
VILA NOVA DE $
f l? 6c^l'.1^lì^ MUNTCTPAI

ATA N,014

REUNñO PÚBLICA DA CAMARA REALIZADA No sALAo NoBRE DA JUNTA DE FREGUESIA DE

CANIDELO EM 01 DE JULHO 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 oriveira
- O Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Cancela Moura
- O Senhor Vereador, Dr, José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr, Manuel António Correia Monteiro
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal
- O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim Pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto

PRESIDIU À RCUruIRO:

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

SECRETARIOU A REUNñO:

'A Senhora Diretora do Departamento de Administração Geral, Dra Hermenegilda Cunha e Silva

HORA DA ABERTURA: 14 horas e 32 minutos,

HORA DE ENCERRAMENTO: 16 horas e 23 minutos.

AUSÊNclAs JUSTtFtcADAs Nos TERMos DA ALíNEA c) Do ART'. 39 DA LEI N,o TstzolSDE 12 DE
SETEMBRO, COM AS DEVIDAS ALTERAçÖES:

- A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes Ascensäo
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DITÓR¡O DO

PRESIDÊNCWVEREAçÄO
CIA GRA DE RESEN PARA A

AD E DESENHO MIA S IOR DE
REALIZAR JULHO ADO PELA ACADEM
EDOC/2019t37298

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1, apenas no original.
Despacho do Sr, Presrdente:"A Câmara. 13,06,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedênc¡a gratuita do auditório do Solar dos Condes de
Resende, para a realizaçäo de uma exposição coletiva de pintura e desenho dos alunos da
Academia Sénior de Gaia, a realizar de 03 a 26 de julho de 2019, solicitado pela Academia
Sénior de Gaia, nos termos informados.

IA GRA

TEMPORA DO CORO DA
JULHO D ADO PELA DE GAIA

ED0C/2019t39223
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. 19.06.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do espaço Corpus Christi, para a
realizaçäo de um concerto de encerramento da temporada 201812019 do Coro da Academia
Sénior de Gaia, a realizar no dia 12 de julho de 2019, solicitado pela Academia Sénior de
Gaia, nos termos informados.

D|REçÄO MUNtCtpAL DE ADMTNTSTRAçAO e FTNANçAs

TOS E OITO EUROS E
DES JUNHO DE CLUBE DE

EDOC/2o19/35236
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara. 19.06.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, isentando 70% do valor €258,48 (duzentos e cinquenta e
oito euros e quarenta e oito cêntimos), ou seja, €180,94 (cento e oitenta euros e noventa e
quatro cêntimos), para deslocação a Amarante, no dia 01 de junho de 2019, solicitado pelo
Clube de Futebolde Säo Félix da Marinha, nos termos informados.
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PEDI DISPENSA D NTO DE RAS MUNICI
VALOR E OITO EUROS E VI PARA

01 DEJ ITADO PELO
LAVRADEI DE ARCOZELO / SANTA ADELAIDE
ED0C/2019/35301

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no original,
Despacho do Sr, Presldente:"A Câmara. 18,06,2.01g'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas mun¡cipa¡s, isentando 70% do valor €468,26 (quatrocentos e sessenta
e oito euros e vinte e se¡s cêntimos), ou seja, €327,78 (trezentos e vinte e sete euros e
setenta e oito cêntimos), para deslocação a Lamego, no dia 01 de junho de 2019, solicitado
pelo Grupo de Folclore "As Lavradeiras de Arcozelo / Santa Maria Adelaide, nos termos
informados.

DE DI EN DE VIA
VALOR DOrS E NTIM

SOLIDARIEDADE SOCIAL DE LEVER
EDOC/2019/36756

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara, 19.06.2,019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor €,422,89 (quatrocentos e vinte e dois euros e
oitenta e nove cêntimos), para deslocação a Fátima, no dia 07 de junho de 2019, solicitado
pela Associaçäo de Solidariedade Social de Lever, nos termos informados,

PEDI PENSA D NTO DE DE VIATU
SEU NO DIA 07

DE JUN soLtctT MDEI
EDOC/2019t36713
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no original.
Despacho do Sr, Presldente:"A Câmara. 19,06.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €72,07 (setenta e dois euros e sete cêntimos),
para deslocação ao Porto, no dia 07 de junho de 2019, solicitado pelo Jardim de lnfância de
S, Lourenço, nos termos informados.

DISPE DE UTI UNICIPAIS
OSET

LISBOA. O DIA 08 DE JU DE 2019. SOLICITADO PELA IGREJA LUSITANA
EDOC/2019t37139

NO
T

AF T 07 DE SOLICITADO PELA

PARA D

E TRINTA E

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7, apenas no original
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Despacho do Sr, Presldente: "A Câmara, 19,06,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas mun¡cipa¡s, no valor €803,38 (oitocentos e três euros e trinta e oito
cêntimos), para deslocaçäo a Lisboa, no dia 08 de junho de 2019, solicitado pela lgreja
Lusitana, nos termos informados.

IDO DE D DET MUNICIPAI
VALOR TOS E CI ENT c NTI PARA D

HO DE 201 SOLICIT co
DO PARA

EDOC/2019t37179
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no B, apenas no original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 19.06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70% do valor €250,40 (duzentos e cinquenta
euros e quarenta cêntimos), ou seja, o valor de €, 175,28 (cento e setenta e cinco euros e
vinte e oito cêntimos), para deslocaçäo a Vila Nova de Famalicão, no dia 08 de junho de
2019, solicitado pelo Rancho Folclórico de Vilar do Paraíso, nos termos informados.

PED PENSA D DE RAS MUNICI
€79 EUROS

UINTA DE E LEVE NHO DE 2019 LDADE DE
BELAS AR DA UNIVERSIDADE DO PORTO
EDOC/2o19t36410

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:"A Câmara. 18.06.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €79,43 (setenta e nove euros e quarenta e três
cêntimos), para deslocaçäo à Quinta de Fiação de Lever, no dia 06 de junho de 2019,
solicitado pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto, nos termos informados.

PEDI DET DE VIATURAS
TRO C NTIM

JUNHO ITADO PELA RNELAS
EDOC/2019/36084

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, 18.06.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor €112,24 (cento e doze euros e vinte e quatro
cêntimos), para deslocaçäo ao Porto, no dia 05 de junho de 2019, solicitado pela Escola
Básica de Arnelas, nos termos informados.
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PEDIDO DE D VIATURAS MUNICIPAI
55 E EU E PARA

DESL

ED0C/2019/35360
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 18,06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor €634,55 (seiscentos e trinta e quatro euros e
cinquenta e cinco cêntimos), para deslocação a Lisboa, no dia 03 de junho de 2019,
solicitado pelo Colégio de Gaia, nos termos informados.

DE DIS NTO DE VIATURAS MUNI
E OITO UM PARA

NA
EDOC/2019/35340

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 18,06,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70% do valor €508,61 (quinhentos e oito euros e
sessenta e um cêntimos), ou seja, o valor de €356,03 (trezentos e cinquenta e seis euros e
três cêntimos), para deslocação a Monçäo, no dia 02 de junho de 2019, solicitado pelo
Grupo Folclórico da Madalena, nos termos informados,

PEDI IA DO ASSEMBLEIA DE €'117 68
AEO TADO PELO VI

CLUBE

EDOC/2019/39198
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, 19.06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de cedência do auditório da Assembleia
Municipal, no valor de €117,68 (cento e dezassete euros e sessenta e oito cêntimos),
solicitado pelo Vilanovense Futebol Clube, nos termos informados.

EU
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coN DE SERVI PARA FORN

INICIAT NOS
UNICIPAIS V¡LA NOVA DE GAIA

EDOC/2019/35660

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. 19,06,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1- Autorizar a referida contrataçäo, adotando-se o concurso público com publicaçäo de
anúncio no JOUE, face ao valor considerado, nos termos da alínea a) n.0 1 do art.o 20,0 do
Código dos Contratos Públicos, na sua redaçäo atual (CCP) pelo prazo iniclal de 1 ano
sujeito a renovaçäo, por igual e sucessivo período, no máximo de duas renovaçöes;
2 'Aprovar, nos termos da alínea c) do n,o 1 e do n.0 2 do art. 400 do CCP, os termos e
condiçöes constantes no caderno de encargos, o programa de concurso e a minuta de
anúncio;
3 ' Definir para a presente aquisiçäo de serviços, como preço base para toda a possível
vigência do contrato (um ano, sujeito ao máximo de duas renovaçoes) o valor de €
650'000,00 + IVA à taxa legal de 23o/o, totalizando o valor de 799,500,00€, nos termos do
disposto no artigo 470 do CCP, publicado pelo Decreto.Lei n,0 18/2008, de 29 de janeiro, com
a revisão dada pelo Dec.Lei 111-812017 de 31 de agosto, na atual redaçäo, valor esse
repartidopor2lotes,oLotelcomvalormáximode600,000,00€eoLote2comovalor
máximo de 50.000,00€;
4 'Aprovar a constituiçäo dos elementos do júri conforme sugerido, a saber: Presidente:
Dr,a Hermenegilda Cunha e Silva; Vogal Efetivo: Eng.o Mário Duarte; Vogal Efetivo: Dra,
Sónia Mouräo;VogalSuplente: Dr, José Melo; Vogal Suplente: Dr.a Vânia Sousa;
5 ' Atenta a repartiçäo de encargos plurianual constante da informação de início de
procedimento, submeta a deliberação da Assembleia Municipal a devida autorizaçäo, nos
termos do art. 22o do DL 192/99, de 08.06;
6' Por fim, considerando que o valor do contrato apresenta.se superior ao do ano de 2018,
pelo facto de se centralizar num só procedimento todos os eventos e/ou reuniões de todos
os departamentos do Município de Vila Nova de Gaia, aliado ao facto de se prever um maior
número de eventos a promover, solicita-se, excecionalmente, autorizaçäo para a dispensa
de aplicaçäo do n01 do arto 630 da LOE de 2019, nos termos do no 4 do referido artigo,

DIREçÄO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAçOS PÚBLICOS
PEDI ENSA DE ODE DE TRANSITO

FESTAS EM H RA DO
DO UNHO DE DE €360

EUROS E CINCO
SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2019/31698
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. 19.06.2019'

to

1

6

ES PARA

ICITADO PELA
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Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realização do evento "Procissäo integrada nas Festas em
honra de Nossa Senhora do Livramento", realizado no dia 02 de junho de 2019, no montante
de€252,67 (duzentos e cinquenta e dois euros e sessenta e sete cêntimos), correspondente
a 70o/o do valor total de €360,95 (trezentos e sessenta euros e noventa e cinco cêntimos),
solicitado pela Uniäo de Freguesias de Serzedo e Perosinho, nos termos informados.

6
Deliberação:

P DEP PELA INT RELATIVA
DO EVEN IEVAL'' DE MAIO 01 E02

DE 2019 NO DE €1.251 clN AE M
IMOSì. SOLI ADO PELO AGRUPAMENTO DE DE CANELAS

EDOC/2019t26343
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"A Câmara, 18,06.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realização do evento "Cortejo Medieval", realizado nos
dias 31 de maio,01 e 02 de junho de 2019, no valor total de €1,251,60 (mil duzentos e
cinquenta e um euros e sessenta cêntimos), solicitado pelo Agrupamento de Escolas de
Canelas, nos termos informados.

PEDIDO DEP TAXAS PE
A CORRIDA E + CAMINHADA'' DIA 28 DE

ABRIL VALOR 80 NTA E OITO EU

RO DA
AFURADA
EDOC/2019t19017

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, 18.06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "4a Corrida da Liberdade +
Caminhada", realizado no dia 28 de abril de 2019, no montante de€,1.322,16 (mil trezentos e
vinte e dois euros e dezasseis cêntimos), correspondente a 70o/odo valortotal de€1.889,80
(mil oitocentos e oitenta e oito euros e oitenta cêntimos), solicitado pela Uniäo de
Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos termos informados,

AU IAL VEíCULOS PE 50
PERM lOR DA ZONA A1 ROTU

DEZEMB
EDOC/2019/37589
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 18, apenas no

DO

L

P

7

soLlctT UNI DE DE SANTA

NIDA DA E AV.N,AVENIDA

original
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Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara. 18,06,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar a
em¡ssäo de autorizaçäo especial de circulação para os segu¡ntes veículos pesados: 34.J4.
82 E 50'20.01 para permissão de circulaçäo no interior da zona delimitada entre a 41,
Rotunda de Santo Ovídio, Avenida da República, Avenida Vasco da Gama (E,N,222)e Av. D,
Joäo ll (VLg), atê29 de dezembro de 2019, nos termos informados.

PARA DE ACO PARA
OS ESCOLA DEC DE

DE
ENTREGA PROPOSTAS
EDOC/2019t30141
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1g, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presld ente : " Autorizo, À Câmara, 25.06, 20 1 9'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar a autorizaçäo de prorrogaçäo do ptazo para
apresentaçäo de propostas por 15 dias a contar da publicaçäo de anúncio para este mesmo
efeito, nos termos informados.

DIRE çAO MUN|C|PAL PARA A TNCLUSAO SOCIAL
MUNICIPAL NOS MESESEXTENSAO DO HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DA B DE JUNHO E

SETEMBRO

EDOC/2019t27448
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preslde nte: "À Câmara, 14,06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a extensäo do horário de funcionamento da Biblioteca
Municipal nos meses de junho e setembro de 2019, nos termos informados.

REGU DO ES DE ACAO SOCIAL DO ANO LETtvo 2018/2019. C FEITOS
S. AOS ALUNOS ENCIADOS

EDOC/2019/33881
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 13.06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ao abrigo da competência prevista na alínea hh), do n.o 1, do
artigo 330 do Anexo I à Lei n.o 7512013, de 12 de setembro, aprovar a regularizaçäo do
escalão de Açao Social Escolar do ano letivo 2018/2019, com efeitos retroativos, nos termos
informados.

8

ENERG

EDI ENTOS.



VILA NOVA DE

{a l?
c 

^N1^tì^ 
MUNtCil)AL Ato no 14 - Reunííio Ptiblíca

De 0I dejulho de 2019 û

NA
DE APOI NO ÂMB MUNICIPAL GAIA+l APOIO

IA SOC MARISA FE
PEREIRA
ED0C/2019t37891
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 14.06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económ¡co no âmbito do Programa
Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Social,
solicitado por Andreia Marisa Fernandes Pereira, nos termos informados.

PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAM ENTO DE TAXA DE EM DO ADITAMENTO AO ALVARÁ DE

MICA E

DE 0 31/15 . DE €290 AEU
ITADO GOMES

EDOC/2019t26452
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 14,06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxa de em¡ssäo
do aditamento ao alvará de licença de obras, Proc,o 31t15, no valor de €2g0,00 (duzentos e
noventa euros), solicitado por Olívia Gomes da Silva Lopes, nos termos informados,

D AGAMEN PELA PU RE
L DA AL"

REALIZADO NOS DIAS 31 DE MAI o. 1E02DE JUNHO DE 2019. NO VALOR DE €4O.(l(ì IQUARENTA

EJOS VI ED

EUROSI. ICITADO PELO AGRUP AMENTO DE ESCOLAS CANELAS
EDOC/2019t26332
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 14,06,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
ocupação da via pública, relativa à realizaçäo do evento "Três Cortejos no âmbito da Vl
Ediçäo da Feira Medieval", realizado nos dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2019, no valor
de €40,00 (quarenta euros), solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Canelas, nos termos
informados,

9
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D|REçAo MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
NSA DE P DE TAXA D DE LICE

RU DO RELATIVA AO EVE NTO'FEST Â EM HONRA DE PE ''. A REALIZAR NOS DIAS 28.29.30 DE

PE

J

lDEJU NO VALOR E SESSENTA E UM

EDOC/2019/35197

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. 14,06,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa em honra de São Pedro", a
realizar nos dias 28,29,30 de junho e 01 de julho de 2019, no valor de €161,90 (cento e
sessenta e um euros e noventa cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial de S.
Pedro Vilar do Paraíso, nos termos informados.

PENSA DET rssÄo DE L N

O NOS 16E23D I NO VALOR DE
E NOVE AE CULTURA

CURTO ESPAÇO
EDOC/2019/36159
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. 14,06,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festividades de Veräo: Festa de
Aniversário e Festa de Säo Joäo", realizado nos dias 14,15,16 e 23 de junho de 2019, no
valor de €179,89 (cento e setenta e nove euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela
Associaçäo Cultura Curto Espaço, nos termos informados,

PED ISPE MENTO PELA EMI PECIAL DE

REALIZADO
JUNHO D VALOR EN S E SETENT

PELA UN UE DE E VILAR
EDOC/2019t37153
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 27, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 14.06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Desfile das Marchas de Säo Joâo",
realizado no dia 22 de junho de 2019, no valor de €52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e
oito cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos
termos informados,

,l

ITADO P IGREJA P DOP

RELATIV or' VE :FE FESTA DE
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10



VILA NOVA DE

J l? 61CANIAfIA MUNICI['AL Ata n'I4 - Reuníão Ptiblica
De 01 dejulho de 2019

DE DISPEN DET
NTO " NIOEN

A DE JULHO E
OITO EUROS E NTA C NTIMOSì. SOLICIT ADO PELA RICA DA IGREJA P IAL DE
PEDRO DE PEDROSO
EDOC/2019/37159

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, 14,06.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença espec¡al de ruído relativa ao evento "Festa em honra de Säo José, Sto
António e Nossa Senhora do Amparo", a realizar de 05 a 09 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,

PEDIDO DE DEP DEVIDA PELA ESPE D
RU AO EVEN

n

,,

o DE 201 DE €102 EUROS E
SOLICITADO PELO CENTRO CUL RECREA TIVO LUGAR GAIA
ED0C/2019t37424
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 14.06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxa devida pela
emissão de Iicença especial de ruído relativa ao evento "Comemoraçäo do 370 Aniversário",
realizado nos dias 13 e 14 de junho de 2019, no valor de €102,89 (cento e dois euros e
oitenta e nove cêntimos), solicitado pelo Centro Cultural Recreativo Lugar Gaia, nos termos
informados.

DIDO DE DE E TAXA D DE LICEN
INAS DE NO DIA 22

ODE DE AE E
SOLICITADO PELA U DEF UESIAS DE SANDI M, OLIVAL. LEVER E CRESTUMA
EDOC/2019t37767
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, 14.06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Marchas Sanjoaninas de Sandim",
realizado no dia 22 de junho de 2019, no valor de €52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e
oito cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma,
nos termos informados.
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PEDI SPENSA DE E TAXA D IAL DE

RELATIVA ,.FESTEJOS
NOS DIAS 21E22

DE E SEIS soLl
LA ILHA JUVENTUDE

EDOC/2019t37907

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 18,06,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxa devida pela
em¡ssäo de licença espec¡al de ruído relativa ao evento "Festejos Sanjoaninos", realizado
nos dias 21 e22 de junho de 2019, no valor de €66,78 (sessenta e seis euros e setenta e oito
cêntimos), solicitado pela llha Mágica - Projeto para a Infância e Juventude, nos termos
informados,

PEDIDO DEP DEVIDA LICEN
RU AO EVE FIM DE NO DIA 21DE

DE €71 EUM E NOVE CITADO PE
AIS E E EDU CHOUS

EDOC/2019/39036
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. 19.06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa de Fim de Ano", realizado no
dia2l 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 Educaçäo da Escola de Chouselas,
nos termos informados.

DED DE TAXA SSAO DE EN
AUM DO JUNHO DE DE €60

AEN D

EDOC/2019/38288
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 19.06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa a um evento, realizado no dia 26 de junho de
2019, no valor de €60,89 (sessenta euros e oitenta e nove cêntimos), solicitádo pela
Associaçäo de Pais da Escola Básica ManuelAntónio Pina, nos termos informados,

o
EU

PARA

SOLICIT
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DISPEN DE TAXA D ESPECIAL DE
EVENTO ,,F REALIZADO NO DIA 21

EUROS E ICITADO PELA

EDOC/2019/38867

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas n0
original,
Despacho do Sr, Presrde nte: "À Câmara. 19,06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa Final de Ano", realizado no
dia 2l de junho de 2019, no valor de €53,89 (cinquenta e três euros e oitenta e nove
cêntimos), solicitado pela Associaçäo de Pais da Escola Básica da Capela, nos termos
informados.

DE DI AGAMENTO PELA EMISSÄO DE

DE 20 DE JUN
DE JULHO D OR DE NOVENTA EUROS E

SOLICIT DE FE PEDRO DA AFU
EDOC/2019/39032
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara, 19.06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festas de São Pedro da Afurada",
realizado de 20 de junho a 02 de julho de 2019, no valor de €290,90 (duzentos e noventa
euros e noventa cêntimos), solicitado pela Comissão de Festas de Säo Pedro da Afurada,
nos termos informados,

ENSA DET DE LICEN

DRO''

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 19.06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Festejos dos Santos Populares S,
João e S, Pedro", realizado nos dias 23,24 e28,29 de junho de 2019, no valor de €97,78
(noventa e sete euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela Sociedade Columbófila de
Mafamude, nos termos informados.
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PEDIDO DE PAGAMENT / IDENTIFI E

DE 06
E SEIS 0 198/06 - UN DEF

IXEZELO ASSO
EDOC/2019/39134
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 18,06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Vice.Presidente datado de ,l1,04,2019

que aprovou o pedido de dispensa de pagamento de taxa de publicidade / identificaçäo e
ocupação do espaço público, destinado a uma viatura com a matrícula 73.4E.34, no valor
de €65,06 (sessenta e cinco euros e seis cêntimos), Proc.o 198/06, Uniäo de Freguesias de
Pedroso e Seixezelo, solicitado pela Associaçäo Pró.lnfância de Pedroso, nos termos
informados.

DAO DE DE REGI SOLICIT
UNIP L 9-

CERT. FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2019/39085

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, 19.06.2019'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençoes do PPD/PSD, aprovar o pedido
de certidäo de constituiçäo de regime de compropriedade, solicitado por D & MAURO -
lmportaçäo e Distribuiçäo Artigos em Pele, Unipessoal, Lda - Proco 2678t19 - CERT,
freguesia de Avintes, nos termos informados.

GAIURB URBANTSMO E HABTTAçAO, E.M.
CONTRATO . MANDATO GAIURB - U E HABITACAO. M. 2019 - PLANO DE 2019 A2021
EDOC/2o19/39597
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3g, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 26.06.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - mandato Gaiurb - Urbanismo e Habitaçäo,
E.M. 2019 - Plano de Açäo 2019 a2021, nos termos apresentados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à aprovaçäo da Assembleia Municipal.

DI MUNICIPAL DE ADMINI STRAçÄO E FINANçAS
DE H

S-
MINUTA
EDOC/2o19t37671
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40, apenas no
original,

tst

BLI VIATURA COM AD

RIBU
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Despacho do Sr, Presrd ente : " Aprovo. À Câmara,2l. 06,201 g'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 25,06.2019 que
aprovou a execuçäo dos serviços extraordinários, bem como, da minuta do contrato, nos
termos informados,

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO D|ÁRO DE TESOURARIA que se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas no
original.
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

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

Eurindo Monteiro - Referiu-se às obras de continuidade da Rua do Fontäo para a Rua de Bustes, perguntando se
está prevista a ligação à rua que dá acesso às bombas de gasolina, Referiu-se à necessidade da freguesia de
canidelo ter um lar para a 3a idade, devido ao envelhecimento da sua populaçao.

Manuel Gonçalves - Presidente do Rancho Folclórico de Canidelo Disse que a Associaçäo que representa é
de utilidade pública e tem duas situaçoes que gostaria de ver resolvidas, Uma, está relacionada com a construção
iniciada há 15 anos atrás e que, atualmente, reúne as condiçöes necessárias para ser emitido o alvará de licença
de ocupaçäo e, a outra, tem a ver com o arranjo urbanístico de acesso à coletividade,

Margarida Melo - Disse residir na Rua de Belmonte há 10 meses e lamentou o facto da referida artéria não
possuir saneamento básico,

Manuel Peixoto - Referiu-se aos transportes públicos para os idosos de São Paio.

Liliana Monteiro, representante da Associaçäo de Pais da Escola do Viso - Perguntou para quando está
previsto o início das obras na escola do Viso,

Sandra Silva - Referiu-se à questão do envelhecimento da população de Canidelo, dizendo haver muitas crianças
em Canidelo' Disse que gostaria de ver a A.S,S,l,C com as condiçöes que a dignifiquem e referiu-se à importância
do apoio e colaboraçäo da populaçä0, para além do apoio do poder local,

Joaquim Seara, Presidente da A.S,S,|,C. - Disse que as obras na Associaçäo estäo a decorrer e que seria
importante haver um concurso ao qual a instituiçäo se candidatasse e tivesse direito a fundos,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues relativamente à questäo da A,S,S,¡,C.,
disse que recentemente a associaçäo beneficiou de um protocolo de 200.000 euros, para fazer aquilo que há
muitos anos muitos prometiam e não fizeram, Que em 2018, a Câmara retomou o projeto, numa articuiação com a
Junta de Freguesia e com a Paróquia, e financiou, com'190.000 euros, a reabilitaçäó do espaç0, que uãi permitir
dignificá-lo, aumentar a sua capacidade e melhorar o seu desempenho. Que, nos últimos anos, os governos têm
vindo a perder o entusiasmo na área da ação social, Que desde a última vez que houve um PAREé, que foi um
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programa de reabilitaçäo de equipamentos sociais e que foi feito näo com o Orçamento de Estado, mas como o
dinheiro que veio do Totobola, do Totoloto e do Euromilhöes, que ficava na posse do Estado e que o Estado
entendeu distribuir pelo País, para construir equipamentos sociais, nunca mais houve nenhum concurso, mas,
neste momento, a Câmara tem desenvolvido um trabalho com muitas instituiçöes sociais do concelho, preparando
projetos para que mal abram as candidaturas, a Cåmara possa apresentá-las. Que o trabalho da Câmara tem sido
um trabalho de gabinete e, quando houver quadro comunitário, quando houver candidaturas, a Câmara estará
preparada. Que o compromisso da Câmara Municipal é muito simples, isto é, se o PARES tiver financiamento de
B0%, a Câmara paga os 200/0, ou seja, a Câmara assume a comparticipaçäo adicional, Que na A,S.S,|.C., a
Câmara está a comparticipar as obras a 100% e, um pouco por todo o concelho, quando a Câmara näo puder
pagar a 100%, as obras näo são feitas, porque näo há outra alternativa que não seja o orçamento municipal. Que a
Câmara está a tentar criar as condiçöes, para que, mal abra um concurso nacional, possa apresentar os seus
pro¡etos, Que Canidelo não é uma freguesia envelhecida, porque houve um aumento do número de crianças em
comparaçäo com o número de idosos. Relativamente à questäo da Educaçä0, nomeadamente a EB1 do Viso,
disse que a Câmara, neste ciclo autárquico, tem em curso um volume de intervenções nas escolas que é do
conhecimento de todos, isto é, nestes 4 anos para trás, foram investidos 10 milhöes de euros em reabilitaçäo de
100 escolas da responsabilidade do Município, com 15,000 alunos, Que agora com a descentralizaçä0, a Câmara
ficará com a responsabilidade de 34,000 alunos e as escolas do 1o ciclo, as EB2l3 e as secundárias. Disse que
enquanto estiver na Câmara, näo haverá um único centro escolar em Gaia, mas sim as escolas de proximidade
que são aquilo que melhor responde à vida dos cidadäos. Que o concelho possui escolas com grandes e
agradáveis condiçöes, só que estäo deterioradas e a Câmara para colmatar essa situaçã0, elaborou um plano de
intervençäo de 10 milhöes de euros, excluindo desse plano a substituiçäo do amianto, porque o'Governo
comprometeu-se, na reprogramaçäo que ocorreu em Dezembro de 2018, incluir uma dotaçäo orçamental para
substituir telhados de amianto e com isso fazer a reabilitaçao de escolas, Que em 2013, o Governo anterior tinha
tomado uma opção errada, que foi apostar nas ciclovias e aquilo que a Câmara reivindicou, na altura, foi a
possibilidade das Câmaras terem decisöes flexíveis, ou seja, que fosse permitido fazer uso do dinheiro em funçäo
das necessidades, mas isso näo aconteceu, o que ficou decidido foi a atribuição de um pacote igual para todos os
Municípios, destinado à construção de ciclovias. Disse o atual Governo compreendeu as reclamaçöes e as
reivindicaçoes e assumiu que, no âmbito da reprogramaçã0, iria fazer acorreção devida e em Dezembro 2018, se
o Governo anterior errou, o atual não corrigiu, porque alegadamente Bruxelas näo autorizou. Disse que no dia que
fechar a possibilidade de se ter financiamento do quadro comunitário para a reabilitaçäo de escolas com amianto,
a Câmara pega no processo e lança-o com dinheiro municipal, porque prefere resolver o problema do amianto em
Gaia, do que andar afazer rotundas, Que chegou-se a Dezembro, fechou a reprogramaçäo do quadro e veio zero
euros para o amianto e aquilo que pessoalmente terá prometido, cumpriu, isto é, a partir de Janeiro, a Câmara
começou a trabalhar num processo, tratando-se de um concurso público no valor de 5 milhöes e meio de euros,
para a resolver o problema das 33 escolas que ainda têm fibrocimento com ou sem amianto,
Relativamente à questäo do rancho folclórico, disse tratar-se de um assunto colateral, porque nas instalaçöes
estäo alocadas às pessoas da A,S,S,|.C. enquanto decorrem as obras na associaçã0, Que vai-se aguardar que as
obras da A.S.S,|,C, terminem, para depois pensar-se na situaçäo do rancho. Que as instalaçoes do rancho teräo a
intervenção que a Câmara puder fazer conforme as condiçöes financeiras disponíveis, poique as prioridades da
Câmara såo a educação e a açäo social.
No que diz respeito ao saneamento e à intervenção da D, Margarida Melo, disse que Gaia tem a esmagadora
maioria do concelho coberto com saneamento, comparando com os municípios vizinhos. Que casos como-a Rua
de Belmonte e outras, foram negligenciados pelos executivos anteriores e quando tomou posse, perguntou porque
havia uma série de locais onde não havia saneamento e, a razäo dada, foi porque quando ñavia d'inheiro
disponível, a Câmara optou por aproveitar uma parte que devia servir para o saneamento, para fazer
asfaltamentos, ou seja, ficou para trás um conjunto de locais que tinham pouca gente e que valiam poucos votos,
Que atualmente a Câmara está afazer o saneamento com 100% do dinheiro daôâmara ou das Águas de Gaia e,
outrora, fazia-se quase a 100% com o dinheiro do Estado ou dos fundos comunitários, Que quaìdo assumiu a

c^M^RA MUNIcTPAL
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Câmara, para além.desta pequena nuance de terde pagar a1000/0 os investimentos municipais, encontrou outra
nuance que foi as Águas de Gaia com um prejuízo de 3 milhöes e meio de euros por ano. Que quando tomou
posse extinguiu a taxa das rampas e da proteçäo civil e prometeu que, quando a Câmara passasse ao verde,
acabaria com a taxa de resíduos sólidos, Que o seu objetivo é fazer obra, baixar os impostos e ter as contas
atualizadas, sem endividar a Câmara, Que a Câmara está a desenvolver um projeto para o efeito, vai ser
orçamentado e, o mais rapidamente possível, a Câmara avançará para uma soluçã0,
Relativamente à questão da Rua do Fontäo e à Rua de Bustes, disse ser um assunto que está a ser analisado,
mas que relativamente ao qual, neste momento, não assume um compromisso. Que quando surgir a possibilidade
de ter os moradores a ceder os terrenos, em vez de quererem dinheiro pelas expropriaçÕes, a Cåmara faz a rua,
caso contrário, não vai expropriar à sorte, Que, neste momento, a prioridade da Câmara é lançar um conjunto de
obras no acordo quadro da fresagem que hoje foi apreciado e Canidelo vai ter uma série de obras de reabilitaçä0,
Que é o maior volume de investimento de requalificaçäo de ruas de que há memória e é um investimento em
fresagem. Relativamente à questäo de Säo Paio, disse que a Câmara não tem, neste momento, a jurisdiçäo sobre
os transportes, a qual é da responsabilidade da Area Metropolitana para os STCP, Que a Câmara vai passar a ter
a jurisdição sobre os transportes, quando fechar o concurso de transportes públicos/concessä0. Que esse
concurso prevê que para os prÓximos 7 anos, haja uma empresa a servir o concelho ou os concelhos da Area
Metropolitana, com transportes públicos com várias especificidades, Que existe um problema em São Paio, para
além dos transportes públicos, que é a circulação pedonal, que para o efeito, a Câmara pretende fazer uma
reabilitaçäo de passeios e de arruamentos. Disse que é preocupaçäo da Câmara encontrar uma alternativa à rua
da Bélgica, a qual está muito saturada,

Alberto Fernandes - Disse ter comprado um terreno há 50 anos, em conjunto com mais duas pessoa, o qual foi
vendido paralazer 10 casas e os próprios fizeram a rua de acesso às mesmas e, neste momento, a Travessa de
Bustes ainda nåo está alcatroada, Que no local reside um Senhor com g3 anos, que devido ao estado da referida
artéria, não sai de casa, pelo que, solicitou que a mesma fosse alcatroada.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que a seu tempo a rua será
requalificada,

E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 horas e 23 minutos, o Senhor Presidente da Câmara

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

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

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

aprovado pelo Executivo na sua reunião de 2019,01.21,

E eu, þnmgrxSrtra A*L\ñ.{_ , Diretora do Departamento de Administração Geral e Secretária

0 Presidente da Câmara,

da presente reunião, a subscrevi.

(Eduardo Vítor Rodrigues)
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