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REUNIÄO PÚBLICA DA CAMARA REALIZADA

NOS PAçOS DO MUNICíPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 26 DE AGOSTO DE 2019

PRESENTES

'o senhor Presidente da câmara, prof. Dr. Eduardo vítor Rodrigues
' o senhor vereador, Eng,o patrocínio Miguel vieira de Azevedo
- A senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira da silva cidade oliveira
- 0 Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
'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 Ascensão

AUsÊNchs JUsrlFlcADAS Nos TERMos DA ALíNEA c) Do ART., 39 DA LEt N,o 75t2o1iDE 12 DE
SETEMBRO, COM AS DEVTDAS ALTERAçöES:

' o senhor vereador, Dr. José Guilherme saraiva de oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr. Manuel António Correia Monteiro

PRESIDIU À NCUruñO:

'o senhor Presidente da câmara, Prof. Dr. Eduardo vítor Rodrigues

SECRETARIOU A REUNñO:

'A Diretora do Departamento de Administraçäo Geral, Hermenegilda Maria Cunha e Silva

HORA DA ABERTURA: 16 horas e 00 minutos,

HORA DE ENCERRAMENTO: l7 horas e 40 minutos,
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PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVIO NO 1

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues apresentou um voto de pesar pelo
falecimento do Senhor Fernando Joaquim dos Santos Aguiar, Furriel Milo de lnfantaria, condecorado com a Cruz
de Guerra de 3a classe e homem dedicado ao associativismo, nomeadamente, ao Sporting Clube de Coimbrões e
à associaçäo Humanitária dos Bombeiros voruntários de coimbröes,
Deliberaçäo:

Deliberado, por unanimidade, aprovar o voto de pesar pelo falecimento do Senhor Fernando
Joaquim dos Santos Aguiar,

PONTO PRÉUO NO 2
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura apresentou um voto de pesar (Doc.1), que a seguir se
transcreve:
"Voto de Pesar
Faleceu no passado dia 17 de Agosfo, valdemar Teixeira de castro chayes.
Um cidadão de mérito que cultivou, desde sempre , o valor de humanismo e exerceu funçöesproflsslonals e cívicas, com grande sentido
de responsabilidade e altruísmo.
u_m homem reconhecido por fodog pela sua generosidade, abnegação e companheirismo.
Fo! um dos advogados mals i/usfres da nossa praça exercendo aâdvocacia num registo de elevados padröes éticos, que o torna numa
referência incontornável para as novas gerações, ia profissã0.
Fol Assessor Autárquico da Câmara Municlpat de Vita Nova de Gaia, durante décadas, desempenhando esfas relevantes funções, com
zelo e profissionalismo, num tempo em que rareavam os cargos de nomeação técnica.
Em 1990, foi membro fundador e primeiro presidente do Rotary Ctub Gaia Sul, onde projetou a sua face solidétria, voluntariando-se a
liderar vários projetos de grande relevância social.
Na mesma linha, assumiu ainda as funções como Provedor da santa casa da Misericórdia de vila Nova de Gaia entre 2003 e 2005,
tendo ficado llgado à inauguração das novas rnsfa/agões da Creche Jardim de lnfância e ATL D, Emília deJesus Cosfa, em novembro do
seu primeiro ano de mandato.
Um percurso de vida rico, que deverâ merecer nosso conhecimento neste momento em que pretendemos, também evocar a sua
memória.

Nesfes fermos,

Partilhando o sentimento de dor, propöe-se gue a Câmara Municipalde Vita Nova de Gaia detibere um voto de pesar pelo fatecimento de
Valdemar Teixeira de Casfro Chaves, endereçando as condotências à família, à Santa Casa da Misericórdia, ao Aotaþ CIub de Gaia Sul,
aos amþos e a fodos os que com ele privaram, num simples geslo de sotidariedade e reconhecimento público peto seu exempto de
altruísmo, generosidade e profissionalismo,
Vila Nova de Gaia,26 de agosto de 201g.
O Grupo de Vereadores do PSD na Câmara Municípalde Vita Nova de Gaia"
Deliberaçäo:

Deliberado, por unanimidade, aprovar o voto de pesar pelo falecimento do Senhor Doutor
Valdemar Teixeira de Castro Chaves.

PRESIDÊNC
DA AT DA

05 DE AGOSTO 2019
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1, apenas no original,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata no l7 da reuniäo extraordinária da
Câmara Municipal, real¡zada em 05 de agosto de 201g.
Os Senhores Vereadores, Eng.o Patrocínio MiguelVieira de Azevedo e Dra. Maria Elisa Vieira
da Silva Gidade Oliveira näo votaram a aprovação da ata da reuniäo de Gâmara de 05 de
agosto de 2019, em v¡rtude de näo terem participado na mesma,
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DE E ENIP EM o
FESTIVAL

ED0C/2019t49293
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 da Câmara':'Áproroi, À camaii pira ratificaçao. 02,08.201g.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanim¡dade,- ratificar o despacho do Sr. presidente da Câmara datado de02'08'2019, que aprovou o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município Oe V¡ù Ñàua OeGaia e Between Empire Unipessoal, Lda, tendo em vista o apoio municipal à realização da
Edição 2019 do zEE FESTTVAL, nos termos apresentados.

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
lcn

ED0C/2019/50057
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 da Câmara:,À Câmara. 0g,0g,201g,,
Deliberaçäo:

Deliberado. por maioria, por 7 votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, aprovar a
abertura de procedimento concursal para provimento do cargå de direçäo ¡ntermcäia oe zograu (Chefe de Divisão de Gestäo e Fiscalizaçäo Urbanísticã) e os rétodos de sãleçao a
aplicar, nos termos informados.
Mais foi deliberado, nos termos do arto 13 da Lei no 4gt2}12 de 29 de agosto, submeter à
Assembleia Municipal a designaçäo do júri de recrutamento:
Presidente: Eng.t Luísa Maria Rodrþues Gonçalves Aparício, Diretora Municipal de
Urbanismo e Ambiente;
Vogais efetivos: Dr. Miguel Marques Lemos Rodrigues, Administrador da Empresa
Municipal Águas de Ga-ia EM e Arq.o Daniel Couto, Presidente do Conselho de
Administraçäo da Empresa Municipal GAIURB; Dr.a Patrícia Araújo Braga Lopes de Sousa
Alves, Adjunta do presidente;

Vogais suplentes: Dra. Manuela Fernanda da Rocha Garrido, Diretora Municipal de
Administração e Finanças e Dr. lsrael Bernardo da Cunha Oliveira, Administraäor da
Empresa Municipal GAIURB.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURíDrcOS
PÚ M EI ONAL

CIA P
VILA
S,A,
EDOC/2019t48282
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no original
Despacho do Sr, Presrdente da Câmara:"Concordo. A Câmara, para iatificaçã0, 0g.08.201g.,,
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Deliberação:

Deliberado por maioria, pot 7 votos a favor do PS e 2 abstençoes do PpD/pSD, ratificar o
despacho do Sr. Presidente da Câmara datado de 09.08,201'g, que aprovou, nos termos
informados, o segulnte:

a) Que o Recurso Hierárquico apresentado pela interessada/concorrente
'Ronsegur' seþ rejeitado por impossibilidade originária do procedimento, sem
necessidade de avaliaçäo do mérito da causa impossibiliàade originária do
procedimento:

i) Com fundamento no facto de o objecto da impugnaçäo (o
Relatório Final) näo se subsumir ao conceito de ato adhinistrativö, tal como
definido no art.. 1480 do CPA, näo sendo, por isso, suscetível ú. recurso
hierárquico, nos termos do disposto na alínea a) do art,o 1840 e da alínea a) do n.o I
do art.o 1930, ambos do CpA, e

¡i) Porquanto, mesmo que se suprisse a deficiência do
requerimento e se considerasse que o objecto da impugnaçäo era o ato notificado, o
mesmo, tendo sido praticado pela Câmara Municipal e atenta a inexistência de
relaçäo de hierarquia, não é passível de recurso, nos termos do disposto na alínea
a) do n.o I do art,o 1960 do CpA.
b) Que, consequentemente, e atenta a impossibilidade originária do
procedimento, não se proceda à apreciaçäo da pronúncia da Contralnteressada
'StrongCharon'.
c) A manutenção da decisäo de adjudicaçäo da proposta apresentada pela
concorrente 'Strong0haron', no valor total de € 4.806,367,32, acrescído de IVA à iaxa
legal em vigor, para o período contratual de 3 anos, de aprovação do (teor do)
Relatório Final, aprovada em reuniäo de Câmara Municipal de 1510T12019 e de
improcedência da pronúncia apresentada em sede de audiência prévia.d) Devendo, para o efeito, a presente informaçäo ser submetida a apreciação e
aprovaçäo da Câmara Municipal,
e) E a decisäo final ser notificada a todos os concorrentes,

D|REçAO MUN|C|PAL DA PRE$DÊNCA
POST DE DO PERFi

S,A. E 6 GAL S
LIX HA

EDOC/2019/15994
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original,
Despacho do Sr. Presrdente da Câmara:" À Câmara. 07.08.2019,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a resoluçäo dos contratos em apreço, bem como, a
prévia notificação aos superficiários manifestándo a intenção do wtuni'cipio, para, no prazo
de dez dias, se pronunciarem sobre o que tiverem por conveniente, nos termos informados,
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no original.
Despacho do Sr, Presrdente da Câmara:';À Camara.08.08.2:01g,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato programa de desenvolvimento desportivo a
celebrar entre o Município de vila Nova de Gaia e Èscola de Ginástica de Gaia, cËf lecc¡,para aq.uisiçäo de equipamento designado por "Praticável de Solo,, no valor de C1O,|OO,OO
(dez mil euros), nos termos apresentados,

os senhores vereadores, Dr, José Joaquim cancela Moura e o Dr, Duarte António Reis Besteiro
ausentaram.se da reuniäo de Câmara.

EDOC/2019t42230

NSA

GAIA SUL
8DOCt2019t44437

DISP DOP
TOT €292

ES AB

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 da câmara:"-À câmara, 06.0g.201g.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €2'95,05 (duzentos e noventa e cinco
euros. e.cinco cêntimos), para deslocação a llhavo / Aveiro, no dia 13 de julho de 201g,
solicitado pelo Rotary club de Gaia sul, nos termos informados.

0s Senhores Vereadores, Dr. José Joaquim Cancela Moura e o Dr. Duarte António Reis Besteiro
reentraram na reunião de Câmara,

P NTO DE DE MUN
E

JUN 12E 1 PELO

EDOC/2019t44204
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 da Câmara:" A Câmara.07.09,2019.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor total de €292,:ß2(duzentos e noventa e dois euros
e dois cêntimos), para deslocação a Braga, nos dias 12 e 14 de julho de 201g, solicitado
pelo CNE/Agrupamento 986 Vilar de Andorinho, nos termos informados.
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UNICIP

A OEU

MADALENA
EDOC/2019/44365

DOP RAS
E TAE ROS E

PED
so

EDOC/2o19t44138
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 da Câmara:" À Câmara.07,08,2019.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €199;f 0 (cento e noventa e nove euros e
dez cêntimos), para deslocaçåo a Águeda, no dia 12 de julhô de 2019, solicitado pelo Centro
social säo Pedro de vilar do paraíso, nos termos informados,

0 senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto reentrou na presente reuniäo.

DIDO DE DE UTI NI
AL SEIS E

NO E 201 TAD P
EDOC/2o19t44803

VIAUED

DE
Pts

D
DA

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 da Câmara:"-À Câmara, 07.0g.201g.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, isentando 70o/o dovalor total Oe C¡gã,OO (trezentos e trinta
e cinco euros e seis cêntim.os), ou seja, €234,54.(duzentos e trinia e quatro euros e
cinquenta e quatro cêntimos), para desiocaçäo a Áiueda, no dia 14 de iulho de 2019,
solicitado pelo Grupo Folclórico da Madalena, nos termos informados

O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto ausentou.se da presente reuniäo.

N
€1

DE

A

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente da Câmara:" À Câmara. 07,0g,2019,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor total de €106;23 (cento e seis euros e vinte e três
cêntimos), para deslocaçäo a Serzedo, no dia 19 de julho Oè ZOtg, solicitado pela Cercigaia,
nos termos informados,
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EDOC/2019/43186

EDI SPE
AL

NDES

P NTO
E E

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 da Câmara:" A Câmara,07.08.2019.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €4g;34 (quarenta e oito euros e trinta e
quatros cêntimos), para deslocaçäo ao SEA LIFE/Porto,' no dia 10 de julho de 20,19,
solicitado pela Fundação couto nos termos informados.

P DE DE UTI
E AE

2DE

DE MUNI
E PARA

L 201
A

TPE

DEDO

8DOC12019I44164

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 da Câmara:" À Câmara. 07.0g.2019,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedído de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor total de €271,29 (duzentos e setenta e um euros e
vinte e nove cêntimos), para deslocação a Ponte de Lima, no dia 12 dejulho de 2019,
solicitado pelo Centro Social Mário Mendes da Costa, nos termos informados.

MUNI
TOTAL EU E

DIA 1 O PELA U
GAIA NASCENTE
EDOC/2019t44149
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14, apenas no
original.

Despacho do Sr. Presidente da Câmara:" À Câmara, 07.08.2019,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas munícipais, no valor total de €,40,42 (quarenta euros e quarenta e dois
cêntimos), para deslocaçäo às Caves do Vinho do Porto, no dia 12 de julho de 2019,
solicitado pela Escola Secundária Gaia Nascente, nos termos informados,

7
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MUNI
RT EN

O DIA ULHO D soLtc
DE CRESTUMA
8DOC12019|44877
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 15, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente da Câmara:', À Câmara. 07.08.201g,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €95,93 (noventae óinco euros e noventa
e três_ cêntimos), para deslocação ao Cais de Gaia, no d¡à 1g de julho de 2019, solicitado
pelo centro lnfantil de crestuma, nos termos informados.

Dts NTO DE UNICIP
TOT UROS E ctN

PARA O DIA ULHO tc RANCH
DE DO

EDOC/2019t44351
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente da Câmara:" À Câmara.06,0g,201g.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70% do valor total'oJ cesg,as (duzentos e
cinquenta e nove euros e oitenta e cinco cêntimos), ou seja, o valor de €131þ0 (cento e
oitenta e um euros e noventa cêntimos), para deslocaçäo a duimaräes, no dia ti Oe iulno oe
2019, solicitado pelo Rancho Folclórico do Povo de Oliveira do Douro, nos termos
informados.

EDI EN AGA ET
ESE E NOVENT

S SOLICIT
UNIVERSIDADE NIOR DE CAN ELAS
EDOC/2019t40715
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 17, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente da Câmara:" À Câmara.07.08,201g,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor total de €16ã,90 (cento e sessenta
e três euros e noventa cêntimos), ou seja, o valor de €114,13 (cenio e catorze euros e
setenta e três cêntimos), para deslocaçäo a Vila Nova de Famalicåo, no dia 28 de junho de
2019, solicitado pela Universidade Sénior de Canelas, nos termos informados,

DEDO

A

P

JUNO

I

VILA DEF
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DOP RAS
OR DE E A

DIA JU ADO ORE "

tDo AGAM TURAS
E SET

CLUBE
ED0C/2019t45384
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 19, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente da Câmara:" À Câmara, 0g.08.2019,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70% do valor total Ue êOtZ,OZ (seiscentos e
dezassete euros e sete cêntimos), ou seja, o valor de €431,95 (quatrocentos e trinta e um
euros e noventa e cinco cêntimos), para deslocaçäo a Lisboa, no dia 21 dejulho de 201g,
solicitado pelo Valadares Gaia Futebol Clube, nos termos informados

PEDI SPEN DET UTIL
TOT

O DIA
PEDROSO
EDOC/2019t44916

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente da Câmara:', À Câmara,08,09.2019.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70o/o do vaìor total de€i15,02 (cento e quinze
euros e sete cêntimos), ou seja, o valor de €80,55 (oitenta euros e cinquenta e cinco
cêntimos), para deslocaçäo à Maia, no dia 19 de julho de 201g, solicitado pela Associação
Recreativa as Lavradeiras de pedroso, nos termos informados.

D

E

20'l
LAVRADEI RAS DE ARCOZELO''
ED0C/2019t45266
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 18, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presldente da Câmara:" À Câmara, 08,09.201g.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor total ¿e ègiZ,ll (trezentos e doze
euros e onze cêntimos), ou seja, o valor de €218,48 (duzentos e dezoito euros e quarenta e
oito cêntimos), para deslocaçäo a Amarante, no dia 20 de julho de 2019, solicitado pelo
Grupo de Folclore "As Lavradeiras de Arcozelo", nos termos ínformados.

9
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21,apenas nooriginal,

Despacho do sr, Presrdente da câmara:" A câmara. 08,08.2019.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade,. aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas deutilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €2gBþ8 (ouzãntos e noventa e oito eurose cinquenta e oito cêntimos), para deslocaçäo a Vila neà1, no dia 21de julho Je 2019,
solicitado pela CNE/Agrupamento 575/Säo reÍix oa Marinha, nos termos informados.

EDOC/2019t45331

DE

/MARCO
ED0C/2019t4s439

DI

D

EDOCt2019t45477

DO NOS

ET

E NTA EU
JU 2019

T

ENTA EU

DEJ

Ata no 18 - Reunião ptiblica
De 26 de agosto tle 2019

VIAT MU
TRI c

201

P

NT

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 da Câmara:" À Câmara, 08.08.201g.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €152,'36 (cento e-ciñquenta e dois euros e
trintae seis cêntimos), pala deslocaçäo a Penafiel, no diâ 25dejulhó de 201g, solicitado
pelo centro social candal/Marco, nos termos informados,

€1

DE ADO

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente da Câmara:" À Câmara. 0g.0g,201g.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €175,48 (cento e setenta e cinco euros e
quarenta e_9't9 cêntimos), para deslocaçäo a Vila do Conde, nos dias 26 de julho e 05 de
agosto de 2019, solicitado pela ACAPO/Delegação do Porto, nos termos informâdos,
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IPAI

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24, apenas no
original,
Despacho do sr. Presldente da câmara:" À câmara. 09,08.201g.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor total'aõ czot,¿s louzenios e
sessenta.e^um euros e quarenta e cinco cêntimos), ou seja, o valor Oe Cf ggþilãénto e
oitenta e três euros e dois cêntimos), para deslocação a Santo Tirso, no dia 2g de julho de
2019, solicitado pelo Grupo de Folclore "As Lãvradeiras de Arcozelo,,, nos termos
informados.

ESL
FOLCLORE ,.AS 

LAVRADEI RAS DE ARCOZ L0"
EDOC/2019/45603

TOT

AV N 24E JU
DO

TOT

PAD

DEJ

ROS

NCO

DE VIA MU

c
PELO

VIATU NI

NTA E c N

2019

DOD

SO

U

PEs
I

E

EDOC/2019/45460

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 da Câmara:', À Câmara. 09.08.201g.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de cdog,so (trezentos e sessenta e oito
euros e cinquenta cêntimos), para_deslocação a Vagos, nos dias 24 e 28 de julho de 201g,
solicitado pelo GNE/Agrupamento 321 Vilar âo ParaíJo, nos termos informados.

TDO

E

NOD

EDOC/2019t45697
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente da Câmara:" À Câmara, 0g.0g.201g.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor total de €63,9'8 (sessenta e três euros e noventa e
oito cêntimos), para deslocação à Quinta de Santo.lnáòio, no dia 29 de julho de 2019,
solicitado pela Fundaçäo padre Luís, nos termos informados.
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DO

E

EDOC/2o19/45555

EDOC/2019/50686

SE

DO o

IME

E EUM
IA ULH

P

NSA DE

9

UTIo cl

DO c

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 27, apenas nooriginal,
Despacho do Sr, Presidente da Câmara:" À Câmara, 0g,0g.201g,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade,_ aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, isentando 70o/o do valbr total oe bgõo,zt (trezentos å seis
euros e vinte e um cêntimos), ou seja, o valor de €214,35(duzentos e catorze euros e trinta e
cinco cêntimos), para deslocaçäo a Vila do Gondefúiana'do Castelo, no dia zi ¿e¡uì1ro o.
20lg' solicitado pelo Centro Popular de Trabalhadores do Areinho, nos termos informados,

DIREçAO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAçOS PÚBL|COS
P

D
DO

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 da Câmara:" À Câmara, 20.0g.20jg,,
O Senhor Vereador Dr' José Joaquim Cancela Moura apresentou a intervenção que a seguir se transcreve
(Doc.2):
'Pavilhão Multiusos dos Arcos do sardão/Empreitada/Decisão de contratar
A primeira de natureza política
Qual é a utilidade e prioridade desta obra para osgaienses? Porque é necessária a construção de mais um pavithão multiusos, tambémpara albergar conferências, exposiçôes, feiras e congressos, quando um outro Centro Congresso esfará pronto daqui a dois anos, no
centro da cidade? E se esfe último é prometido a custo zero e em parceria com privados ategãndo o Município, que nao bm vocação paragerir 

.centros de congressos, por que razão a..câmara tança agora um concurso para construir'um'Multiusos, alegaldamente
complementar àquele que irá custar mais de 8,5 mithões de euros? Eóomo se propôe o Município gastar tanto dinheiro dos contribuintespara uma obra que depois de pronta não estarë¡ vocacionada para gerir?! Esta decrsão deveria estai dev¡damente fundamentada do ponto
de vista da economia, eficiência e eficé¡cia da despesa e, nos documentos que integram a proposta não se vistumbra que etxista tatfundamentaçãl, nomeadamente, através de um estudo de viabilidade económico finanãeira ao ämþreeiaimento.
A segunda de natureza económica
Os equipamenfos desfe gênero deveriam ser planeados, tendo em conta o modelo estratégico subjacente à sua futura gestã0, sobretudoquando contextualizado com a tógica metropolitana e da propria região Nofte, Ainda que {ueiramos crer, é multo otimßmo acreditar que
esfe espaço possa competir com o Multiusos do Pavithão nosa Mõta, do Fórum de tiraga ou do Multiusos de Guimarães, cuja gestäo é
altamente profissionalizada, como acontece com a Attice Arena, em Lisboa. Há exeåpbs de equipamentos semelhantes no pais eporuentura também na Áre,a Metropolita.na, de que pode ser exemplo o Muttiusos de Gondomar, que se encontram nitidamente
subaproveitados, constituindo apenas mais encargos e um soruedouro de dinheiros públicos, E não seíársso que se pretende para Gaia.
Se o lnvesfrmento, por si revela. uma intenção de construção de valor, é desconhecido o plano de gestão e a sua estratégica na oferta
come.rcial e de serviçog naquele contexto competitivo, guä possa demonstrar a sua susfenfa bilidade, situação que também se coloca à
consideração.
A terceira de natureza técnica,
E tícito iniciar um procedimento e decidir contratar sem prévia inscrição orçamentat? euar o fundamento tegar e quar anecessrdade de
iuntar no final a-declaração que atesta que as Grandes ópçoes do Piano påra 2020 irão prever tat inscrição? Como se pode garantir que
um orçamento futuro irët conte.mplar taldespesa? Como se-faz a cabimen ação prévia näcessária ao procedimento? euat a razão de nãose respeitar a Assembleia Municipal, que a seu tempo terá a competência para aprovar aquele instrumento de gestão financeira, e
anunciar iá um grande investimento que não passa fão só, petas razöäs aduzidas, ae uma manifestação de vontade?
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Face âs guesfões susc'fadas, não podemos acompanhar a câmara do voto favorávet à abertura deste procedimento, razão pela qual, porbenefício de dúvida rerativamente ao ¡nvestimento, nos absferemos.
Vila Nova de Gaia,26 de agosto de 201g
o Grupo de vereadores do psD na câmara Municipatde vita Nova de Gaia,,
o senhor Presidente da câmara, Prof. Dr. Eduardo vitornóorigues relativamente à questäo política, disse quea mesma näo lhe deve serendereçada, mas sim a61,60/odos Gaiãnses que em sivãtaram e no seu programa decandidatura, onde se incluía a presente proposta. Disse que um Centro de congressos, um pavilhäo multiusos eum pavilhäo desportivo, têm caracteristicas específicas que os distinguem entre si. eue o senhor vereador alteroua sua "ladainha política", adotada desde o inicio do mandato, 

-em 
que referia que a atual Câmara nada fazia e,agora' que aparece uma obra, considera-a cara, Que entende que o Senhoi Vereador está a confundir esteequipamento com alguns daqueles "elefantes brancos" qu. tórår construídos no tempo da gestão do pSD e queforam concessionados ou entregues gratuitamente a oüiros, *r.romente, ao Futebol clube do porto, Dissetratar-se de um equipamento municipãl e será um Multiusos de grande envergadura e entende que não se estáaqui para concorrer no. sentido negativo do termo, mas sim, para marcãr vila Nova de daia na regiäo,nomeadamente, a vontad-e de se ter um polo de desenvolvimrnto .últrrrl e desportivò em vila Nova de Gaia. euequem conhece a ocupação do pavilhão municipal ou o tipo de oferta qu. o pãuitnão municipal tem, perceberá anecessidade deste equipamento, evitando-se que as instituiçoes de Gaia ienham de se deslocar para outrosconcelhos, no intuito de poderem realizar as suas iniciativas. Disse que este concurso näo é nenhuma intençäo,porque vai ser publicado no jornal oficial das comunidades da união e uropeiá, d;; presente concurso é lançadoagora, pelo que, é impossível ter execuçäo orçamental em 2019 e o oorigaìãrio qu, o presidente, enquantoresponsável pelo pelouro das Finanças, assegure, através de uma oeðtãraçao'da Diretora ù,in¡ciprl oeAdministraçäo e Finanças, que haja nó prox,imo ãno , inscriçäo. orçamental, prrá qu, o pavilhão tenha dotaçãoorçamental no momento da adjudicaçã0. Disse que a Assembleia Municipaifr.'åprouou o plano para 201g,

aprovou o lançamento do pavilhäo multiusos, pelo que, a Câmara näo está a desprezar a Assembleia Municipal,
mas sim a cumprir aquilo que a Assembleia Municipal aprovou. Disse rejeitar liminarmente as acusaçoes que oSenhor Vereador leu e que ficam plasmadas na ata.
O Senhor Vereador Dr. José Joaquim Cancela Moura disse refutar qualquer acusaçäo sobre ilegalidade e
reiterar os motivos que enunciou,
Deliberaçäo:

Deliberado. por maioria, por 7 votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, autorizar a
abertura do procedimento e aprovar a constituiçäo do júri e das peças do procedimento,
nos termos informados,

tco A ADA' LHAO PAL
A

EDOC/2019/9596
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas no
original,
Despacho do Sr' Presrdente da Câmara:" Aprovo. À Câmara para ratificaçã0. 06.08.201g.,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 06.0g.2019 que
aprovou_a_ata de júri relativa ao concurso público para a empreitada ,,pavilhäo Municipal de
Olival- SOLC", nos termos informados,
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U

TOS

ELE

tc
E

MIN

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 da câmara:"À câmara.20,0g,201g,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Aprovar todas as propostas contidas no d-ocumento Relatório Final, do qual

näo resulta qualquer modificação ao teor do relatórío preliminar, o qual se dácomo inteiramente reproduzido, designadamente a adjudicäção às
seguintes empresas:
- Acordo Quadro relativo à Lote 1, cKW . Engenharia, Lda, pelos valores
constantes da proposta apresentada, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor;
'Acordo Quad.ro relativo à Lote 2, CSLM - Construçöes Silva topãs & More¡ra,
Lda,, pelos valores constantes da proposta apreseîtada, acresiidos de IVA à
taxa legalem vigor;
'Acordo Quadro relativo à Lote 3, IMO SERRA. lnvestimentos lmobiliários, Lda.,
pelos valores constantes da proposta apresentada, acrescidos de MA á taxa
legalem vigor.

2. Aprovar as minutas dos contratos;
3' Aprovar as nofificações às empresas adjudicatárias para que apresentem os
documentos de habilitaçäo, bem como entreguem cäuçao, no montante de
10.000,00€ (dez mileuros), conforme previsão no programa do concurso,

PS

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preside nte da Câmara: "À Câmara. 20.08.201g.,
Deliberação:

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

púaBIB D E

DO
EDOC/2019/3181
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente da Câmara:"À Câmara.20.08.201g,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar todas as propostas contidas nolocumento Relatório Final, do qual

näo resulta qualquer modificaçäo ao teor do relatório preliminar, o qual se dá
como inteiramente reproduzido, designadamente:

E
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1) A exclusão da proposta reportada pelo concorrente construçöes corte
Recto,. Lda., pelos fundamentos descritos no ponto 3.1. do relatório
preliminar;

!l__ ladjudicação do pro.cedimento à proposta apresentada pela empresa
TEcNocAMPo - sociedade de construçöes e oËras públicas, s,A,, pelo
valor global de 1,099,829,21€, (um mirhão, noventa e nove mí1, oitocentös e
vinte e nove euros e vinte e um cêntimos), acrescido de lvA, à taxa legal;2. Aprovar a minuta do contrato;
3' Aprovar as notificaçöes às empresas adjudicatárias para que apresentem
os documentos de habilitaçäo, bem como entreguem caução, conforme
estabelecido no programa do concurso.

o

D|REçÄO MUNTC¡PAL PARA A TNCLUSÄO SOC¡RI-
D T

820 NO

E

DE NO 1.1 ECt

E NC
POR

ED0C/2019t47143
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presldente da Câmara:"À Câmara.06.0g.201g,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, 
.aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela

utilizaçäo da piscina municipal de Maravedi, para o ano ae ZO''lSl-2020, no valor è335,00
(trezentos e trinta e cinco euros), solicitado por Maria Madalena Gomes de Castro, nos
termos informados.

SPE DE DAUTIP U
P o

PAT L
ED0C/2019/46645
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presrdente da Câmara:',A Câmara.06.09.2019,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilizaçäo da piscina municipal de Maravedi, para o ano de 201gt2020, no valor €1,105,00 (mil
cento e. cinco euros), solicitado por Patrícia lsabel Rodrigues Marques, nos termos
informados.

PEDIDO DE DISPENSA PAGAMENTO DE TAXAS P UTILIZACÄO PISCINA MUNIC IPAL DE
P DE NO 00 ETR EU

OLIVEI LVA
EDOC/2019t43279
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente da Câmara:"À Câmara. 06,08.2019,,
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Deliberaçäo:

DE DI

E

EDOC/2019t47060

Deliberado por unan¡midade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilizaçäo da piscina municipal de Maravedi, para o ãno oe eoìgno2g, no valor €335,00
(trezentos e trinta e cinco euros), solicitado poi Sandra Maria Oliveira dá Silva, nos termos
informados,

E DA MUNI PARA
soLlV 1 lNco

0 tsETT

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 da Câmara:"A Câmara.06.08.201g.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade,.aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilizaçäo da piscina municipal para o ano de 2019t2:ß20, no urioi€1,105,00 (mil cento e
cinco euros), solicitado por Nadia Ettaouass, em representação do filho menor Adam
Gabriel Ettaouass Reis, nos termos informados.

PEDIDO DE DO PAGAME TO DE TAXAS PELA UTI DA MUNICIPAL E VILA
D' o 201 o 1 E

NO DE
EDOC/2019/35608

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 da Câmara:,,À Câmara.06.09.201g.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilização da piscina municipal de Vila d'Este para o ano de ZO'lStiOZO, no valor €1.10b,00
(mil cento e 

_cinco euros), solicitado por José Pires de Matos, em representaçäo do filho
Bruno Miguel Dias de Matos, nos termos informados

DE DOP NTO DE PELA UTI DA PISCINA MU NICIPAL DE
D ls Mt ECt

RctT DE E M REP MI
OLIVEIRA MARTINS
ED0C/2019t39471
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 da Câmara:"À Câmara.06.0g.2019.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilização da piscina municipal de Lever para o ano de 201gt2020, ño valor €2,205,00 (dois
mil duzentos e cinco euros), solicitado por Ana Rosa de Oliveira e Sanios, em
representaçäo do filho LuÍs Miguel Oliveira Martins, nos termos informados.
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0

PEDIDO DE DISPE DOP ENTO DE T

Deliberado por unanimidade,_ aqrgvar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilizaçäo da piscina municipal de Vila d'Este, para o äno de zotstlozo, novalor€1,10b,00
(mil cento e cinco euros), solicitado por José Maria Lixa Almeida, .r ,.pr.r.ntàção do filho
Rui Filipe Coelho de Almeida, nos termos informados.

Ata no I8 - Reunião Ptiblica
De 26 de agosto de 2019

I J

D

TOE
NA

AXAS PELA LtzAcÄo PISCINA NICIPAL RORA

a t?
c^rr^RA MUNtctpAL

DEN

DEoD'
PE

05

EDOC/2019/40011

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 39, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente da Câmara:"À Câmara. 06.0g,201g.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade,_ aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilizaçäo da piscina municipal de Vila d'Este para o ano de 201912020, no valor €1,10s,00
(mil cento e cinco euros), solicitado por Maria Rosina dos Santos oliveira Magalhães, em
representaçäo da filha Diana Oliveira Magalhäes, nos termos informados

DE
MU AURO

20'l €'1.1 coE SOLI

TOS

EDOC/2()19/33980
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente da Câmara:"À Câmara.06.08.201g.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade,. aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilizaçäo da piscina municipal Aurora Gunha para o ano de zolbtiozo, no valor €1.105,00
(mil cento e cinco euros), solicitado por Maria de Fátima dos Santos Silva de Sá, em
representação da filha Mariana Santos Sá, nos termos informados.

DE DI SA T DAP tctP LA
o 201 1.1 EU LICIT

POR
COEL ALMEI

EDOC/2019/48019
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente da Câmara:"A Câmara, 07.0g.201g,,
Deliberaçäo:

o
DE

MRALM

ECI
ES ALM

EDOC/2o19/49283
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no
original,
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Despacho do Sr, Presldente da Câmara:"À Câmara. 07,0g,201g.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade,_aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas peta
utilização da piscina municipal Aurora 

-Cunha, 
para o ano de zdtg-tzozO, no valor €335,00

(trezentos e trinta e cinco euros), solicitado por Maria Liberta Nunes Santos Almeida, nos
termos informados.

9ê!!9|D¡TURA DE APolo A o. soLlctTADo poR MARTA MANUELA cARVALHo pos
SANTOS
EDOC/2019t16407

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 da Câmara:,'À Câmara. 06,08.201g,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o estorno de verba, na sequência da desistência da
candidatura ao apoio ao arrendamento, solicitado por Maria Manuela Carvalho dos Santos,
nos termos informados.

DIREçAO MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
DE

aa

D
EBI oDo

BARROSA''
EDOC/2019t48182
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 da Câmara:"À Câmara, J0.07.201g.,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 7 votos a favor e 2 abstençöes do PPD/PSD, nos termos informados,
o seguinte:

a) Aprovar e divulgar o "Relatório de Ponderaçäo das Participaçöes Recebidas no
Período de Discussäo Pública da Proposta de Alteiação do plano de
Urbanizaçäo da Barrosa";

b) Aprovar a "Proposta Final de Alteraçäo do Plano de Urbanização da Barrosa";
c) Enviar a "Proposta Final de Alteração do Plano de Urbanizaçáo da Barrosa,' para

aprovaçäo da Assembleia Municipal;
d) Publicar em Diário da República, enviar para depósito na Direçäo Geral do

Território e divulgar a "Alteraçäo do Regulamento ao Plano de Urbanizaçäo da
Barrosa".

Ánen
GULP SPETIV

ED0C/2019t41049
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 da Câmara:"À Câmara.30.07.2019.,
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o senhor vereador Dr. José Joaquim Cancela Moura apresentou a intervençäo que a seguir se transcreve:(Doc.3),
"^uldade.de execução da Area envorvente do campo Futebot de vatadares
soþre esfe ponto, face aos an.tecedentes, importa deixar um con¡unto ieiáfas e de dúvidas sobre a forma, conteúdo e principalmente asconsequências futuras, quer do ponto de vista urbanístico quer fínanceiio i económico face aos procedimentos que foram encetados cominiciativa da Câmara, a saber:
segundo o PDM vigente de 1994, os fenenos em causa não teriam quatquertipo de capacidade construtiva, pois integravam áreas nãourbanas detransformação condicionada na maioria da sua exfensaå e úma parte iá classificada como de equipamentos, estando emsimultâneo numa tJnidade operativa de praneamenfo e Gesfão tuopal;
Esse ferá sido, presumimos, o 

.mote 
para o processo negociat, que culminou com a.assinatura do protocolo, que conferiu aos proprietáriosum coniunto de vantagens muito relevantes, como se¡aá aisponiøitidade de capagilade construtiia qiue, entretanto, pDM 2009 confirmou,passando a totalidade da área para a Area de Expansão urbana a, iipoøg¡à de Moradia.

seg.undo a informação que nos é presente, terâ sido igualmente conitrattuätizaao e cumprido pelo Município, o fornecimenfo de fodos osproietos de loteamento, inctuindo os proþfos de obrasâe urbanizaçã0, aisimn¿o os proprietários a obrigação de submeter o loteamentoa licenciamento e pagar as taxas aplicáieis.
Face à futura transmissão de .alguns lotes para o d9m!1io privado municipal, terá ficado igualmente assegurado o equitíbrio financeirodesta operaçã0, vrsfo que a Câmara Municipaltambém iria executu u ,r,rar'rrpr/?sas, as obras de urbanizaçã0.salvo melhor opinião, o incumprimento contratual aqui presente isiiìa ¿o øao ios proprietarii, conforme refere expressamente ainformação, que nunca chegaram.a s.ub.meter o pedido de ticenciamentoi, nrorunoo paia o'efeito, o'valor elevadodas faxas apticáveis àconcretização dessa operagä o urbanística.
Ainda assim, reconhecendo a necessidade de resolução deste probtema, seria importante demonstrar previamente o seguinte:1- considerando que o solo passou de não uíbana , urtrno, quàitüi , vatorização patrimonial que os terrenos passaram a ter?2- Qual o valor das faxas aplicáveis à operação de loteamento que os proprietétrios teriam de supoñar?
Na presença de mais informações poder-se-ia então othar para os processos subsequenfes gue agorase pretendem validar, como seja ainiciativa municipal de realização de uma unidade de execuçã0, ;; r;gi*-dt cooperação, que em nossa opiniã0, parece apenas indiciaro objetivo de acautelar a não existência de taxas;
Nnda-que a operação esteia prevista nos instrumento de gestão territoriat (Regime Jurídico dos lnstrumenfos de Gesfão Territorial-RJIGT), consolidada através da proposta da minuta de.c.ontryto 

1e uiøriirlçao, lue repristinarr rriru, condiçöes iniciais de equitíbriop.ara o Município, pela pa:sa|9ry de lotes para o doryín.io.priyado municipã,'exitie uma atøraçeo tunlamental no desenvolvimento futurod.o Procefso,.gue assrm fica totalmente dependente da ¡nió¡ativa ,ii¡i¡iät, óiinfodas as consequênciasadyersas que poderët trazer;E notÓrio ainda que foram desenvotvidos acordos separados com' os diversos proprietérrios, sem que esteja demonsfrado o seuenquadramento iurídico, como lma negociação paralela, 
9om 

os contornos iue terminam a priori'aassunção de pagamentos antecipadose consolidam a possibilidade de obrigação ãe aquisição dos tenenos afeiàaä! ,rro seja górada a assinatura do contrato de urbanizaçãoo! m.elma a aprovação da unidade de execuçã0,
0s dols acordos disponíveis, com Ana Maria de Atmeida da Fonseca camarinha e Maria Manuelados Rers pereira pinto, na qualidade deprocuradora de Lucília dos Rers Porto carracena, bem como com cartos Manuel Batboa ReisGomes estiputam no imediato o pagamento
dae um1 compensação de €47,200,00, €J2.800,00 e €20.000,00, ,rrjàiiirrintr.
ou seia, percebe-se que se pretende disponibitizar e.too.ooo,0o aäi lropr¡etarios, como forma antecipada de compensaçao douso dosterrenos durantes os (tttimos anoE, mas não consta da documentaçao t äiãiøçao dos serviços de patrimónioa esse respeifo nem, salvo
2110, 

das respefivas cabimentações orçamentais;
Nesfes acordos, cuia natureza e enqúadramenio iurídico desconhecemos, /??as parecem revestir a forma de contratos de promessa deÇ)mpra e venda, ficou ainda estipulado que na falta de assinatura do contiato de urbanização oi a, ãp,rovaçao da unidade de execuçã0,sejam pagos ainda a Ana Camarinha €572.300,00, a Maria Manuela/Lucília Carracena €sg7.700,00 e finalmente a carlos Manuel Batboa€315'000,00, a acrescentu às restantes co.mpensações iá referidas, o que permite concluir que,nesfe caso, o Município estará disposto apagar pelos terrenos €1.38.s.000,00, onde já inclui ó valór da compensaça,ol.
Mais uma vez, inexistem documentos de avatiação dos terrenos'na atialidade, quer para as compensaçoes imediatas, quer para o valoreventual de aquisiçã0.
De referir ainda, que no caso do terreno de cartos Manuel Balboa, numa anterior reunião de câmara de 17 de Junho de 201g, ponto no10, foi apresentado um documento dos sellgos de património, onde é indicado que o seu terreno se quantificava em €222.645,60, tendonessa ocasrâo sido referido que a compensaçao peø uso nos úttimos anos poderia atingir o valor de €40,076,21;
ora, como aqui se verifica,..nem a compeisaçâo ao carlos Manuet Batboa prevista atinge os €40,076,21, Ltma vezque se cifra em€20'000,00, conforme se retira do acordo, sendo que o valor de uma eventual aquisição peto Município, sem explicação, corresponde aopagamento de €315'000,00, um valor substanciatmente superior e em detriminto da avatiação de €222.645,60, apresentada à data;Conforme iá referido, sobre. os casos das compensação e valores de event:uat aquisição para os terrenos de Ana Maria de Almeida daFonseca Camarinha e Maria Manuela dos ReLs Pereira Pinto/Lucítia dos Rers Porto-Carracena não existem quaisquer dados sobre aforma de cëtlculo e sua validaçao na atualidade;
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Asslm' sem existir uma forte iustificaçao para osdlfos acordos paralelos, sem yma clara determinação do seu enquadramento legal, peloscompromtssos que encerra e podem assumir uma 
,obrigação.iuìi i uiiltipio superior a um milÈlo de euros, no caso da aquisiçã0, oumesm) no caso da execução do contrato de urbanizaçã0," cuiàs obras iao u:tngi, nr^a primeira faie i vator de €4s7,000,00, o que por si

';^å:rii:ri:i::í:r:,:i:i" de vrsro prévio ao rr¡øunát dä cõÃtii, raoìr',ão reunida,s*,orøo* para podermos acompanhar a

Vila Nova de Gaia,26 de agosto de 201g.
o Grupo de vereadores do psD na câmara Municiparde vita Nova de Gaia,,o senhor Presidente da câmara, Prof. Dr. Eduardo viior Rodrigues disse que pela câmara psD e pelaGaianima foi decidido construir um campo de futebol num terreno particular, comprometendo-se a viabilizar umloteamento no terreno restante' Que os proprietários foram iludido, . p.rrit¡ram a construção do campo defutebol, o qual terá sido. inaugurado pela câmara oe enuo à, äté ho¡., a parte que estava apalavrada nunca foicumprida, ou seja, a unidade de execução e o projeto de loteamento. eue os proprietários foram para Tribunal,exigindo que a câmara cumprisse com ás suas obrigaçöes Que o Município reuniu-se com as partes e manifestoua intençäo de revolver o problema herdado da cârñaå pso, tãnoo, a aiual camara, conseguido um acordo queliberta a câmara de indemnizaçöes judiciais. Que, iguàlmòntä, ôonr.guiu-se um acordo que libertou o valadaresFutebol clube, de ver o campo, por providência cautõlar, ¡rpàáloo de ser utilizado.o senhor vereador Dr' José Joaquim cancela nloun relativamente à questäo da imputação deresponsabilidades a si mesmo, no que diz respeito aos 16 anos de poder do Þso, oirr. não ficar preso às másdecisöes nem às boas.decisöes do passado, porque todos estão libertos disso. eue pode não ser responsabilizadopor 16 anos de mandato do PSD, pgrque em 2013 e 2017, os munícipes pronunciaram-se e penalizaram oupremiaram o PSD por aquilo que foi feiio ou nä0, Que foi vereador da 

'câmar 
a hâ 1T anos e por muito que oSenhor.Presidente queira, não consegue imputar-lhe a responsabilidade daquilo que outras pessoas fizeram, euena atual maíoria, existe um conjunto de pessoas, vereadores e presidenter oä iuniä, que colaboraram em decisöesde grande importância' Que sobre a presente matéria, terá ieferido qu. qúàr áeve estar em incumprimento,

seriam as pessoas que deveriam ter submetido o loteamento a aprovação e que näo o fizeram e qu. iröortaua
encontrar uma solução' Disse não estar contra a solução apresentada póla câmara e que, apenas, terá levantado
um conjunto de situaçöes que lhe parecem näo estaidevidamente esclarecidas. eue na sua opiniäo, deveria ser
encontrada uma soluçäo, que deveria implicar, por exemplo, pela assunção de responsabilidades que o Município
pode ter, nomeadamente, a questäo do visto prévio do Tribuñäl de contas,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 7 votos a favor e 2 votos contra, nos termos informados, o seguinte:
'.Aprovar a proposta da Unidade de Execuçäo da Área envolvente ao novo óarpo
de Jogos de Valadares, bem como, da minuta do contrato de urbanizaçäo respetivo
e da abertura da fase de discussão pública correspondente, pelo períoáo Ue Zb d¡as
úteis;

'Aprovar a minuta respeitante ao aviso para publicitaçäo em Diário da República da
abertura da discussäo pública.

Atø n'18 - Reunião ptiltlìca
De 26 de agosto cle 2019

PAL -
F

S LI ..AL
DI

NAL
EDOC/2o19/48189
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 46, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente da Câmara:"A Câmara,50,07.201g.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
' lniciar o procedimento de "Alteraçäo do Plano Diretor-Municipal - Adequação ao Regime
Excecionalde_Regularizaçäo das Atividades Económicas (2' fasä);
' Proceder à abertura de um período de 15 dias para discuàsao púbtica da proposta,
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 47, apenas nooriginal,
Despacho do Sr. Presidente da Câmara:"À Câmara. 02,08.201g.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade.,^ aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa depublicidade, no valor de €10,00_ (dez euros), correspondente ao ano de 201g, proc.o 4/10,
Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Sãõ Pedro äa Afurada, solicitado pela Associaçäo
das Empresas de vinhos do porto, nos termos informados

Ata n'18 - Reuníão públÍca
De 26 de øgosto tle 2019

P 0 0-
BLIC NO DE EZ

RO

EDOC/2019t49121

NTO T PUB NO 00
E

HA
DA PRE VIN

ED0C/2019t49119
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 48, apenas no
original,
Despacho do sr. Presidente da câmara:"A câmara. 02,08,201g.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, €provar o pedido de dispensa do pagamento da taxa depublicidade, no valor €750,00 (setecentos e cinquenta 
'euros¡, 

correspondente ao ano de
2019, Proc.o 258104, União de Freguesias de Santa Marinhä e São pedro da Afurada,
solicitado pela Associação das Empresas de Vinhos do Porto, nos termos informados.

IDO D DEP DADE
EC E

PP
D

P 0
D

D
0

LA VINH
EDOC/2019t49113

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 da câmara:"À câmara.02.0g.201g.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de
publicidade, no valor €250,00 (duzentos e cinquenta euros), correspondente ao ano de 201g,
Proc.' 28311'1, Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Sao pedio da Afurada, solicitado
pela Associação das Empresas de Vinhos do Porto, nos termos informados.

DOD P DE
EU 0

EDE
EDOC/2019/49105

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 50, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara: "À Câmara, 02,0g.201g.,

T

EDA

ET
DA
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Deliberação

DI T PU DE
P 01

D DA

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 51, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente da Câmara:,'À Câmara, 02.0g.201g,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de
publicidade, no valor €200,00 (duzentos euros), correépondente ao-ano de 2019, proc.o
1u11,.Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, solicitado pela
Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, SA, nos termos informados,

E

Deliberado por unanimilade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa depublicidade, no valor €200,00 (duzentos euros), correépondente äo-ano de 2019, proc.o
1069/05, Uniäo de Freguesias de Santa Marinhä e Säo þedro da Afurada, solic1ado pela
sociedade de Transportes coretivos do porto, sA, nos termos informados,

TAXA

NE

DI DOPE

P 010 -U PED

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente da Câmara: ',À Câmara, 02.08.201g,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de
publicidade, no valor €200,00 (duzentos euros), correipondente ao-ano de 201g, proc.o
1066/05,.Uniäo de Freguesias de Santa Marinhä e Säo Þedro da Afurada, solicitado pela
Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, SA, nos termos informados.

NO €200
.0 I -UN PED

soLr ADO PELA SOCIEDADE E TRANSPO RTES COLET DO o. sA
EDOC/2019/49090

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente da Câmara:"À Câmara.02.0g.201g,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de
publicidade, no valor €200,00 (duzentos euros), correipondente ao-ano de 2019, proc,o
1068/05, 

.União de Freguesias de Santa Marinhà e Säo Þedro da Afurada, solicitado pela
Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, SA, nos termos informados.

TDE
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DO SPEN DO LI NOV
EU 0

T LA
RO

EDOC/2019/49079
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 54, apenas nooriginal,
Despacho do sr, Preside nte da câmara: "À câmara, 02.08,201g.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade,- aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa depublicidade, no valor €200,00 (duzentos euros), correipondente ao ano de 201g, proc,o
1070/05, 

.Uniäo de Freguesias de Santa Marinhã e Säo Þedro da Afurada, solicitado pela
Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, SA, nos termos informados.

P DED DA OR01 -UN AFU
ITADO socrE DE coL DO SA

EDOC/2019t49074
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 da câmara:"À câmara, 02,0g,201g.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa depublicidade, no valor €200,00 (duzentos euros), correipondente ao ano de 201g, proc.o
17111,.Uniäo de Freguesias de Santa Marinha'e São Ëedro da Afurada, solicitado pela
Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, SA, nos termos informados,

D

ED NS SA
EDOC/2019t49062
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 56, apenas no
original,
Despacho do sr, Presrdente da câmara:"À câmara. 02,0g.201g.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa depublicidade, no valor €200,00 (duzentos euros), correipondente ao-ano de 2019, proc.o
18111,.Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, solicitado pela
Sociedade de Transportes Coletivos do Porto, SA, nos termos informados.

DO EN
U

E

T

osDE

o
N

DO

P
0

OP DO
EDOC/2o19/49059

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente da Câmara:"À Câmara.02,08.201g.,

c

DE SANT

DE SANT NHA
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanim¡9?9., aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa depublicidade, no valor €200,00 (duzentos euros), correipondente äo-ano de 2019, proc.o
16111, Uniäo de Freguesias de Santa Marinha'e São Éedro da Afurada, solicitado pela
sociedade de Transportes coretivos do porto, sA, nos termos informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5g, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente da Câmara:',À Câmara.02.0g,201g.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de
publicidade, no valor €200,08 (duzentos euros e oito cêntimos), correspondente aos anos de
2017 e 2018, Proc.' 843/06, freguesia de oliveira do Douro, toí¡r¡troo pela Fábrica da lgreja
Paroquial de oriveira do Douro, nos termos informados,

PEDI BLICI
EOI ESIA IVEI

EDOC/2019/49160

ID OP DE
A co E c 0 0 DE LIX DA

o DE DE DE
EDOC/2019/49067

E DO E D NO
E lNco P

POR
EDOC/2019t49111
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 60, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente da Câmara:"A Câmara,02.08,201g,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de
ocupaçäo do espaço público, no valor de €272,95 (duzentos e setãnta e dois euros e
noventa e cinco cêntimos), Proc,o 173t19, solicitado por PEV ENTERTAINMENT, nos termos
informados.

U

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5g, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente da Câmara:"À Câmara, 02,08.201g.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de
publicidade em veículo, novalor de €65,05 (sessenta e cinco euros e ci-nco cêntimos), proc,o
230110, freguesia de São Félix da Marinha, solicitado pelo Grupo de Andas de Vila Nova de
Gaia, nos termos informados.

P
0
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DE
PO9- E

SERMONDE

ED0c/2019/49049
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 61, apenas nooriginal,
Despacho do Sr. presidente da Câmara: ,,À 

Câmara. 02.08.20,,g.,
Deliberaçäo:

E

Deliberado por maioria, por 7 votos a favor do PS e 2 abstenções do ppD/psD, aprovar aemissäo de certidäo..oldt conste parecer favorável à constituiçäo de regime decompropriedade, solicitado por Maria Fernanda da sikr grrros, proäo 40ßti,g - SERT,união de Freguesias de Grijó e sermonde, nos termos informados.

EN

8DOCt2019t49107
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62,apenas nooriginal,
Despacho do Sr. Presidente da Câmara:'À Câmara.06.0g.201g.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pelaemissäo de licença especial de ruído re¡atiua ao evento "sãmana Cultural,,, realizado de 02 a04 de agosto de 2019, no valor de €109,89 (cento e novs rrro, e oitenta e nove cêntimos),so-licitado pela Associação Recreativa 'ios Mareantes do Rio Douro,l- nos termosinformados.

ES E
EDOC/2019t48311

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 63, apenas nooriginal,
Despacho do Sr, Presidente da Câmara:"À Câmara,06,0g.201g,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade_, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Um'Dia pela Saúde,,, a ,erlii* nodia 07 de setembro de 201g, no valor de €52,78 (cinquenta . Jo¡r euros e setenta e oitocêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Pedroso e seixezelo, nos termos
informados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64, apenas nooriginal,
Despacho do sr. Preside nte da câmara: "À câmara. 06.0g,201g,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanímidade,_aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pelaemissão d.. l]9tng1 especial de ruído relativa ao evento ,,ANIMA Rlo GRESTUMA 201g,,,realizado 
9.t 

og.t 12 de agosto de 2019, no valor de €95,28 lnoveñta e cinco euros e setentae oito cêntimos), solicitado pela União de Fregues¡as de Sàndim, olival, Lever e crestumanos termos informados.

PED
DEVI

OV

EDOC/2019/48995

aa

E D NSE E AE c
aa

VEN VI AN HO"
EDOC/2019t49179
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 65, apenas nooriginal.
Despacho do Sr. Presrdente da Câmara:,,À Câmara. 06.0g,201g.,
Deliberaçäo:

TE
DO TIV

DE
o

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento ,,Arraia'i Minhoto,,, ráâiirauo no dia10 de agosto de 2019, no valor de €106,39 (cento e seis ãrro, e trinta e nove cêntimos),solicitado pela Tuna Musical "A Vencedora de Vilar de Andorinho", nos termos informados.

PE P

AG DE NO OR 7

EDOC/2o19/49315

T

DE IRA

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 66, apenas nooriginal,
Despacho do Sr, Presrdente da Câmara: ,'À 

Câmara, 07.0g.201g.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de lic-ença especial de ruído relativa ao evento "Fesia ém honra de Santa Eulália,,,
realizado $ 12 a 27 de agosto de 201g, no valor de €175,90 (cento e setenta e cinco euros enoventa cêntimos), soticitado pela Fábrica da lgreja Rároqiiat de oliveira do Douio, nostermos informados,
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Ata n'l8 - Reunião ptiblica
De 26 de øgosto de 2019

TAE NTIM

EDOC/2019/46975
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocóp¡a sob o no 67, apenas nooriginal,

Despacho do Sr. Presidente da Câmara:',À Câmara.07.0g,201g.,
Deliberação:

EST

E PE Ltc ESP
A ,a

DE SEN DO
A1 NO

DE
DE 78 ED

lctT
EDOC/2019t49307

DE N NTO
IVA 3a

DE
ARO''

A
EDOC/2o19/50068
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6g, apenas nooriginal.
Despacho do Sr. Presidente da Câmara:"À Câmara.09.08.201g.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
1T.'.st19 de licença especial de ruído relativa ao évento "Festa em honra do Senhor dosAflitos", realizado de 17a l8 de agosto de 2019, no valor de €6T,lg(sessentaã ùtr.uro, ,setenta e oito cêntimos), solicitado pelo centro Paroquial Säo Joào erptËtã ãe canelas,
nos termos informados

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
9mj91o de licença especial de ruído ielativa ao evento "Festa em honra de Säo José, SantoAntónio e Nossa Senhora do Amparo", a realizar de 29 de ãgosto a 03 de setembro de 2019,no valor de €175,90 (cento e setenta e cinco euros e noúnta cêntimos), solicitado pela
Fábrica da lgreja Paroquial de S. João Baptista de canelas, nos termos informados.

o
RO

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 68, apenas nooriginal.
Despacho do sr. Presidente da câmara:"À câmara.07.08.201g.,
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 ãm honra de Nossa Senhorado Pilar", realizado de 14 a 18 de agosto de 201g, no valor de €110.78 (cento e dez euros esetenta e.oito cêntimos), s-olicitado pela Uniäo de Freguesias da Santa Marinha e São pedro
da Afurada, nos termos informados.

PPE

DO
SP

HN

DENOs

Ltc
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6Atø n'I8 - Reunião ptiblìca
De 26 de agosto de 2019

A Câmara tomou conhecimento.

0 senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr. Eduardo vítor Rodrigues deu início à INTERVENçÄo DosMUNíCIPES:

Joaquim Ferreira Gomes - Fez uma intervenção relativa à remoçäo pelo Município, de uma máquina de rasto, aqual encontrava-se abandonada junto ao Pavilh"ão cimnooespórtivo da Escola c+ s de olival.

Maria Albertina sousa silva Abreu - solicitou, uma explicação relativa à situação dos prédios sitos na Rua dosBombeiros Voluntários de Coimbroes, onde reside.

Manuel Martins carvalho - Referiu-se aos assaltos, insegurança e ià falta de policiamento que se verifica emsanta Marinha' Referiu-se igualmente à feira oe artesãnáto õu. r. rearizaà Beira-Rio, dizendo que os vendedoresambulantes não respeitam as pessoas, pelo que, devia-nåuái ,ru maior fiscalização e regras cívicas. Teceuconsiderações relativamente à taxa turística e à necessidade de limpeza oor ró.á¡r puïlicos e arranjo dos espaçosverdes,

carla Manuela Pereira Maia - Referiu-se à venda ambulante ilegal nas imediaçöes do cemitério de santaMarinha' Que, após a sua intervenção na reuniäo de câmara realizaða em 1s de Julho, os comerciantes do localcomeçaram a sofrer represálias, tanto dentro dos estabelecimentos como vandalismo em propriedade privada.
Que em vez do problema ter sido sanado, agravou-se e está a tomar proporçoes muito desagradáveis, tanto paraos comerciantes como para os moradores locais, Que não entende o boùro o, øta oe atuaçã0, perguntando seserá por "amiguismo" ou será porque a câmara protege quem está ilegai a venoòiem espaço público e não seitqgÍ3 com.quem paga taxas ao Município e aó Estãdo,'para o exercício de comércio. perguntou se é ou näoproibido vender em espaço público sem licença da Câmara,'po.qu. razäo elanão atua,

o Senhor Presidente da câmara, Prof. Dr. Eduardo vítor Rodrigues relativamente à intervenção do senhorJoaquim Gomes, disse que nos dias 3 e 4 de junho de 1998,;lvlunicipio removãu, óoerc¡urmente, uma máquinade arrasto que estava abandonada junto ao paíittrao de olivá|. Que em Novembro de 1ggg, a empresa pavidouro
questionou a Câmara sobre o destino da máquina e moveu uma ação judicial, em Junho de 2001, para serindemnizada em 124'000 euros, por danos patrimoniais. Que o Triúunaj näo deu razão, mandou arquivar oprocesso e a Câmara não pagou nada. Que em 2012, o Senhor Joaquim Gomes, agora em nome individual,moveu uma ação contra a Câmara Municipal, no Tribunal Administrativo e Fiscal do porto, peoinoo umaindemnização de 100'000 euros por danos patrimoniais e näo patrimoniais e o Tribunal näo lhe deu razäo earquivou o processo' Disse que em junho de^2016, foi proferida decisão final, que juljou totalmente improcedente
aquilo que era pedido pelo Senhor Joaquim Gomes e, nessa decisã0, o Tribunal óoño.nou o Senhor'tvlunícipe auma multa e uma indemnização qo_To litigante de má-fé, por ter adulterado a verdade dos factos ao alegar que a
máquina havia sido removida em 2006, quando näo podia ignoræ que a remoção ocorrera em l ggg e fê-lo com um
único objetivo de iludira verdade e de garantir a não prescñçåo ào pro.rrro, pelo que, não tem qualquer resposta
a dar ao Senhor Munícipe.

\gSyq diz respeito à intervenção da Senhora D. Maria Albertina Sousa Silva Abreu, disse que as casas são daREFER, com a qual existe um processo de negociação relativamente à reabilitação do bairro.

Foi presente o RESUMO DÉRlo DE TESOURARIA que se anexa no final por fotocópia sob o no 70, apenas nooriginal.

Deliberação:
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Relativamente ao exposto pelo Senhor Manuel Martins Carvalho disse que a limpeza na Beira Rio efetua-seduas vezes por dia e, pessoalmente, entende que deve haver uma mudança de raciocínio, isto é, em vez deperguntar porque é que nao se limpa mais vezes na Beira Rio, tem-se que perguntar porque é que se suja tanto naBeira Rio' Que o fato das pessoas não serem cívicas e terem comportameñtoð indecentes, näo nos devem obrigara acompanhar esses comportamentos, mas sim a corrigi-los, Que relativamente aos assaltos e compaiánoo .0,noutras cidades europeias, disse que pode-se sair à ruià meia-noite de forma tranquila, sem qualqu.iirãjero oeinsegurança' Que as pessoas pretendem pagar menos impostos e ter mais serviços, mas esse é um equilíbrio
difícil de se conseguir.
No que diz respeito à intervençao da Senhora D. Carla Manuela Pereira Maia disse que a polícia municipal tematuado e que enviará à Senhora Munícipe todos os autos que foram levantados. eue no abono da verdade tem dedizer que, quando tiver que optar entre ter os agentes da Polícia Municipal a garantir a segurança na Beira Rio, naAvenida República, em Serzedo ou em Perosiñho ou ter a Polícia-Muni.iprià térir oiuut de vizinhos, opta pela
segurança, deixando para segundo plano as birras de vizinhos, Que se'os cimerciantes näo estão satisfeitos,
resta apenas uma soluçåo, que é fazer uma_ação judicial para que a PSP aja, porque a polícia Municipal cumpriu oseu dever' Disse que da parte da Câmara näohá;'amiguiömo" nenhum, contrdo, face às insinuaçöes . rurfåiç0.,
da senhora Munícipe, irá abrir um inquérito à atuação ða polícia Municipal,

Ata n'18 - Reuníão Ptiblica
De 26 de øgosto tle 2019

E nada mais havendo a tratar, quando eram 17 horas e 40 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 no I do art'o 34.0 do cPA e no no, I do arto. 570 do Anexo I da Lei no.7512013, de 12 de
Setembro, bem como do n.o 1 do arto, 11.o do Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,
aprovado pefo Executivo na sua reunião de201g.01.21.

e eu, 
'þ1nryì$ 

ld,(Q"Jc, Diretora do Departamento de Administração Geral e Secretária da presente
reuniäo, a subscrevi.

O Presidente da Câmara,

W¿r¡vl¡d.
(Eduardo Vítor Rodrigues)
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