do Governo está prejudicado o gradualismo na concretização da transferência de
competências, uma das condições essencr,ars lmposfas pelo PSD, em sede de negociação com o Governo e poderá ficar comprometido
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irremediavelmente, o processo de descentralizaçãl. Em termos práticos, a faculdade das autarquias poderem deliberar sobre a
posslb/tdade de reieição em 2019 e 2020, com aceitação obrigatória em 2021, deixou de ter efeito útil que radicava naquele princípio.
Por esfas razões, co/n as reservas manifestadas, acompanhamos a proposfa da Câmara Municipal e votaremos favoravelmente a
proposta de não aceitação que nos é presente.
Vila Nova de Gaia, 17 de junho de 2019.
O Grupo de Vereadores do PSD'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, nos termos propostos, o segu¡ntel

1. Com efeitos em 2019:
a) deliberar pela näo aceitaçäo do exercicio de todas as competências cujos

diplomas sectoriais foram publicados entre 30 de janeiro e a presente data,
b) que a deliberaçäo pelos órgãos mun¡c¡pais tomada no âmbito do ponto

anter¡or seja votada e comun¡cada à DGAL individualmente por diploma
setor¡a¡, constante do Quadro em anexo.

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

(LEl 50/2018. DE 16 DE AGOSTO, LEI - QUADRO DA TRANSFERÊ¡¡CN OC OMPETÊNC|AS PARA AS
AUTARQUIAS LOCAIS E PARA AS ENTIDADES INTERMUNICIPAIS - DIPLOMAS SETORIAISI ANO DE 2O2O
EDOC/2o19t37602
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original.
Despacho do Sr, Presrdente: "A Câmara. 11.06.2019'
O Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Cancela Moura apresentou a seguinte declaraçäo:
"Declaração

Proposta de não aceitação da transferência de competências, nos fermos e para os efeÍos do arto 40, no 2, at. A), da Lei no 50/2018, de 16
d.e agosto
E presente de novo a Câmara de nova pron(tncia sobre a transferência de competências no âmbito do processo de descentralizaçã0.
Falta ainda obter o consenso da Associação Nacionat de Municípios e publicado 3 dos 23 diptomas secforlars, o que obrigarér a Câmara
Municipalpronunciar-se, de novo e de forma absurda, uma, duas ou frés vezes, conforme os prazos esfabe/ecldos, sobre a aceitação de
competências nas áreas de apoio social, ë¡reas protegidas e segurança contra incêndios para 2019, depors de já se haver pronunciado
sobre oufros 20 diplomas, para o ano de 2020.
A aprovação da lei-quadro pressupunha, que o Governo aprovasse fodos os decretos-tei secforiais e os envelopes financeiros que the
corresponderiam, de modo a que as autarquias locais deliberassem afé ao dia 15 de Setembro do ano passado, se aceitavam oLt nã0,
exercer as novas competências no ano 2019 e depois, até 30 de Junho deste ano, relativamente a 2020.
Os considerandos da proposta da Câmara referem e passo a cifar
"... a impossibilidade orçamental e logística de assumirmos o conjunto responsabilidades daí, decorrentes, dado o momento do ano em
curso e as indefinições exlsfenfes..."
" . . , estét em curso uma cuidada análise interna que visa avaliar a conformidade e suftciência dos yalores comunicados. , ,"
"... continuando a não estar totalmente concretizada, em tempo útil a consumação jurídica ou financeira não é possível ... uma
acautelada e ponderada a aceitaçäo imediata do processo..."
A proposta enuncia as dificuldades, /??as omite por completo a origem do problema. que radica, em primeira instância, no reiterado
incumprimento do Governo.

O Governo falhou o tempo e o prazo, a que legalmente se comprometeu, para produzir a tegislação complementar para que os órgãos
autârquicos pudessem assumir ou não as transferências.
O Governo falhou, por ainda não ter tido a capacidade de apresentar esfudos credíveis sobre os impactos das transferências de
competêncías.

O Governo falhou, por ainda não ter apresentado definido as contrapartidas financeiras à assunçâo de competênclas pelos órgâos
autëuquicos.

O Governo falhou, por ter criado dificuldades e tançado a confusão junto dos órgãos autárquícos, com implicações na organização e
planeamento, necessárlos para decidirem sobre a transferência de competências,
Os diplomas secforlals são publicados a conta-gotas, obrigando os órgãos autárquicos a pronunciar-se tantas vezes quanto os diplomas
secforials promulgados, De forma tão desconexa que a Câmara Municipat até elaborou um quadro com a menção das áreas e com as
datas do termo para a pronúncia dos órgãos autárquicos. E salvo erro, ainda que sela por mera cautela, a Câmara irá até detiberar
segunda vez sobre diplomas secforlals sobre os quais jét havia pronunciado.
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O Governo falhou também com a obrigação |egal de ínscrever os recursos financeiros a atribuir às autarquias locais no Fundo de
Financiamento da Descentralização (FFD), pretensão esta que, foi rejeitada, em sede de votação do )rçamento de Estado 2019, criando
u.m vazio legal que permanece em aberto.
E um absoluto confrassenso que as autarquias sejam obrigadas à pron(tncia de aceitação ou recusa, sem que conheçam anfes os
envelopes financeiros. Por outro lado, não fará qualquer sentido aceitar a transferência desfas competências, que pressupõe um impacto
financeiro e ao nivel dos recursos humanos, sobre um orçamento que foi aprovado pela Câmara Municipal em Outubro passado.
Lamentavelmente, face ao atraso incompreensível do Governo está prejudicado o gradualismo na concretização da transferência de
competências, uma das condlções essencrals rmposfas pelo PSD, em sede de negociação com o Governo e poderá ficar comprometido
irremediavelmente, o processo de descentralização. Em termos práticos, a faculdade das autarquias poderem deliberar sobre a
posslbt/tdade de reieição em 2019 e 2020, com aceitação obrigatória em 2021, deixou de ter efe'tto útit que radicava naquete princípio.
Por esfas razões, com as rese/vas manifestadas, acompanhamos a proposfa da Câmara Municípat e votaremos favoravelmente a
proposta de não aceitação que nos ,é presente.
Vila Nova de Gaia, 17 de junho de 2019.
O Grupo de Vereadores do PSD'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, nos termos propostos, o seguinte:

1. Com efeitos em 2020:
a) deliberar pela aceitaçäo do exercício de competências cujos diplomas

sector¡a¡s foram publicados entre 30 de janeiro e a presente data, à exceçäo
dos diplomas setor¡ais da saúde, educaçäo e fregueisias;

b) que a deliberaçäo pelos órgãos mun¡c¡pais tomada no âmbito do ponto
anterior seja votada e comun¡cada à DGAL individualmente por diploma
setorial, constante do Quadro em anexo.

Mais foi deliberado submeter o presente assunto à aprovação da Assembleia
Municipal,

Ánen METRoPoL ITANA DO PORTO TRANS FERÊNCN DE CO IAS PARA ENTIDADES
INTERMUNICIPAIS. DIPLOMAS SETORIAIS. ANO 2019 E 2O2O

EDOC/2019t36775

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 11.06,2019'
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura disse que os Vereadores do PSD irão acompanhar essa
näo aceitaçä0, a qual terá sido aprovada por unanimidade e existe um consenso em torno desta matéria,
exatamente Gom os mesmos pressupostos e iguais fundamentos da recusa de transferências ou da não aceitaçäo
de transferências, que acabou de referir, relativamente à Câmara Municipal.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, submeter a aprec¡açäo da Assembleia Municipal a näo
concessäo de acordo favorável à transferência de competências do Estado para a Área
Metropolitana do Porto, restrita aos de 2019 e 2020, previstas na Lei n0 50/2018, de 16 de
agosto, e nos decretos-lei no2112019, de 30 de janeiro, no 2312019, de 30 de janeiro e n0

58/2019, de 30 de abril, nos termos propostos.

DESCENTRALIZAÇÄO PARA AS FREGUESIAS - (DECRETO.LEI NO 57/2019. DE 30 DE ABRILI
EDOC/2019/37935

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:"À Câmara. 12.06.2019'
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura apresentou a seguinte declaraçäo política:
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"Declaração Política
Proposta de não aceitação da transferência de competências para as fregueslas, nos fermos e para os efettos do arto 4o, no 2, al. A), da
Lei no 50/2018, de 16 de agosto
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 locais continua num beco sem saída.
Praticamente um ano depois na lei-quadro da descentralizaçã0, foi promulgado o Decreto-Lei, no 57/2019, de 30 de Abrit, que
corresponde âs novas competências das freguesias, preyisfas no no 2, do artigo 3Bo daquete diploma, mas lamentavelmente sem
qualquer efeito prático, tal como já havia acontecido com o Decreto-Lei no 104/2018, de 29 de Novembro, relativamente à instalação e
gesfâo de espaços do cidadã0, previsfas no nol, do citado arfigo.
Em Vila Nova de Gaia, inverteu-se processo. Em vez da pronúncia da Câmara sobre as competências que pretendia reservar para si, por
considerar estruturantes e fundamentais ao município, foram as freguesias que previamente deliberaram não aceitar quaisquer
competências, conforme se retira da proposta que nos é presente. Facto, que permite que a Câmara Municipat nem precise de
fundamentar a não aceitação que propõe.
A aprovação da Lei no 50/2018, de 16 de Agosto, pressupunha, que o Governo aproyasse fodos os decrefos-/ers secfonais e os envelopes
financeiros que lhe corresponderiam, de modo a que as autarquias locais deliberassem afé ao dia 15 de Setembro do ano passado, se
aceitavam ou nã0, exercer as novas competências no ano de 2019 e depois, até 30 de Junho deste ano, relativamente a 2020.
Mas isso não aconteceu porque o Governo falhou, nesfes diplomas secforials, como em fodos os outros, quanto ao prazo, a que
legalmente se comprometeu, para produzir a |egislação complementar para que os órgãos autárquicos pudessem assumir ou não as
transferências.
Falhou, por nãotertido a capacidade de apresentar esfudos credíveis sobre os impactos dastransferências de competências. Falhou, por
ainda por não ter apresentado definido as contrapartidas financeiras â assunçâo de competênclas pe/os órgãos autétrquicos. Falhou
também com a obrigação legal de inscrever os recursos financeiros a atribuir às autarquias locais no Fundo de Financiamento da
Descentralizaçao (FFD), pretensão esta que, foi rejeitada, em sede de votação do Orçamento de Esfado para 2019, criando um vazio
legalque permanece em aberto.

Tal como sucedeu corn os espaços do cidadõto, parece manifestamente extemporâneo os órgãos autárquicos deliberarem sobre as noyas
competências, tanto mais que a situação não teria quaisquer consequénclas de ordem prâtica. Na verdade, acelar esfas competências
determina apenas o início do procedimento de transferências de recursos flnanceiros, humanos e patrimoniais, do município para a
freguesia, previsto no artigo 50, do diploma, mas cuja formalização pertencerá sempre e em úttima instância à Câmara Municipat.
Por outro lado, como refere a proposta, os acordos de execução celebrados ao abrigo do artigo 1320 e 136o, da Lei no 75/2013 de 12 de
Sefembro, entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia mantém-se em vigor enquanto não houver acordo no âmbito do novo
diploma, podendo ser prorrogados até 1 de janeiro de 2021.
Finalmente, porque não faria qualquer senfldo aceitar a transferência desfas competências, que pressupôe um impacto financeiro e ao
nível dos recursos humanos, sobre um orçamento que foi aprovado em Dezembro passado e é incompatível com o adequado serviço a
prestar, que não se compadece com as mudanças a meio do ano.
Lamentavelmenfe, esfas competências entrarãto em vigor em 1 de Janeiro de 2021 prejudicando de forma grave o princípio do
gradualismo na sua aceitaçã0, uma das condições essencials rmposfas peto PSD, em sede de negociação com o Governo e
comprometendo irremediavelmente todo o processo de descentralizaçã0.
Face à iminente reieição desfas compeféncias para 2019 e 2020, abre-se a possibilidade, inscrita na lei, da Câmara Municipal, iniciar no
imediato, as negociaçöes com as juntas de freguesra , ou seja, fazer com as fregueslas aquíto que o Governo não atmejou fazer com os
municípios.

Na verdade, para a celebração daquele auto de transferência de recursos, referido no no 1 , do artigo 60, do Decreto-Lei no 57/2019, de 30
de Abril, a Câmara poderét atempadamente ponderar quals as competências que pretende transferir para as fregueslas, incluindo os
recursos humanos, patrimoniais e flnanceiros que as acompanham, Por exemplo, a identificação dos jardins ou o tipo de reparações nas
esco/as atransferir, ondese incluio esfadode conseruaçãodosedifícios, osafualscusfosde manutenção,bemcomoasáreasfislcase
as métricas para definir os cusfos padrão e quantificar o envelope financeiro que acompanhará as transferências, uma vez que esfas
alteraçÕes terão de estar acomodadas no orçamento municipal, que terâ de ser aprovado até 31 de Outubro de 2020, ou seja daqui a
pouco mais de um ano.
Por esfas razões, acompanh(tmos a proposfa da Câmara Municipal e votaremos favoravelmente a proposta de não aceitação que nos é
presenfe.

Vila Nova de Gaia, 17 de junho de 2019.
O Grupo de Vereadores do PSD'

O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse não se estar a votar pela segunda
vez, mas sim a revogar a votação anterior, porque desconhece se o Governo falhou ou nä0, porque se falhou,
também falhou o PSD, que tem um acordo que ainda nåo rasgou, mas sabe que a Câmara de Gaia näo vai falhar
e vai assumir os compromissos e, para isso, está a fazer este ajustamento à posiçäo inicial, Que a saúde e
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educaçäo não serão aceites pelas razöes enunciadas do ponto de vista financeiro, mas o restante é instrumental e
nao irá penalizar o anfíbio ou estacionamento, por causa da descentralizaçäo.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, submeter a apreciação da Assembleia Municipal:
1. Não pretendem a transferência de competências nos exercícios de 2019 e2020 e

que, nos termos das disposiçoes transitórias previstas na Lei n0 50/2018, de 16
de agosto e Decreto-Lei n0 57/2019, de 30 de abril, os acordos de execuçäo
mantêm a sua vigência nestes exercícios e;

2, Näo pretendem a transferência de competências no exercício de 2020 nos
termos das disposiçöes transitórias previstas na Lei n0 50/2018, de 16 de agosto
e Decreto-Lei no 10412018, de 29 de novembro, relativas à instalaçäo e gestäo
dos espaços Cidadäo.

TUIÏA DO EN PARA A REAL D

RO DE REALIZADO N 0
E DE CANE

EDOC/2019t27671

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no ô, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 30,05,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do Solar Condes de Resende, para a
realização do evento ll Encontro de Saúde de Canelas, realizado nos dias 17 e18 de maio de
2019, solicitado pela Unidade de Saúde de Canelas, nos termos informados,

DENCIA GRAT IT DO SOLAR DO

DE ACORD DO PO A
26Ê,27 DE JUN CITADO PELA

EDOC/2019t221',13

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: "À Câmara, 07.06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do auditório do Solar Condes de
Resende, para a realizaçäo do Masterclass de Acordeão, inserido no Festival de Acordeäo do
Porto, a realizar nos dias 26 e 27 de junho de 2019, solicitado pela Escola de Música de
Perosinho, nos termos informados.

DO CINE BRAZAO PARA A
O DA LIGA DIA 09 DE JUN D

AMIGOS DO CENTRO HOSPITALAR DE GAIA
EDOC/2019/34503

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no B, apenas no original.
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara. 07,06,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do auditório do Cine Teatro Eduardo
Brazäo, para a realizaçäo do 300 Aniversário da Liga, realizado no dia 09 de junho de 2019,
solicitado pela Liga dos Amigos do Centro Hospitalar de Gaía, nos termos informados.
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AUDlTÓ BIOLÓGICO DE NTO

DIA 07 DE JUNHO DE 201 soL
NACIONAL MUNICIPAIS

EDOC/2019/34698

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 9, apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara.07.06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência do auditório do Parque Biológico de Gaia, para a
realizaçäo do evento "Polícia Municipal, Contexto Atual", realizado no dia 07 de junho de 2019,
solicitado pelo Sindicato Nacional de Polícias Municipais (SNPM), nos teimos informados.

ENTRE O M DE GAIA E CARLOS MANUEL
REAF DE EXE

URBAN

EDOC/2019t37592
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 11,06,2019'
O presente assunto foi retirado da presente ordem do dia.

nernronro e coruårã5$åT$T#lfTfl 
DE ADMTNTSTRAç^o r F'NANçAS

EDOC/2019/36608
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 'l 1, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 11.06,2019'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 votos contra do PPD/PSD, aprovar o
Relatório e Conta Consolidada 2018 do Município de Vila Nova de Gaia, nos termos
apresentados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à apreciaçäo da Assembleia Municipal,
nos termos do disposto no no 2, do artigo 760, da Lei n0 7312013 de 3 de setembro.

DOP DE UTI DE VIATURAS MUNICI N

TA E OITO EUROS E IN ENTA
DES

DOC
EDOC/2o19t31262
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara, 30,05,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €288,55 (duzentos e oitenta e oito euros e cinquenta e cinco
cêntimos), para deslocaçäo a Agueda, no dia 18 de maio de 2019, solicitado pela Federaçäo das
Associaçöes de Pais do concelho de Vila Nova de Gaia, nos termos informados.

E

55

8

NO DIA 18 DE MAI



VILA NOVA DE

r\a l?
CAI.¡AiIA MUNICIPAL Ato n" l2 - Reuniîio Ptiblíca

De I7 dejunho de 2019 6
SPENSA DO P DE UTIL DE VIATURAS M

VALOR €421 E VINTE E A

DE CANELAS
EDOC/2019/30984

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. 30,05,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €421,06 (quatrocentos e vinte e um euros e seis cêntimos),
para deslocação a Fátima / Coimbra, no dia 17 de maio de 2019, solicitado pela Escola Básica e
Secundária de Canelas, nos termos informados.

PEDIDO DE PAGAMENTO DE T MUNICI N

CENT CO EUROS E NOVENTA E

DESLO ALI 18 DE MAIO DE FUTEBOL
CLUBE
EDOC/2019t31524
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 30,05.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor €755,91 (setecentos e cinquenta e cinco euros e
noventa e um cêntimos), ou seja, o valor de €529,14 (quinhentos e vinte e nove euros e catorze
cêntimos), para deslocaçäo a Lisboa, no dia 18 de maio de 2019, solicitado pelo Valadares Gaia
Futebol Clube, nos termos informados.

PEDID D DO PAGAM DE VIATURAS MUNICIPA
V NTA E NTA E SETE C NTI D
CAIS DE GAIA. NO DIA 17 DE MAIO DE 2019. SOLICITADO PELO AGRUP O DE ESCOLAS DE VILA
D'ESTE

EDOC/2019/30914
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 15, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara, 30,05,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €74,47 (setenta e quatro euros e quarenta e sete cêntimos),
para deslocaçäo ao Cais de Gaia, no dia 17 de maio de 2019, solicitado pelo Agrupamento de
Escolas de Vila d'Este, nos termos informados,

9
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PEDIDO DE DIS

DUZENTOS E

ALBERGARIA A VELHA.

AGAMENTO DE NO

UROS E DOIS C NTI PARA
NO DIA 19 DE MAIO DE 2019. SOLICITADO PELO CENTRO POPULAR

TRABALHADORES DO AREINHO
EDOC/2019t31411

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 16, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara, 07.06,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, isentando 70% do valor €277,02 (duzentos e setenta e sete euros e dois
cêntimos), ou seja, o valor de €193,91 (cento e noventa e três euros e noventa e um cêntimos)
para deslocaçäo a Albergaria a Velha, no dia 19 de maio de 2019, solicitado pelo Centro Popular
Trabalhadores do Areinho, nos termos informados,

DO E UTI DE VIATURAS
REZENT E TRINTA E A

COIMBRA. NO DIA 24DE MAIO DE 2019. SOLICITADO PELO CENTRO SOCIAL DE IX DA MARINHA
EDOC/2019132546

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 17, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 07,06,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor€301,34 (trezentos e um euros e trinta e quatro cêntimos), para
deslocação a Coimbra, no dia 24 de maio de 2019, solicitado pelo Centro Social de São Félix da
Marinha, nos termos informados.

DOP DE UTI DE VIATURAS MUNI

EUROS E TRINTA E

ESCO USE NO DIA PELO AGRUPAMENTO DE
ESCOLAS D. PEDRO I

EDOC/2019t31728

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 18, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 07,06,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €58,34 (cinquenta e oito euros e trinta e quatro cêntimos), para
deslocaçäo à Escola Básica de Chouselas, no dia 21 de maio de 2019, solicitado pelo
Agrupamento de Escolas D, Pedro l, nos termos informados.

10
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NSA DO UTI DE VIATURAS MUN IPAI

VALOR 1 T S EUROS E DEZAN ESCOLA
201 SOL]CITADO PELO AGRUPAMEN E

D. PEDRO I

ED0C/2019t32437
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocóp¡a sob o n0 19, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara, 07,06.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas mun¡cipais, no valor €53,19 (cinquenta e três euros e dezanove cêntimos), para
deslocaçäo à Escola Básica de S. Paio, no d¡a 23 de maio de 2019, solicitado pe¡o Agrupamento
de Escolas D. Pedro l, nos termos informados,

PENSA DO P DE UTI DE VIATURAS NI

R

ALOR EUROS E

P NOD 20'19 SOLICITADO
EDOC/2019t33422
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:"A Câmara, 07.06.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, isentando 70o/o dovalor €224,02 (duzentos e vinte e quatro euros e dois
cêntimos), ou seja, €156,81 (cento e cinquenta e seis euros e dois cêntimos), para deslocaçäo a
Paredes, no dia 26 de maio de 2019, solicitado pelo Rancho Folclórico de Lever, nos termos
informados,

DE DISPEN ENTO DE TAXAS

NOS.P

A

TOE EDEZC PARA DE
NO DIA 22 2019 SOL¡CITADO P

OLIVEIRA
EDOC/2019t32032
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 07,06,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €146,10 (cento e quarenta e seis euros e dez cêntimos), para
deslocaçäo a Lousada, no dia 22 de maio de 2019, solicitado pela Escola Básica Adriano
Gorreia de Oliveira, nos termos informados,

DE
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DISPENSA DO DE UT] DE VIATURAS MUNICIPAIS
VALOR SETE EUROS E N

E 10 CICLO DO AG IA 31 DE MAIO DE 201 SOL
OLIVAL
ED0C/2019/34853
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara. 07,06,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €67,90 (sessenta e sete euros e noventa cêntimos), para
deslocaçäo às Escolas de 10 ciclo do Agrupamento, no dia 31 de maio de 2019, solicitado pela
Escola Básica do 0lival, nos termos informados.

DO PAGAM DE VIATURAS MU IP
ENTO E E SESSENTA E D s

A DE 201 RECREAT¡VA
CULTURAL TRRIM TRRIM
EDOC/2019/33689
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. 07,06,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €171,62 (cento e setenta e um euros e sessenta e dois
cêntimos), para deslocaçäo a Braga, no dia 28 de maio de 2019, solicitado pela Associaçäo
Social, Recreativa e CulturalTRRlM TRRIM, nos termos informados,

DISPENSA O DE TAXAS DE NO
VALOR

COUTO
EDOC/2019/33456

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. 07,06,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €53,49 (cinquenta e três euros e quarenta e nove cêntimos),
para deslocaçäo à Quintinha Pedagógica de Canelas, no dia 27 de maio de 2019, solicitado pela
Fundação Couto, nos termos informados.

E os PARA
ICA DE CA MAIO DE 201 soLlc PELA
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PEDIDO DE VIATURAS MUNICIPAIS
AET SEU

DIA 29 DE PELA
E CULTURAL TRRIM TRRIM
EDOC/2019t34143

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25, apenas no
original,
Despacho do Sr Presldente:"A Câmara, 07,06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipa¡s, no valor €143,29 (cento e quarenta e três euros e vinte e nove
cêntimos), para deslocação a Vila do Conde, no dia 29 de maio de 201g, solicitado pela
Associaçäo Social, Recreativa e GulturalTRR|M TRRIM, nos termos informados.

ODED DET ¡ct NO

E DEZASSEIS C NTIMO
A PONTE DE NO DIA 31 DE M

CENTRO SOC IAL PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2019t34794
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 07.06,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €245,16 (duzentos e quarenta e cinco euros e dezasseis
cêntimos), para deslocaçäo a Ponte de Lima / Viana do Castelo, no dia 31 de maio de 2019,
solicitado pelo Centro Social Paroquial de 0liveira do Douro, nos termos informados.

PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTo pE TAXAS pE UTIL|ZAçÄO pE VTATURAS MUNtCtpAtS, NO
VALOR €1.104.54 (MIL CENTO E QUATRO EUROS E CINQUENTA E QUATRO CÊNTIMOSì. PARA

-

DESLOCAçAO A BEJA, NO DIA 25 DE MA|O DE 2019, SOLTCTTADO PELO oRFEAO DA MADALENA
ED0C/2019/33306
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 27, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 07.06,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor €1,104,54 (mil cento e quatro euros e cinquenta
e quatro cêntimos), ou seja, o valor de €773,18 (setecentos e setenta e três euros e dezoito
cêntimos), para deslocaçäo a Beja, no dia 25 de maio de 2019, solicitado pelo Orfeäo da
Madalena, nos termos informados.
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E SESSENTA E

PEDID D AGAME MUNICIPA N

ENT

MUSEU / PORTO D DE 201 SOLICITADO PELO
PSIOU E DE MENTAL DO c,H.v.N.G./E.
EDOC/2019t32108

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preslde nte: "À Câmara, 07.06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €53,67 (cinquenta e três euros e sessenta e sete cêntimos),
para deslocaçäo ao Museu de Serralves / Porto, no dia 22 de maio de 2019, solicitado pelo
Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do C.H.V.N.G./E., nos termos informados.

DE DISPENSA NTO DE TAXAS tctPArs NO
SE E ARENTA E UM

RECREATIVA E CULTURAL TRRIM TRRIM
EDOC/2019t34409
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 29, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 07.06,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor €635,41 (seiscentos e trinta e cinco euros e quarenta e um
cêntimos), para deslocaçäo a Lisboa, no dia 30 de maio de 2019, solicitado pela Associação
Social, Recreativa e CulturalTRR|M TRRIM, nos termos informados,

NSA E TAXAS DE UTI
oR €343 NTA E

NO DIA SOLICITADO PELA SOCIE
AGOSTO
EDOC/2019/31438

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 07.06,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor €343,64 (trezentos e quarenta e três euros e
sessenta e quatro cêntimos), ou seja, o valor de €240,55 (duzentos e quarenta euros e
cinquenta e cinco cêntimos), para deslocaçäo a Baiäo, no dia 19 de maio de 2019, solicitado
pela Sociedade Musical 10 de Agosto, nos termos informados.

ALI 0 DE 2019
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IDO DE D ENTO DE T NO
ENTA OITENTA E UM C NTI P

PORTO. NO DIA 20 DE MAIO DE 20I9. SOLICITADO PELA ESCOLA DAS DEVESAS
ED0C/2019/31316
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3'1, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 07.06,2019'
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 ao Porto, no dia 20 de maio de 2019, solicitado pela Escola Básica das Devesas,
nos termos informados.

DISPENSA TAXAS DE UTIL D

VALOR €737 OS E TRINTA E tsc NTIM

SOLICITADO PELO FU
EDOC/2o19t31347
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, 07.06.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, isentando 70% do valor €737,86 (setecentos e trinta e sete euros e
oitenta e seis cêntimos), ou seja, €516,50 (quinhentos e dezasseis euros e cinquenta cêntimos),
para deslocaçäo a Lisboa, no dia 19 de maio de 2019, solicitado pelo Futebol Clube de Gaia, nos
termos informados,

DE DISPEN ENTO DAS T NO
VAL NTOS E NTA E OITO C

ALBERTO POR INTE
E SERMONDE
EDOC/2o19t22324

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: "A Câmara, 11.06,2019'
Deliberaçãol

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de instalaçäo
de recinto improvisado, no valor de €215,68 (duzentos e quinze euros e sessenta e oito
cêntimos), solicitado pelo Sr, Carlos Alberto Monteiro da Costa, por intermédio da Uniäo de
Freguesias de Grijó e Sermonde, nos termos informados.

ACORDO CELEBRAR VILA NOVA DE GA¡A E A

PROGRAMA ECO.ESCOLAS. NO CONCELHO
EDOC/2018t65827
Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 29.05.2019'

DEIRA AZ VISTA IMPLEMENT
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Deliberaçäo
Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a ABAE - Associaçäo Bandeira Azul da Europa, com vista à

implementaçåo e desenvolvimento do programa Eco-Escolas, no concelho, nos termos
apresentados,

ADESÃO À ASSOCTACAO NTERNACIONAL DAS CIDADES EDUCADORAS IAIC COM UMA COTA ANUAL
DE €1.I()().()O (MIL E CEM EUROS)
EDOC/2019t29841

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 35, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 07.06.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adesão do Município de Vila Nova de Gaia å
Associação Internacional das Cidades Educadoras (AICE), com uma cota anual de €1.100,00
(mil e cem euros) e nomear como representante do Municipio a Sra Vereadora Dra, Maria
Elisa Vieira da Silva Cidade Oliveira, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a deliberaçäo da Assembleia Municipal

DI DEFI LOTE NO 18 DA P - UNñO DE
FREGU SE OG IGUEL AUGUSTO LO
VALOR DE €19.500.00 OEZANOVE MIL E QUINHENTOS EUROS)
EDOC/2019t22135
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:"A Câmara. 07.06,2019'
Deliberaçåo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adjudicaçäo definitiva do lote n0 18 da Urbanizaçäo da
Quinta da Pala, União de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, ao munícipe Diogo Miguel
Augusto Lopes, pelo valor de €19.500,00 (dezanove mil e quinhentos euros), nos termos
informados,

DO OU DA NUA 26 DO LOTEAMENTO
MUNI MAR N0 301 - UN DEF
SANDIM. OLIVAL. LEVER E CRESTUMA. PELO VALOR DE €1,840,00 (MIL OITOCENTOS E QUARENTA
EUROS). A CARLOS UEL LOPES PEREIRA E ESPOSA CRISTINA OLIVEIRA DE SOUSA
POIARES

EDOC/2o19/25686

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 07,06.2019'
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Deliberado por unanimidade, autorizar a alienaçäo do direito de raiz ou da nua propr¡edade do
lote n0 26 do Loteamento Municipal da Quinta da Marroca, sito na Rua da Marroca, no 301,
Uniäo das Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, descrito na Segunda
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o número 381 - Crestuma e
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 949, pelo valor de 1,840,00€ (mil oitocentos e
quarenta euros), a Carlos Manuel Lopes Pereira, NIF 134117719 e esposa Cristina Maria
Oliveira de Sousa Poiares, NIF 179043285, nos termos informados.

Deliberaçäo:

RAT DA LICEN OPERACIONAL - E
o
SOFTWARE MIC ROSOFT A OUE CORRESPONDEM os LoTEs 56. 61 E 68. AO GO DO ACORDO

LICEN NEXOS DE ASS

IAMENTO DE ENTIDADE DE
P DA MINUTA DE
EDOC/2019/10685
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara, 11.06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a minuta de contrato relativo à "Contrataçäo da
aquisiçäo de licenciamento de Software (aluguer operacional - sem opçäo de compra de
licenças e de serviços conexos de assistência pós - venda de Software Microsoft a que
correspondem os lotes 56, 61 e 68, ao abrigo do Acordo Quadro 4Q.1S.2015 -
licenciamento de Software - ESPAP - Entidade de Serviços Partilhados da Administração
Pública", nos termos informados,

IS D PLAT EIROS SAPADOR
DA

ADE TA DE CONTRATO
EDOC/2019/3775
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 39, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara, 11.06,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o relatório preliminar/final relativo ao "Concurso Público
com Publicidade lnternacional para Aquisiçäo de Um Veículo Plataforma para os Bombeiros
Sapadores e Proteçäo Civil do Município de Vila Nova de Gaia" e a adjudicação à Sociedade
"INCIPRESA, S.A,U., pelo valor global de €762,300,00 (setecentos e sessenta e dois mil e
trezentos euros), nos termos informados.

PEDI DO AU BLEIA MUNI NTOS
E TRINTA E QUATRO EUROS E DEZASSEIS C MOSI. SOLrCrr PELA TAXISCOOPE
EDOC/2019/36816
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, 11.06.2019'

L
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Deliberação
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de cedência do auditório da Assembleia
Municipal, no valor de €234,16 (duzentos e trinta e quatro euros e dezasseis cêntimos),
solicitado pela Taxiscoope, nos termos informados,

ENTRE E A CERCIGAIA -
COOPERATIVA

DATA DO T RMINO DA
EDOC/2019/16845
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 41, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 11,06,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a prorrogaçäo da cedência do terreno em direito de
superfície por mais vinte anos, após data do término da escritura em vigor, o que em termos
práticos garante a cedência até 2048, nos termos apresentados.

ACORDO DE A CELEBRAR ENTRE O MUNIC|PIO DE VILA NOVA DE E A UNñO DAS

E REABILIT
IA DE

M UESAS NANCEIRO TENDO EM V¡
LVIMENTO DE EM REAS DE

CONTRIB ELHORIA C TERCEIRO
NOMEADAMENTE DAS MUTUALIDADES. NO VALOR DE €25.O()O.()f} IVI NTE E CINCO MIL EUROSI
EDOC/2o19/30020

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preside nte: "A Câmara, 11.06,2019'
O Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Cancela Moura perguntou se a presente comparticipaçäo financeira
destina-se à organização que a Uniäo das Mutualidades vai levar a cabo.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vitor Rodrigues disse que o valor a atribuir, destina-se ao
Dia das Mutualidades.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Unläo das Mutualidades Portuguesas (UMP), para apoio financeiro,
tendo em vista o desenvolvimento de atividades sociais em áreas de interesse comum, que
possam contribuir para a melhoria contínua de organizaçöes do terceiro setor,
nomeadamente das mutualidades, no valor de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros), nos
termos apresentados.

DE RAR ENTRE E PEV
E PARA DE 2019 DO F

NO MONT 00 NTOS MIL +

EDOC/2o19t36210
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara, 11.06,2019'

DA ED
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Deliberação

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e PEV Entertainment, Lda, para apoio financeiro à realizaçäo da Ediçäo de
2019 do Festival Marés Vivas, no montante total de €200,000,00 (duzentos mil euros) + lVA,
nos termos apresentados.

ODE ENTRE O MUNICÍPI D

CASA DA M DA
AA

DE PAGAME ERTOS DE 2018 E 19
EDOC/2019122727

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 11.06,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar o cabimento para o concerto do ano de 2019, nos
termos informados.

COLABO ENTRE O M EA

CH S ALUNOS INSCRITOS
NO coE CUN ODA PROF ENSI

CIENT IALIZADO
EDOC/2019/36896
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 12.06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1, Ao abrigo da competência prevista na alínea hh), do n.01, do artigo 330 da Lei n,o

7512013, de 12 de setembro, com as alteraçöes subsequentes, aprovar a
atribuiçäo dos auxílios económicos para os alunos do 10 ciclo do ensino público
e l0 ciclo das IPSS que lecionam este ciclo de ensino, dos 20 e 30 ciclos do
ensino público, do ensino secundário regular público e para todos os alunos do
ensino secundário profissional e ensino científico-tecnológico, bem como, a
todos os alunos do ensino artístico especializado e, consequentemente, de
acordo com a alínea f), do n,0 1, do mesmo artigo, conjugado com o artigo 180 do
Decreto-Lei n.0 197/99, de 8 de junho, com as alteraçöes
subsequentes, autorizar cabimentaçäo da verba de ,l.509.280,00€, com a
seguinte repartiçäo de encargos: Ano 2019 - 1.207.424,00€ e Ano 2020 -

301,856,00€, despesa que se encontra prevista na Rúbrica das Grandes Opçöes
do Plano para 2019: 2008 A 83 com a classificaçäo económicat 021020120.

2. Aprovar a minuta do protocolo com a Acigaia e autorizar a cabimentaçäo da
verba de 10.000,00€, valor previsto no respetivo Protocolo.

C.¡lM^R^ l'1UNlClP,\L

F

0

DUSTRIES

IDA SINFf¡

M RIAL DE VILA VISTA A ATRIBUI

ICO E ENSI
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6 H¡:f t ?.,
CAMARA I'4UNICIPAL

ROTOCOLO CELEB IONAL DE P CIVIL E O MUNICíPI DE

NO BITO DA
DENOMINADA ..

INDIVIDUAL - 3a FASE"
ED0C/2016123370

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 46, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 12,06,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o protocolo celebrado entre a Autoridade Nacional de
Proteção Civil e o Município de Vila Nova de Gaia no âmbito da execuçäo da operaçäo
POVT-12-0435-FCOES-000250, denominada "Aquisição de Equipamentos de Proteçäo
lndividual (EPl)- 3a fase", nos termos informados.

COMPÖE A BIBLI JAIME
ALVES E CARMO ES

RREIRA ALVES -
EDOC/2o17/60983

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:"À Câmara. 12.06.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aceitar a doação do espólio documental que compöe a
biblioteca pessoal do Professor Dr. Joaquim Jaime Barros Ferreira Alves e esposa,
Professora Dr,a Natália do Carmo Marques Marinho Ferreira Alves e aprovar a minuta do
contrato de doaçäo, nos termos informados.

DIREçAO MUNIC¡PAL DE INFRAESTRUTURAS E ESP PUBLICOS
DO DE DISPENSA O DE TAXAS PELA

MAIO DE 201 NO VALOR
178 E EUROS E OITENTA

ASSOC

EDOC/2019/29008
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 48, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 30,05,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realização do evento "Procissäo Mariana", realizado no
dia 30 de maio de 2019, no valor total de €178,80 (cento e setenta e oito euros e oitenta
cêntimos), solicitado pela UCR - Associação Social, Cultural e Humanitária, nos termos
informados.

a

TOS DE P

O CONTRATO DE D

,.PROC

RAL E HUMANIT
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AA
31 DE MAIO'' D

V 15 EN EUROS E UINZE C NTIMO soLtctT
UNI DE FREGUESIAS DE E SERMONDE
ED0C/2019t34277
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 49, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 11.06,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Procissäo 31 de maio", realizado no
dia 31 de maio de 2019, no montante de 90,41€ (noventa euros e quarenta e um cêntimos),
correspondente a 70o/o do valor total de €129,15 (cento e vinte e nove euros e quinze
cêntimos), solicitado pela União de Freguesias de Grijó e Sermonde, nos termos
informados.

DE DISPENSA DE TAXAS NSITO RELAT
REAL SANTA MARINHA'' A"PROCI

I NO €387 ROS E A
ctNco SOLICITADO PELA UNIÃO E FREGUESIAS DE SANDIM. OLIVAL, LEVER E
CRESTUMA
EDOC/2019t22305
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 50, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara. 11.06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realização do evento "Procissäo em honra de Santa
Marinha", a realizar no dia 21 de julho de 2019, no montante de 271,22€, (duzentos e setenta
e um euros e vinte e dois cêntimos), correspondente a 70o/o do valor total de €387,45
(trezentos e oitenta e sete euros e quarenta e cinco cêntimos), solicitado pela Uniäo de
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados.

PEDI DEP PELA INTE LAT¡VA À
EM HONRA ,, REALIZADO NO DIA

DE 2019 AL DE €172 ENTA E DOIS EUROS E VI
soLtctr
EDOC/2019/28608
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 51, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 11.06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Procissäo em honra da Senhora da
Hora", realizado no dia 02 de junho de 2019, no montante de 120,54€ (cento e vinte euros e
cinquenta e quatro cêntimos), correspondente a 70o/o do valor total de €172,20 (cento e
setenta e dois euros e vinte cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial de Säo
Pedro de Pedroso, nos termos informados.

UIAL DEDA
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PEDIDO EDI DE TRANSI
DO EVE DA CEREJA'' 0 DE 201

VAL ENTA E NOVE EUROS E
MOSì. SOLICIT ADO PELA UN DE FREGUESIAS DF ROSO E SEIXEZELO

ED0C/2019/28606
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 11,06,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realização do evento "Caminhada da Cereja", realizado no
dia 02 de junho de 2019, no montante de 391,76€ (trezentos e noventa e um euros e setenta
e seis cêntimos), correspondente a 70% do valor total de €559,65 (quinhentos e cinquenta e
nove euros e sessenta e cinco cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Pedroso e
Seixezelo, nos termos informados.

PED D DEP PELA INT AÀ
R 2019 NO VALOR

DE SEIS E

PAROQUIAL DE PEDRO DE PEDROSO
EDOC/2019/28605
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. 11,06,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realização do evento "Procissäo", realizado no dia 31 de
maio de 2019, no montante de 60,27€, (sessenta euros e vinte e sete cêntimos),
correspondente a 70o/o do valor total de €86,10 (oitenta e seis euros e dez cêntimos),
solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial de Säo Pedro de Pedroso, nos termos
informados,

DISPENSA D ENTO DE T DE TRANSITO RELA
ROC NO DIA 16 DE

VALOR E SEI
LA COMI

EDOC/2019t29978

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 54, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara. 11.06,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Procissäo Solene", realizado no dia
16 de junho de 2019, no montante de 333.76€ (trezentos e trinta e três euros e setenta e seis
cêntimos), correspondente a 70% do valor total de €476,80 (quatrocentos e setenta e seis
euros e oitenta cêntimos), sollcitado pela Comissão da Capela de Säo Paio, nos termos
informados.

DO EVE la

SOLICITADO
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DO DE DISPEN O DE TAXAS
REALIZADO NO DIA 3I DE D

VALOR TOTAL D OS E CIN ENTA
F RICA DE SANTA MARIA DE

ED0C/2019/31695
Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 55, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 11.06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realização do evento "Procissäo de Velas", realizado no
dia 31 de maio de 2019, no montante de 250,32€ (duzentos e cinquenta euros e trinta e dois
cêntimos), correspondente a 70% do valor total de €357,60 (trezentos e cinquenta e sete
euros e sessenta cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial de Santa Maria de
Gulpilhares, nos termos informados.

PEDID DE PAGAM ELA I

DE VELAS E RADEF MA''
REALIZADO N 75
o AE IAL DE

DE

A

DE

TDEDE

EDOC/2019t29977
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 56, apenas no
original.

Despacho do Sr. Presid ente: "À Câmara. 1 1 .06,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Procissäo de Velas em honra da
Nossa Senhora de Fátima", realizado no dia 31 de maio de 2019, no montante de 349,13€
(trezentos e quarenta e nove euros e treze cêntimos), correspondente a 70% no valor total
de €498,75 (quatrocentos e noventa e oito euros e setenta e cinco cêntimos), solicitado pela
Fábrica da lgreja Paroquial de Säo Cristóväo de Mafamude, nos termos informados.

DE DISPE ENTO DE T DE TRÂNSIO RELATIV
REAL SANTO A REAL

NO VALOR 10 NTA E SOLICITADO
P

EDOC/2019/31836
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 57, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 11.06.2019'

ICITADO PELA

"PROC
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas peta
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Procissäo em honra de Santo
António", realizado no dia 16 de junho de 2019, no montante de 60,27€ (sessenta euros e
vinte e sete cêntimos), correspondente a70o/o do valor total de €86,10 (oitenta e seis euros e
dez cêntimos), solicitado pela Paróquia de Säo Salvador de Grijó, nos termos informados,

D|REçAO MUNtCtpAL PARA A |NCLUSAO SOCAI
OCUP DA VIA

NTO " o No DtA 24

PELO AGRUP
EDOC/2019/19268

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 58, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 07,06,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
ocupação da via pública, relativa à realizaçäo do evento "Cortejo Medieval", realizado no dia 24
de maio de 2019, no valor de €40,00 (quarenta euros), solicitado pelo Agrupamento de Escolas
António Sérgio, nos termos informados.

NSA DO P TAXA DE NO VALOR DE €79
NTA E NOVE CITADO TEIXEIRA MINNEMANN

EDOC/2019/1588
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 59, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: "A Câmara, 11,06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €79,00 (setenta e nove euros), solicitado por Bárbara Cristina
Teixeira Minnemann Baptista, nos termos informados.

SPENSA TO DA TAXA DE NO VALOR DE
ISET ENTA E NOVE EUROSì. SOLICITADO MARIA OLGA O LIVEIRA ALVES BARROS
EDOC/2019t28246
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. 11.06,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €79,00 (setenta e nove euros), solicitado por Maria Olga Oliveira
Alves Barros, nos termos informados.
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PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA ADMINISTRAT IVA. NO VALOR DE €79.00
ÍSETENTA E NOVE EU . SOLICITADO POR ALEXANDRA FIL PA OLIVEIRA MIRANDA NORA
ED0C/2019t29797
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. 11,06,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €79,00 (setenta e nove euros), solicitado por Alexandra Filipa
Oliveira Miranda Nora, nos termos informados.

¡¡Ótvilc RAMA MUNICIPAL APOIO

RIBEIRO
EDOC/2019/37083
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. 11.06.2019'
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 Leonor de Magalhäes Ribeiro, nos termos informados,

PEDI ONÓM PROGRAMA M - EIXO APOIO
ALGERINA MARIA

s
ED0C/2019/35735
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: "À Câmara, 11.06,2019'
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 Algerina Maria Rodrigues Góis, nos termos informados,

NSA DE TAXA DA TAXA DE L
RAS DE

MIL DUZ NTA E SECIN , 1027116 -
LEG-F DE CANIDELO. SOLICITADO POR MARIA ELVIRA CARVALHO BORGES
EDOC/2019/30187
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. 11.06.2019'

P

RDEsoc

CIA E

DA TAXA NO MONT
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa em 50% do pagamento de taxa
mun¡cipal de urbanizaçäo, da taxa de licença de obras de demolição e da taxa de em¡ssäo do
alvará, no montante de €3.244,55 (três mil duzentos e quarenta e quatro euros e cinquenta e
cinco cêntimos), Proc. 1027/16 - LEG, freguesia de Canidelo, solicitado por Maria Elvira
Carvalho Borges, nos termos informados.

CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAçAO
EDOC/2019/35996
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 65, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 11,06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, submeter a deliberaçäo da Assembleia Municipal, a aprovaçäo e
nomeaçäo do Conselho Municipal de Educação, nos termos informados.

ODE CELEBRAR E ACIDADANIAEAI
DE PIO DE GAIA TENDO EM

UE CONCORRAM
A
2018.2030 "PORTUGAL + IGUAL''
EDOC/2019/37936

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 66, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "Ratifico o ato praticado peta Senhora Vereadora, À Câmara, para ratificaçã0,
12,06.201?',

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 12.06,2019, que
aprovou o Protocolo de Cooperação a celebrar entre a Comissäo para a Cidadania e a
lgualdade de Género e o Município de Vila Nova de Gaia, tendo em vista a promoçäo,
execuçäo, monitorizaçäo e avaliação da implementaçäo de medidas e ações que concorram
para a territorializaçäo da estratégia nacional para a igualdade e a não discriminaçäo 2018.
2030 "Portugâl + lgu¿¡",

DIREçAO MUN¡CIPAL DE URBANISMO E AMBIENTE
PED SADEP TAXA DEVI ESPECIAL D

NOS D
JUNHO DE DE TOS E SET E NOVE
c ADO PE FREGUES D R E CRESTUMA
EDOC/2019t33478

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 67, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. J0,05.2019'

IMPLE
ESTRAT A IGUALDADE E

LATIVA ..FESTAS 
DE
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P

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festas de Verão de Lever",
realizado nos dias 14, 15, 16 e 17 de junho de 2019, no valor de €676,89 (seiscentos e
setenta e seis euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de
Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados.

DE TAXA DEVI EN

E SENHORA
TABOSA'' A 24DEJ H HO DE 201 NO E
S O EURO c NTI DAI
PAROOU IAL DE PEDRO DE PEDROSO
EDOC/2o19t33671

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 68, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara. 07.06.2019'
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 de S. Joäo Baptista
e Senhora da Guia de Tabosa", a realizar de 24 de junho a 02 de julho de 2019, no valor de
€168,90 (cento e sessenta e oito euros e noventa cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja
Paroquial de São Pedro de Pedroso, nos termos informados,

EDIDO DE D DEVIDA PE ESPECIAL
DE 20 A24DE N

DE €177 E SETENTA E NOVENTA O PELA
JUNTA FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2019/31088

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6g, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara, 07.06.2019'
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 de S. Joäo", a realizar de 20 a
24 de junho de 2019, no valor de €177,90 (cento e setenta e sete euros e noventa cêntimos),
solicitado pela Junta de Freguesia de Canelas, nos termos informados.

PEDID DEP DE TAXA DE LI
ÏIVA "co

E

HO DE
NOV EN E SEIS E c NTI

SOLIC PELO AGRUP 1162 DE CANIDELO - ESCUTISMO G
EDOC/2019/36406
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. 11.06,2019'

,,

A EM HONRAAO

AO EVE ta DES
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Convívio Escutista . Arraial",
realizado no d¡a 08 de junho de 2019, no valor de €176,39 (cento e setenta e se¡s euros e
trinta e nove cêntimos), solicitado pelo Agrupamento 1162 de Canidelo - Escutismo
Português, nos termos informados,

DIDO DE DIS DE TAXA ESP
NTO "3H DE ANDORINHO''

2019 ENTA E
OLICITADO PELA CULTURAL E M

EDOC/2019/36384
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 71, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara, 11.06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "3H BTT de Avintes e Vilar de
Andorinho", a realizar no dia 30 de junho de 2019, no valor de €53,89 (cinquenta e três euros
e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela Associaçäo Gultural e Musical de Avintes .
ACMA, nos termos informados,

DO DE DISP PELA EMISSIO O¡ DE
RU EVENTO DO DIA N

D

O NO DIA
201 ROS E OITENTA E

ctT
ED0C/2019t36147
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 72, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara, 11.06.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Comemoraçäo do Dia Mundial da
Criança", realizado no dia 09 de junho de 2019, no valor de €67,89 (sessenta e sete euros e
oitenta e nove cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do
Paraíso, nos termos informados.

PE PENSA DE DE TAXA MISSÄO DE LICEN
RELATIVA ..FESTA 0" A REALIZAR DE 201

NOV ROS E TRI SOLICIT
LA DA BAN

ED0C/2019/35396
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 73, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: "À Cêtmara. 11,06,2019'

,,

€67N

DEF MUDE E VILAR

DE PAIS E DE
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa de Final de Ano", a real¡zar
no dia 21 de junho de 2019, no valor de €71,39 (setenta e um euros e trinta e nove cêntimos),
solicitado pela Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola da Bandeira,
nos termos informados.

PEDI DA PELA EMISSÄO DE L
NA INTE NOS

15 E 16 DE JUN VALOR DE €1 E NOVE EUROS E
E SEI ESIAS DE SAND
CRESTUMA
EDOC/2019/34913
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 74, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara, 11,00.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "38a Maratona Internacional de
Crestuma", realizado nos dias 15 e 16 de junho de 2019, no valor de €159,56 (cento e
cinquenta e nove euros e cinquenta e seis cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias
de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados,

DISPENSA DE TAXA D LICEN ESPECIAL
RU DO NTO "FE REALIZADA ENTRE DE

VALOR DE E tTo c NTIMO LI
PELA UN DE FREGUESIAS DE PE E SEIXEZELO
EDOC/2o19t33421

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, 11,06,2019'
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 do Caneco", realizada entre
os dias 08 e l7 de junho de 2019, no valor de €84,78 (oitenta e quatro euros e setenta e oito
cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, nos termos
informados,

PEDI DE DEVIDA PELA IAL DE

14 DE JUNHO DE
DE NTA E NTA E NOVE C NTI

AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE SOARES DOS REIS
EDOC/2019/32563

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 76, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"4 Câmara. 11.06,2019'

DE S.
a,AO
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Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Arraial de S, Joäo", realizado no
dia 14 de junho de 2019, no valor de €43,39 (quarenta e três euros e trinta e nove cêntimos),
solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Soares dos Reis, nos termos informados.

ISPENSA D DE TAXA DE LI
RELATIVA .,BALE DE IZADO NO DIA

VALOR ENT RINTA E LICITAD
AGRUP DE ESCOLAS DE DOS REIS
EDOC/2o19/32560
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 77, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 11.06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Baile de Finalistas", realizado no
dia 05 de junho de 2019, no valor de €50,39 (cinquenta euros e trinta e nove cêntimos),
solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Soares dos Reis, nos termos informados.

PEDIDO DE DEP TAXA DE LI

JUNHO D
O VALO soLtct

PAIS DA DA JU
EDOC/2019/37060
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 78, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 11.06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Arraial da Junqueira", realizado
nos dias 14 e 15 de junho de 2019, no valor de €92,39 (noventa e dois euros e trinta e nove
cêntimos), solicitado pela Associação de Pais da Escola da Junqueira, nos termos
informados.

DE DIS NO VAL R
E EUROS E IMOS

DE NHA E
EMPRESAS DE VINHOS DO PORTO
EDOC/2019/36856

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Zg, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara. 11,06,2019,

AN

DE
AFURA LA ASSOC
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa de pagamento de taxa anual de
publicidade, no valor de €254,71 (duzentos e c¡nquenta e quatro euros e setenta e um
cêntimos), Proc.o 18/19, União de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada,
solicitado pela Associaçäo das Empresas de Vinhos do Porto, nos termos informados.

EDIDO DE D AGAMENTO D PUBL¡CIDADE N
S ROS E SEI o 4104 - vtLA N PELA

CRUZADA DO BEM FAZER DA PAZ
EDOC/2019/36859
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. 11.06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa anual de
publicidade, no valor de €65,06 (sessenta e cinco euros e seis cêntimos), Proc.o 4/04 - Vila
Nova de Gaia, solicitado pela Cruzada do Bem Fazer da Paz, nos termos informados.

IDO DE RED DO
€178 NTA E VINTE C N 6-PL-UN
FREGUESIAS DE SAND IM. OLIVAL, LEVER E UMA, SOLICITADO POR VIA ISABEL GUEDES

DE

SOBRAL DO RAMENTO
ED0C/2019/36829
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 81, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara, 11,06,2019'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar o pedido
de reduçäo de pagamento, em 50%, da taxa de ocupação do espaço público, no valor de
€178,20 (cento e setenta e oito euros e vinte cêntimos), Proc.o 3501/16 - PL, Uniäo de
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, solicitado por Sílvia lsabel Guedes Sobral
do Sacramento, nos termos informados.

DE RED 0cu VALOR DE
0 SETENT PRO 0 DE FREGU D

MAF DOP NIO R.
EDOC/2019/36831
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 82, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 11.06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar o pedido
de reduçäo de pagamento, em 50%, da taxa de ocupaçäo do espaço público, no valor de
€575,00 (quinhentos e setenta e cinco euros), Proc.o 7016118 - PL, União de Freguesias de
Mafamude e Vilar do Paraíso, solicitado por Condomínio da R. António R. Rocha, 36g a 403,
nos termos informados.

D

ITADO POR
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DE UP rco NO
€1.167

UNñO DE FREG
E SETE E OITO 0 8-PL-

UESIAS DE SANTA MARINHA E PE DA AFURADA. ITADO POR
SYM FAMIL Y ESTATES, VINHOS, LDA
ED0C/2019/36832
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 83, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preslde nte: "À Câmara, 11.06.2019'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar o pedido
de isençäo de pagamento da taxa de ocupaçäo do espaço público, no valor de €1:167,38
(mil cento e sessenta e sete euros e trinta e oito cêntimos), Proc.o 6235/18 - PL, Uniäo de
Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, solicitado por Symington Family
Estates, Vinhos, Lda, nos termos informados.

PEDI NSA ENTO UNICIPAL NO DE
E OITO

S MIL OI
SETE LICEN

U MO €6 ¡LE UROS E
PL FREG LPI

TE

E

E

c 1

SOLICITADO POR GRUPO LA PERLA PORTUGAL. LDA
EDOC/2019/36830
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 84, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 11.06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxa municipal de
urbanizaçäo, da taxa de emissäo do alvará de licença de obias e da taxa de emissäo do
alvará de licença de utilizaçäo, no montante total de €32.729,48 (trinta e dois mil setecentos
e vinte e nove euros e quarènta e oito cêntimos) Proc. 10lg/15 - PL, União de Freguesias de
Gulpilhares e Valadares, solicitado por Grupo La Perla Portugal, Lda, nõs termos
informados.

PEDI IME D EDADE
DO - PROCo I -UN IAS DE

OLIVAL. LEVER E CRESTUMA
EDOC/2019/36594

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 85, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara. 11,06,2019,
Deliberaçãol

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar o pedido
de certidäo de constituição de regime de compropriedade, solicitado pôr Mário'Jorge
Veloso Fortuna do Couto - Proco 1595/19 - CERÌ, Un¡ao de Freguesias de Sandim, Olival,
Lever e Crestuma, nos termos informados,

EDA
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PEDI DE REGIME D O POR
9-CERT- N DE SANDIM

CRESTUMA

ED0C/2019/36587
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 86, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara, 11.06.2019'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar o pedido
de certidäo de constituiçäo de regime de compropriedade, solicitado por Svetlana Doroftei-
Proc. 2505/19 - CERT, União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos
termos informados.

oÃo DE OMPROPRIE POR
MANUEL OLIVEIRA

FREG DE PEDROSO E SE IXEZELO
EDOC/2019t37626
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 87, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara, 11.06.2019'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar o pedido
de certidäo de constituição de regime de compropriedade, solicitado por Ricardo Manuel
Gomes Oliveira Araújo Santos - Proco 2390/19 - CERT, Uniäo de Freguesias de Pedroso e
Seixezelo, nos termos informados.

DIDO DE DE DE lLlDto
FERNAN MOREIRA DA MOT - PROCo 3134t19 - ERT - UN DEF UESIAS DE SANDIM, OLIVAL.
LEVER E CRESTUMA
EDOC/2o19t37623
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 88, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara, 11.06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar o pedido
de certidão de constituiçäo de regime de compropriedade, solicitado por llídio Feinando
Moreira da Mota, Proco 3134/19 - CERT, União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e
Crestuma, nos termos informados,

GAIURB URBANISMO E HABITAçAO EM
DESPEJO DE BELARMINO FERNANDO DOS SANTOS SILVA DA TACÄO SITA NA RUA IDO DOS

0s- UN

BL 30D ESIA DE
EDOC/2019t36627
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 89, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 11,06,2019,
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Deliberaçäo:
Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar o
despejo de Belarmino Fernando dos Santos Silva, da habitação sita na Rua Cândido dos
Reis, Bloco 1 - B, n0 662, 30 Dto, freguesia de Avintes, nos termos da lnformaçäo no 43.1g,
DAJ.HAB e respetivo relatório final,

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DlÁRo DE TESOURARIA que se anexa no final por fotocópia sob o no 90, apenas no
original.
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

ELEBRAR cípro o¡ vr E A COMI
FESTAS D PARA DADES DE

AFU 19. NO VALOR DE ,()() IQUARENTA E CINCO MIL EUROSI
EDOC/2019t16920
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 91, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 19.06,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Comissão de Festas do Padroeiro dos Pescadores, para apoio às
festividades de S. Pedro da Afuradal20l9, no valor de €45.000,00 (quarenta e cinco mil
euros), nos termos informados.

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

Maria Fernanda Gomes Pereíra - Referiu-se às obras na Rua Pádua Coneia que pöe em causa a segurança das
pessoas, Referiu-se igualmente ao trânsito de veículos que circulam na referida via e ao excesso de poluiçao.

Vítor Paulo de Pinho Brandão - Disse residir na Rua de Bustes, em Canidelo e que a empresa DouroHabitat está
a construir um prédio na Rua da Praia em Canidelo, com o alvará no 22512019. Disse que o licenciamento da
construçäo está ferida de nulidade, uma vez que o mesmo viola as normas do regulamento do PDM,
nomeadamente o artigo 700 e41o. Que a construção em causa fica adjacente à margem do rio Douro e à Reserva
Natural do Estuário do Douro, sendo que a mesma é incomportável para as caraclerísticas do local, violando o
equilíbrio urbanístico, Solicitou que a Câmara Municipal tome as medidas necessárias , pan evitar o impacto
negativo urbanístico.

Manuel Filipe Magalhães Lima - Disse estar a aguardar a transferência de habitação social há mais de um ano,
devido a problemas com a vizinhança e que nos serviços da Câmara referem que o þrocesso está a decorrer e que
não existem habitaçöes disponíveis,

Rui Damião Silva Santos - Referiu-se à falta de limpeza de um terreno, que está a causar transtornos e
preocupaçÖes aos residentes no local, pelo que, solicitou a intervençäo da Câmarapara resolver a questã0.
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Yevgeniya Zhylenko . Disse residir na Rua Joaquim Pereira Brandä0, próximo da Escola Teixeira Lopes,
solicitando a colocaçäo de uma passadeira no local, de forma a permitir que os estudantes atravessem a rua, com
segurança.

Gamila Rosa Pereira Rocha - Solicitou uma habitaçäo social, porque vive em condiçöes precárias.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr, Eduardo Vítor Rodrigues relativamente à intervenção da Sr' D,
Maria Fernanda Gomes Pereira disse que foi feita uma fiscalização e que o processo está em tramitaçä0,
Relativamente à questäo colocada pelo Sr. Vítor Paulo de Pinho Brandäo disse que o mesmo evoca a violaçao
do PDM, a qual, a verificar-se, implica a perda de mandato do Presidente da Câmara e de todos que assinaram o
PDM, pelo que, entende ser leviano que o Senhor Munícipe levante questoes sem previamente ter o cuidado de
consultar o processo, Que a licença de início de obras, que a Câmara näo pode negar, é de 201g, mas quem
licenciou o alvará que permitiu aquela construçä0, foi o Doutor Luís Filipe Menezes, em 2007 e antes do atual
PDM. Que o processo foi aprovado em 2007 e ratificado em 2009 com o novo PDM, que foi feito à medida de
manter a aprovaçäo de 2007. Que quando tomou posse na Câmara Municipal, em 2013, foi feita uma auditoria ao
processo e a única maneira que a câmara atual tinha de näo passar a licença para começar a obra em 201g, era
anular o alvará. Que para anular o alvará de 2007, reconfirmado em 2009, era preciso a Câmara indemnizar o
proprietário e essa indemnizaçäo, como ponto de partida de uma discussä0, seria de 50 milhoes de euros. Que se
alguém violou o PDM, isso verificou-se em 2007 e em 2009, porque há um alvará para um loteamento e depois a
Câmara tem a obrigaçäo de emitir as licenças. Que em 2014, quando pessoalmente solicitou uma auditoria ao
processo, foi porque näo estava de acordo com a situaçä0. Que o processo encontra-se no site da Câmara para
consulta de todos e o Sr, Munícipe poderá consultá-lo integralmente na Gaiurb, Disse que, do ponto de vista
jurídico, como está cansado de pagar contas do passado, faturas do passado e indeminizaçöes do passado, nos
prÓximos dias seräo colocados no local, pela Câmara, dois outdoors com a referência da data e do número do
alvará, de forma a todos terem conhecimento de quando o processo foi licenciado, Disse que só tomou posse na
Câmara em 2013, pelo que, näo é responsável pelas aprovaçÕes em 2002.
Relativamente à intervençäo do Sr. Manuel Filipe Magalhäes Lima disse que o processo está em tramitaçã0,
Que, neste momento, a Câmara tem pessoas para alojar e o Senhor Munícipe já está alojado, apenas pretende
mudar de bairro, Que quando abrir a possibilidade de transferir o Senhor Munícipe, terá de ábrir a possibilìdade de
igualmente satisfazer as dezenas de pedidos de transferência existentes na Câmara, Disse näo poder abrir
precedentes e que não pode resolver, em 2 ou 3 meses, uma situação que resulta de má convivência entre
vizinhos, quando tem pessoas a viver quase sem teto, Que uma transferência tem que ser por razÕes
suficientemente ponderosas, nomeadamente, ou por indicação do Tribunal ou por razöes objetivas.
No que diz respeito à intervençäo do Sr, Rui Damião Silva Santos disse que irá analisar a situaçã0, Que após os
incêndios de Pedrógao, o Estado atribuiu às Câmaras a limpeza de terrenos que os privados não iimpam, Que isso
levanta problemas muito sérios, nomeadamente, a capacidade financeira para limpar terrenos piivados, que a
Câmara executa e sÓ recebe o dinheiro passados 10 anos e a capacidade iogística para o fazer, porque existem
poucas empresas que procedam à limpeza de terrenos, porque aS poucas que existem estäo a limpar grandes
superfícies' Que a Câmara instruiu um processo para tentar obrigar o dono do terreno a limpar o mesmo,-mur, a
certa altura, o proprietário chega à conclusäo de que é mais fácil e mais barato pagar a multa do que limpar por
iniciativa prÓpria, Que a Câmara, em muitos casos, tem dificuldade em identificar ó dono do terreno, porque ou
está em situaçäo de partilhas ou numa execução judicial ou numa insolvência, ou seja, não têm, de'facio, um
nome que permita à Câmara intimar. Que se mandasse, criava uma lei de posse administrativa que implicasse que
ao fim de alguns meses, a Câmara podia vender os terrenos ou utilizá-los para fins públicos e aí as pessoas teriam
outro cuidado, Disse que, neste caso concreto, o processo está a seguir uma execuçäo e já tem uma instruçäo
aberta para se proceder à limpeza,
Relativamente à intervençäo da St" D. Yevgeniya Zhylenko disse concordar com o exposto e que irá analisar o
enquadramento legal para a colocaçäo de uma passadeira no local, Que se der indicaçoes para pintar uma
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passadeira e se ela näo estiver de acordo com as regras legais e se acontecer um acidente com uma criança ou
adulto, a responsabilidade será da Câmara, porque näo cumpriu com os regulamentos,
No que diz respeito à intervenção da Sra D, Camila Rosa Pereira Rocha disse que o processo está a tramitar e
que lhe será atribuída uma habitaçä0, assim que for possível.

E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 horas, o Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a

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

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

do art' 11.0 do Regimento da Gâmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo na sua

reunião de 2019,01.21.

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

reun asu

O Presidente da Câmara,

wi,{.ra/¡nJ'
(Eduardo Vítor Rodrigues)
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