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REUNIÄO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA NO

SALÃO NOBRE DA JUNTA DE FREGUESIA DE GRUÓ, UNñO DAS FREGUESIAs DE GRUÓ E SERMoNDE

EM 07 DE OUTUBRO DE 2019

PRESENTES:

'o senhor Presidente da câmara, prof, Dr. Eduardo vítor Rodrigues
- O Senhor Vereador, Eng,' Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
'A senhora Vereadora, Dra. Maria Erisa Vieira da silva cidade oliveira
- O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
' o senhor vereador, Dr. José Guilherme saraiva de oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr, Manuel António Correia Monteiro
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto

'A senhora vereadora, Dra, Marina Raquel Lopes Mendes Ascensão

AUsÊNclAS JUSTIFIGADAS Nos TERMos DA ALíNEA c) Do ART'. 39 DA LEt N.o 1stzoqgDE 12 DE
SETEMBRO, COM AS DEVIDAS ALTERAçÖES:

- O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro

PRESIDIU À R¡UruñO:

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

SECRETARIOU A REUNIAO:

'A Senhora Diretora Municipal de Administração e Finanças, Dra. Manuela Garrido

HORA DA ABERTURA: 15 horas,

HORA DE ENCERRAMENTO: 16 horas e 30 minutos,
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0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues fez uma breve apresentaçäo das reuniöes
de Câmara Públicas desconcentradas nas diferentes freguesias, cóncedendo a palavra ao Senhor presidente de
Junta da Uniäo das Freguesìas de Grijó e Sermonde, Dr, Joaquim César Ramos Rodrigues,
O Senhor Presidente de União de Freguesias de Grijó e Sermonde, Dr. Joaquiñ César Ramos Rodrigues
cumprimentou o executivo camarário e todos os presentes. Agradeceu ao SenhorÞresidente tudo o que tem sido
feito em Vila Nova de Gaia e, em particular, na Uniäo de Freguesias de Grijó e Sermonde, nomeadamente, aquilo
que já foi feito e aquilo que tem a certeza e irá ser feito. Parabenizou o executivo pela iniciaiiva de
descentralizaçäo das reuniÕes públicas de Câmara, permitindo a participaçäo ativa do público.
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PRESIDÊNC
DAS 19 DA

9ENO 16 DE

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

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente as atas no 19 da reuniäo pública de
Câmara realizada em 02 de setembro de 2019 e no 20 da reuniäo pública de Câmara
realizada em 16 de setembro de 2019, respetivamente.
Os Senhores Vereadores, Dr, José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar e Dr. Duarte
António Reis Besteiro näo votaram a aprovaçäo da ata da reunião de Câmara de 02 de
setembro de 2019, em virtude de näo terem participado na mesma.

PART - INFORMAçAO ATUALTZADA A AGOSTO
EDOC/2019/55930

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas no original.
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 16.09,2,019,
Deliberaçäo:

A Gâmara tomou conhecimento.

GOP+L M 2019 SEIS AS VENC EDORAS COM UMA RELA A CADA
PROJETO A IMPLEMENTAR
EDOC/2019t53219
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original.
Despacho do Sr, Presrdente:"4 Câmara. 0J.09,2,019,
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final das Propostas Vencedoras do GOp +
Jovem 2019.

DE CELE OM LA NOVA

NACI DO TRAJE POPU LAR PORTUGU NO VALOR DE €36. ()(} ITRINTA E SMILES
OITOCENTOS EUROS)
EDOC/2019t46255
Foi presente o documento referid_o em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no original
Despacho do Sr, Presrdente: "A Câmara. 0J,09.2019,
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Deliberaçäo:

TO

EDOC/2o19t55294

DI

IPAL

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parcería a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia, a Federaçäo do Folclore Português e a Fundaçäo lnatel, para'apoio
financeiro à XXIV Ediçäo do Desfile Nacional do lraje Popular pórtuguês,'nb valor de
€36.800,00 (trinta e seis mil e oitocentos euros), nos termos apresentados.

{

EC FI
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,,DE
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VILA

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.24.09.2,019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o Contrato de Colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a CLIPAL - Glínica Médico.Dentária Ãfto das Torres, Lda, para apoio
no âmbito específico da realizaçäo da "semana da Saúde Oral em Vila Nova de baia", nos
termos apresentados, com efeitos retroativos à data do evento.

DE RSE ctA
saa

NO ENTOS
UESEU

OLIV EC
EDOC/2o19t53944
Foi presente o documento referid^o em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara.24,09.2119,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a isençäo de pagamento de taxas por serviços
prestados pela polícia municipal no evento "Feira de S, Mateus", no valor total ¿e €Blí,gZ
(oitocentos e setenta e um euros e noventa e dois cêntimos), solicitado pela União de
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados.

NTO

DE €38I
+lV

FAZER DA PAZ
EDOC/2019/49046

ATRIB HON IPIO DE GAIA

EDOC/2019/60155

Foi presente o documento referid_o em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7, apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 24,09.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a isenção de pagamento de taxas por serviços
prestados pelos Bombeiros Sapadores na açäo de formaçäo em Primeiros bocorros, no
valor total de €381,08 (trezentos e oitenta e um euros e oito cêntimos) + iva, solicitado pela
Cruzada de Bem.Fazer da paz, nos termos informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 8, apenas no o¡ginal

a
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Despacho do sr. Presidente:"À câmara para ratificaçã0. 27,0g,201g"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar a proposta de atribuiçäo da Medalha de Honra do
Município de Vila Nova de Gaia ao Dr. José Ramos.Horta, apresentada pelo Sr. presidente,
nos termos propostos.

D ERIA EN IO DE VI GAIA
-cE

3DO
tco 1 15

ED0c/2019/49003
Foi presente o documento referid^o em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 9, apenas no original,
Despacho do Sr. Presld ente : " A Câmara. 25,09.2,01 9,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o aditamento ao Acordo de Parceria celebrado entre o
Município de Vila Nova de Gaia e o CRE Porto - Centro Regional de Excelência em
Educaçäo, para o Desenvolvimento Sustentável da Área MetropoÍtana do porto, tendo em
vista a alteraçäo do n0 3 do Artigo 160, do protocolo celebrado em 2T de novembro de 2015,
nos termos apresentados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal,

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
ADE DE CAT

co ODE
ACESSO GERAL
EDOC/2019t57748
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 25.09.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado 
_por 

maioria, por 9 votos a favor do PS e 1 abstenção do ppD/pSD, aprovar e
submeter à aprovação da Assembleia Municipal a criaçäo de um Posto de TraËalho na
Categoria de Graduado Coordenador da Polícia MunicipaÍe para autorizaçäo da abertura do
respetivo concurso interno de acesso geral, nos termos informados.

RA NCU NA DADE

EDOC/2019/59089
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:"A Câmara. 25.09.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a abertura de dois concursos de recrutamento, na figura
de mobilidade interna entre órgäos, nos termos informados.

DE
PO

4

DO NDO T
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EDOC/2o19t52627
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NO
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F

EDOC/2019/44906

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 05.09,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €371,1i (trezentos e setenta e um euros e
doze cêntimos), para deslocaçäo a Porto de Rei, Resende, no dia 25 de agosto de 201g,
solicitado pela Fuzos - Associação de Fuzíleiros, nos termos informados.

P

ETOT
P

EDOC/2019t52623
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara. 03.09,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 700/o do valór total de €ZAS,Z6 (setecentos e
oitenta e nove euros e setenta e seis cêntimos), ou seja, o valor de €S52,g3 (quinhentos e
cinquenta e dois euros e oitenta e três cêntimos), para deslocação a Corroios, ho dia 24 de
agosto de 2019, solicitado pelo Grupo Folclórico da Madalena, nos termos informados.

DE N

NOVENT N
D

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. 03.09,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €s20,-98 (quinheñtos e setenta euros e
noventa.e oito cêntimos), para deslocaçäo a Lamego, nos dias 24e2lde agosto de 2019,
solicitado pelo corégio de Gaia, nos termos informaãos.

5

A NOS E25D DE PE



VILA NOVA DE

Mf t? ¡

f:ANt^tì^ MtJNtCil)^t Atq n'21- Reunião Ptiblicø
De 07 de outubro de 2019

{
PEDID Dts DE TI RAS NO

3 E EOI
DES O DIA BRO DE

VILA
ED0C/2019t52277
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:"À Câmara, 19,09.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €2ß,81(duzentos e setenta e três euros
e oitenta e sete cêntimos), para deslocaçäo ao Parque Natural do Gerês, no dia 02 de
setembro de 2019, solicitado pela AP - Associaçäo dos Proprietários da Uibanizaçäo Vila
d'Este, IPSS, nos termos informados.

DE DO DE
OR ENT NTI

NOD ENTRO
E

P

E

IT

D

E

IT

EDOC/2019/57960

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara. 30,09.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor total de €3S0,rB (trezentol e cinquenta euros e
vinte e oito cêntimos), para deslocaçäo ao Peso da Régua, no dia 1g de setembro de 2019,
solicitado pelo Centro Sociale Paroquial de Säo Pedro de Pedroso, nos termos informados.

ENTO IPAIS
E OITO ENTA

15 DE 2019 ELA

EDOC/2019t56792
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 17, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara, 18.09.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70o/o do valoi total de €¿oa,st (quatrocentos e
sessenta e oito euros e cinquenta e um cêntimos), ou seja, o valor de €g2l,96 (trezentos e
vinte e sete euros e noventa e seis cêntimos), para desiocação a Armamar, nò O¡a 15 de
setembro de 2019, solicitado pela Associaçäo Grupo de Caúaquinhos ,,Os inseparáveis",
nos termos informados.
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SERMONDE CULTURAL
ED0C/2019/58488
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1g, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 18.09.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, isentando 70o/o do valôr total dekaZS,Og (oitocentos e
vinte e cinco euros e oito cêntimos), ou seja o valor de €577,56 (quinhentos e setenta e sete
euros e cinquenta e seis cêntimos), para deslocaçäo a Cascais,-no dia22de setembro de
2019, solicitado pela Associaçäo Sermonde Culturá1, nos termos informados.

DOMí M2P ARA
ARA URBAN RUA 14 D UN

MAF
EDOC/2016t17988
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1g, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 05.09,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência ao domínio público da área total de g6,60mz (
52,00m2 para arruamento e 44,60¡z para passeio), a desanexar do prédio urbano sito na Rua
14 de Outubro, Uniäo das Freguesias de Mafamude e Vilar do Paràíso, descrito na Segunda
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 5gg3 - Mafamude e
inscrito na matriz predial sob o artigo 75, o qual provém do artigo 121 urbano da extinta
freguesia de Mafamude, no âmbito do PIP no 4854/0b. Mafamude, nos termos informados.

Êru lco M DA TE

PEDRO
U PR NA IN

REIS 16.32 E 38. P SOCIEDADE ..SANDEMAN & a. s.A."
EDOC/2o19/45573

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no
original.
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Gancela Moura disse que o memorando da Sandeman refere que no
âmbito da cedência do terreno, o Município obrigava a assegurai o cumprimento de um conjunto de condiçöes,
Perguntou se se está a falar de uma cedência ai domínio pUUtico de todo o investimento feito em benefício do
interesse público,

o senhor Presidente da câmara, prof. Dr, Eduardo vítor Rodrigues confirmou.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 24.09.2019,
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Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
I 'aceitar a cedênc¡a ao domínio público municip-al da parcela de terreno com a área
de 10,00 m2 sita na Travessa Cândido dos Reis, uniäo das freguesias de Santa
Marinha e Säo Pedro da Afurada, a desanexar do prédio urbano localizado na
indicada travessa Cândido dos Reis, n.os 16, 32 e 38, propriedade da sociedade
"Sandeman & C.t, S.4,", inscrito na matriz predial sob o arilgo 9184 e descrito na
Primeira Conservatória do Registo Predial Ué V¡la Nova de Gaiá sob o número 22g3.
Santa Marinha, melhor identificada na planta de localizaçäo emitida pela Divisäo de
Operacionalizaçäo de Reabilitaçao Urbana da Emþresa Municipal "Gaiurb,
Urbanismo e Habitaçäo, E.M." a tracejado de cor vermel.ha, com vista à construçäo
das "dotaçöes de ligaçöes mecânicas no Centro Histórico;
2 ' autorizar as contrapartidas referidas nos pontos I a 5 da informação anexa à
etapal do EDOC/2019/45573,

EPRE 3a

cíPto

N D

D MUSI

SI
,,
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DE

o
00 ANO + c

DE

ED0C/2019/46640
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 50,09.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 1 abstençäo do ppD/pSD, submeter à
Assembleia Municipal, o seguinte:

- aceitar a cedência, pela Empresa Municipal "Águas de Gaia, EM, S,A,' ao Município
de Vila Nova de Gaia, da utilização do edifício designado por "Edifício da Praça", sito
na Rua General Torres, n,'s 1085 e 10gg e Rua vinte de Junho, n.os 43, $, ô5 e 71,
uniäo das freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, inscrito na matriz predial

1rb.a¡a:.ob o artigo 10832 e descrito na Segunda Conservatória do Registo Þredial
de vila Nova de Gaia sob o número gg12 . Mafamude, pelo prazo em que vigorar a
constituiçäo do direito de superfície, do qual aquela Empresa Municipai é titular (ou
seja pelo prazo de 47 anos e 4 meses), pero varor de 60,000,00 €/ano mais lvA;
' aprovar a minuta do contrato de cedência de utilização do indicado edifício.

DE DE IAE A
RVI

F

EDOC/2019/52570
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: "A Câmara. 06.09.20j9,

8
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente datado de 11.0g.2019,
que aprovou a real¡zaçäo dos serv¡ços extraordinários de vigilância, bem como, a minuta de
contrato, nos termos informados.

SE VIG lcíP NOVA
RVI

E
D 9-
TARTARUGA
EDOC/2o19t56175
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: "Autorizo, À câmara, para ratificação. 13.0g,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente datado de 13.0g.2019,
que aprovou a realizaçäo dos serviços extraordinários de vigilância, bem como, a minuta de
contrato, nos termos informados.

o A ENTRE ODEVI GAIA E

INOV
TO DE VISEM A

DA DE VI cul IONAL
E/OU INTERNACIONAL
EDOC/2019/51384

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 16.09.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o protocolo de colaboração a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo Guidadores de Portugal, tendo em vista o
desenvolvimento ou cooperaçäo em projetos de inovaçäo comuns, nomeadamente de
investigaçäo científica, desenvolvimento de soluções inovadoras e/ou intervençäo
comunitária, que visem a melhoria da qualidade de vida dos cuidadores informais, de
âmbito regional, nacional e/ou internacional, nos termos apresentados,

A CEL NTRE ODE E GAIA E OEM
ADI DE VILA

A
CARREGAMENTO NORMAL
sGc/2019/10
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:"À Câmara. 16,09,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o protocolo a celebrar entre o Município de Vila Nova de
Gaia e MOBI.E, S.A. tendo em vista a dinamização da utilizaçäo de veiculos elétricos no
Município de Vila Nova de Gaia, mediante a disponibilizaçäo ãos utilizadores de veículos
elétricos de postos de carregamento normal, nos termos apresentados.
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AD LVER
EDOC/2o19t54576
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 16,09.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a cetebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Associação para o Desenvolv¡mento de Olival- Olival Social, para
apoio municipal às obras a desenvolver pela associaçäo, nos termos apresentados.

Entrou na reunião o senhor Vereador, Eng.o patrocínio Miguel vieira de Azevedo

OM DE VI GAIA

o €10 E
EDOC/2019/51556

{
saiu da reuniäo o senhor vereador, Eng.o patrocínio Miguel vieira de Azevedo

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, 03,09,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a AMI - Associação Museu da lmprensa, para apoio financeiro à
Ediçäo do Porto Cartoon/2019, no valor de €10.600,00 (dez mil e seiscéntos euros, nos
termos apresentados.

ciPto DE ENSE.

NOVE VINTE
EUROS) + IVA
EDOC/2o19/57930

U

LEE

1

E

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. 29.09.2019,
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura fez a seguinte declaraçäo: "Voto contra no seguimento e
em consonância com as posiçöes tomadas anteriormente sobre este tipo de parórias,,,.
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 voto contra do PpD/pSD, aprovar o Acordo
de Colaboraçäo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Gaiense -
Comunicaçäo e Eventos, Unipessoal, Lda, para apoio financeiro à realização da 6a Ediçäo
do Evento "Gaia é Fado", no valor de €19.920,00 (dezanove mil novecentos e vinte euroé¡ *
lVA, nos termos apresentados.

APOI

os PARA NANC
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o OM DE VILA GAIA E
DE

CONCURSO CIDADE I
EDOC/2019/55673

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 29, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 30,09.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a AMVP - Academia de Música de úilar do paraíso, Lda, para apoio
financeiro à realização do Concurso Cidade Gaia 2019, nos termos informados,

MUNICí NOVA EO
DE

RUP NO OTAL
19- ODE

EDOC/2019t37143

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara.01.10,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, revogar o Acordo a celebrar entre o Município de Vila Nova de
Gaia e o Agrupamento 575 de S. Félix da Marinha, aprovado pela Gâmara Municipal em 2T
de junho de 2019 e estornar o cabimento e compromisso da verba de €50 000,00 (ðinquenta
mil euros), nos termos informados,

AD AO IN DE NO AM

DO MUNI N
EDOC/2019/58560
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara.24.09,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o aditamento ao contrato interadministrativo de
delegaçäo de competências no âmbito do serviço público de transporte de passageiros
celebrado entre a Área Metropolitana do Porto é o'Município de Viia Nova de Gaià, nos
termos apresentados,
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal.

DE coM
NDE - DEI SOLAR

COND ND ODA ESCEN
EDOC/2019/58035

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrd ente : " A Câmara. 24. 09.201 9,

E

DA

E00

D
RVI coD EN

E APOIO
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a retificaçäo da cláusula segunda da minuta do Acordo
de Parceria a celebrar com a Gonfraria Queirosiana aprovado na reun¡äo da Câmara
Municipal de 27.06.2019 e o descabimento e estorno da verba remanescente, nos termos
informados.

DA CELEB o ODE
N RI DE OP

cEl DA
EDOC/2o19/57171
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:"À Câmara. 24.09.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adenda retificativa ao Acordo de Colaboração
celebrado entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Fábrica da lgreja Paroquial de S. peâro
de Pedrosol Para apoio financeiro às obras de requalificaçäo OiCápela Ue S. gartolomeu,
nos termos informados.

N LI INT

Ptsct
IP

EDOC/20191,t3841
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:"Aprovo. À câmara, para ratificaçao. 16.0g.201g,'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 16,0g.20ig que
aprovou a ata do júri relativa ao Concurso Público com Publicidade lnternacional -
Prestaçäo de Serviços de Formaçäo, Segurança e Desenvolvimento de Atividades
Aquáticas nas Piscinas Municipais, nos termos infoimados,
Mais foi deliberado autorizar o respetivo estorno da verba alocada ao presente
procedimento.

Ltco lcl
PARA REFE

IPAM lclPAt tc PIO DE ADEGA
oFt MINUT

EDOC/2019/35660
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:"À Câmara. 30.09,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Aprovar o conteúdo do Relatório Final, designadamente, adjudicar o concurso

público para prestaçäo de serviços para o fornecimento de refeiçÕes para
reuniões e iniciativas institucionais promovidas nos váríos equþamentos
municipais do Município de Vira Nova de Gaia, para o lote I à proposta

L

S

DE

V
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DE AT
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REUN

t2



VILA NOVA DE

Ma t?
(i^ l',1 

^ll,A 
Ml. J r\ l(l I PAI

{

Ala n'21- Reunião Ptiblìca
De 07 de outubro de 2019

reportada pela Gertal- Companhia Geral de Restaurantes e Alimentação, S.4., e
para o Lote 2 à proposta sTATUsvoGA, Lda,, nos seguintes termosl
a) Lote 1 - 600.000,00 €, acrescido de IVA à taxa legãl em vigor;
b) Lote 2 - 50,000,00 €, acrescido de IVA à taxa legãl em vigõr; 

'

2. Aprovar as minutas dos contratos;
3' Autorizar que se proceda à notificação dos adjudicatários para entrega dos

documentos de habilitaçäo e, no caso do Lote l, éntrega, aindå, da cauçäã.

D AM ED
TOS E

N

DO
ED0C/2019t25978
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preside nte : " A Câmara. 24. 09,201 g,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstenção do ppD/pSD, nos termos
informados, o seguinte:

1. Aprovar o teor do relatório final, da qual decorre a proposta de adjudicação da
presente locaçäo de equipamentos à proposta reportada pela emþresa ÁUOIO

IUZ: Sérgio Bandeira, Unípessoal Lda, pelo montante máximo Oe è¡¿g 000,00 +
IVA à taxa de23o/o;

2. Aprovar a minuta do contrato;
3. Autorizar que se proceda à notificaçäo do adjudicatário para que apresente os

documentos de habilitaçäo e cauçäo, nos termos, prazos e condiçöes contidos
no programa do concurso e CCp.

rrB
ECA DE VI E GAIA .

EDOC/2o19/3181

E

M

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 50.09,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:l. Declarar a caducidade da adjudicaçäo pelo! fundamentos invocados em a) e
d) da informação INT.CMVNG/2019/39205;

ll. Ordenar a notificaçäo da intenção de dectaraçäo da caducidade da
adjudicaçäo, para efeitos de audiência plévia, concedendo.se:

i) um prazo de 5 dias úteis, em cumprimento do ponto 20.5 do pp e
do n0 2 do artigo 860 do CCP, para pronúncia relativamente à falta de
apresentaçäo de documentos de habilitaçäo no prazo estabelecido no pp;

ii) Um prazo de 10 dias úteis, por aplicaçäo do prazo geral previsto
nos artigos 1000 e seguintes do CPA, para pronúncia relativamente à não
ap_resentação da cauçäo no prazo legal, previsto no no 1 do artigo 910 do
ccP.

lll' No caso de não haver pronúncia por parte da entidade adjudicatária, declarar
(definitivamente) a caducidade da adjudicaçäo e a adjudicaçäo da proposta

RELA

IDAD
,,

U
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classificada em lugar subsequente nos termos do Relatório Final, a

:{-e^r'lqrgsentada pelo concorrente pascoal e veneza, Ld.a, pelo valor de
1.298.676,94€ (um milhäo, duzentos e noventa e oito mil, seiscentos e
setenta e seis euros e noventa e quatro cêntimos), acrescido de lvA à taxa
legal em vigor, assim como as notificaçöes para que apresente os
documentos de habilitaçäo, bem como entregue a cauçäo, conforme
estabelecido no programa do concurso.

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

DE DAD
MU 05 DE RO DE

EDOC/2019/60523

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, 50.09,2019,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do PS e 1 abstenção do ppD/pSD, revogar, por
mútuo acordo, o Acordo de Cooperaçäo com a Federaçäo dai coletividades de Vila ñova de
Gaia (FCVNG), ratificado pela Câmara Municipal em 05 de novembro de 20lg e, em
consequência, dar sem efeito o apoio consubstanciado numa comparticipaçäo não
financeira, no montante de €170,10, acrescido de IVA à taxa legal em uigor, noi tr6o,
informados.

OMA LAN

EDOC/2019t60521
EM 21 DE 2018

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. 50,09.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do PS e 1 abstençäo do ppD/pSD, revogar, por
mútuo acordo, o Acordo de cooperação com a Federação dai colet¡vidades de Vila ñova de
Gaia (F.CVNG), ratificado pe_la Câmara Municipalem 21 de maio de 2018 e, em consequência,
a devoluçäo ao Município do montante de 7.500,00€ (sete mil e quinhentôs euros) pör parte
da FCVNG, nos termos informados.

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

AE
RO DA

EDOC/2019/49308
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 25.09,2019,

A
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M
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento das taxas de
instalaçäo de recinto improvisado, no valor de €120,46 icento e vinte euros e quarenta e
seis cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo pedro da
Afurada, nos termos informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 16,09,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento das taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realização do evento 'iProc¡ssâo das Festas em honra do
Senhor do Palheirinho", realizado no dia 04 de agosto de 201g, no montante de €125,16
(cento e vinte e cinco euros e dezasseis cêntimos), correspondente a 70o/o do valor total de
€178'80 (cento e setenta e oito euros e oitenta cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja da
Paróquia de são pedro de Avintes, nos termos informados,

DE

DIREçÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E S PÚBLICOS
PEDI DISPE ELA I

NOV ALD AEO

DE AVINTES
EDOC/2o19/45568

EN o RE
DAS M UNFO''

8DE €656
SEIS ECr AE DAS DE

EC
EDOC/2019t41324
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 16,09.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento das taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realização do evento'iProcissãoias Festas em honra do
Nosso Senhor do Triunfo", realizado no dia 18 de agosto de 201g, no montante de €459,5g
(quatrocentos e cinquenta e nove euros e cinquentã e nove cêniimos), correspondente a
70o/o do valor total de €656,55 (seiscentos e cinquenta e seis euros e cinquenta e cinco
cêntimos), solicitado pela Uniäo das Freguesias de Sandim, Olival, Lever e brestuma, nos
termos informados.

PED
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ED0C/2019t44943
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: "À Câmara. 16.09.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento das taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do eventõ "Procissáo em honra de Santo
Ovídio", realizado no dia 01 de setembro de 201g, no montante de €399,00 (trezentos e
noventa e nove euros), correspondente a 70o/o do valor total de €570,0ó (qùinhentos e
setenta euros), solicitado pela União das Freguesias de Mafamude e Vilar do Þaraíso, nos
termos informados.

DISP

NTA E
os). solt ADO PELA NTA DE DE VI DE AN DORINHO

EDOC/2019t52642

IN

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 16.09,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento das taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realizaçäo do evento 'iFesta da Cãbola", realizado de 05 a
09 de setembro de 2019, no montante de €876,23 (oitocentos e setenta e seis euros e vinte e
três cêntimos), correspondente a70o/o do valor total de €1.251,75 (mil duzentos e cinquenta
e um euros e setenta e cinco cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de Viiar de
Andorinho, nos termos informados,

IA 19 DE

ELA
SANTA MARIA DE GULPILHARES
EDOCt2019t24148
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4b, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara, 16,09.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento das taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Via Sacra Èública", realizado no dia
19 de abril de 2019, no montante de € 625,80 (seiscentos e vinte e cinco euros e oitenta
cêntimos), correspondente a 70o/o do valor totaide €894,00 (oitocentos e noventa e quatro
euros), solicitado pela Paróquia de Santa Maria de Gulpilhares, nos termos informados.

T6
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PEDID ELA I

urt NO DIA
cl

PED
ED0C/2019/48855

SEIS
SEN ADA P

EDOC/2019t44223

tDo LATIVA
DE AG DES

PELA ESE
EDOC/2019t48320

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:"À Câmara. 16,09,2019,

AP

DE20'l

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 46, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara. 16,09.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade,.aprovar o pedido de isenção de pagamento das taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à reaiização do eveñto "Prociðsão em honra de São
Bartolomeu", realizado no dia 25 de agosio de 2019, no montante de €1g0,gl (cento e
oitenta euros e oitenta e um cêntimos), correspondente a 70o/o do valor totai de €25g,30
(duzentos e cinquenta e oito euros e trinta cêniimos), solicitado pela Fábrica da lgreja de
Säo Pedro de pedroso, nos termos informados.

TIVA

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 47, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 16,09,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento das taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Festas em honra da Nossa Senhora
da Saúde", realizado entre os dias l0 e 16 de agosto de 201g, no montante de €256,20
(duzentos e cinquenta e seis euros e vinte cêntimõs), correspondente a 70o/o dovalor total
de €366'00 (trezentos e sessenta e seis euros), solicitado pela Confraria de Nossa Senhora
da Saúde, representada pelo Senhor Alfràdo Fernando Ferreira Alves, nos termos
informados.

t7
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Deliberaçäo: f
Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento das taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realização do evento "óinema ao Ãr Livre", realizado de 31
de agosto a 01 de setembro de 2019, no montante de €81,62 (oitenta . ,r .rro, e sessenta
e dois cêntimos), correspondente a 70o/o do valor total ae åt td,oo (cento e dezasseis euros e
sessenta 

-cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, nos
termos informados.

DE U

Ata no 2l- Reunião PtiblÍca
De 07 de oatubto de 2019

,,

D 201 V TRI

EDOC/2019/49645
IAL DE RAD

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4g, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 16.09.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento das taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento ';Procissåoias Festas em Honra de
Santa Eulália", realizado no dia 25 de agósto de 2019, no valor total de €2ig,40 (duzentos e
trinta e oito euros e quarenta cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja pàroquial de
Oliveira do Douro, nos termos informados.

T

1 TOT
co TAE

FR DE
EDOC/2019t43101
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 50, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"A Câmara. 16,09.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, 
_aprovar o pedido de isençäo de pagamento das taxas pela

interrupção de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Festas em Honra de Nossa Senhora
dos Remédios de Olival", realizado de 02 a 09 de setembro de 201g, no montante de €
892,82 (oitocentos e noventa e dois euros e oitenta e dois cêntimos), correspondente a 70%
do valor total de €1.275,45 (mil duzentos e setenta e cinco euros e quarenta e cinco
cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival, Lever'e Crestuma, nos
termos informados.
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EDOC/2019/40505
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 51, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"A Câmara. 16.09.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, a.provar o pedido de isençäo de pagamento das taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do eventô ',procissäo em Honra de Nossa
Senhora da Saúde de Sandim", realizado no dia 11 de agosto de 2019, no montante de €
90'41.þoventa euros e quarenta e um cêntimos), corresiondente a70o/o do valortotal de
€'129,15 (cento e vinte e nove euros e quinze cêníímos), söliritado pela Comissäo de Festas
em Honra de Nossa Senhora da Saúde de Sandim, 

.representada 
pelo Senhor António

Martins Barbosa, nos termos informados,

EDOC/2o19/46849
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente:,,À Câmara. 16,09.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento das taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realização do evento ;Bl' Volia ã portugal em Bicicleta,,,
realizado no dia 11 de agosto de 2019, no valor total de €1.3og,ss (mil trezentos e sessenta e
nove euros e cinquenta e cinco cêntimos), solicitado por Nuno Pedrinho, da Divisäo de
Gestäo de Equipamentos e Eventos, nos termos informados,

E DE
AS DEN

DIA MB I N TOT
ECr EU soLl PELA

UE

EDOC/2019/46063

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:',À Câmara, 16,09,2019,

DE
A

L

A
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DE DEJ
TRINT TRO

DO

ET
DE AG

ET

{

Deliberação:

ED

AFURADA
ED0C/2019/38568

PEDI

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento das taxas pela
interrupçäo de trânsito, relat¡va à realizaçäo do evento 'íProc¡ssâo das Festas em Honra de
Nossa Senhora do Amparo, Säo Vicente e São Tomé", realizado no dia 01 de setembro de
2019, no montante-.de €180,81 (cento e oitenta euros e oitenta e um cêntimos),
correspondente a 70o/o do valor total de €258,30 (duzentos e cinquenta e oito euros e trinta
cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de Säo Félix da Marinha, no, termos
informados.

DE

PED

DET INTE

,t

E
c

ED

ORES

TIVA

E

VILAR

Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 54, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara. 16.09.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento das taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realização do eventó "Festâs ãe S. pedro . Afurada,',
realizado de 20 a 29 de junho de 2019, no montante de €2 054,08 (dois mil e cinquenta e
quatro euros e oito cêntimos), correspondente a 70o/o do valor totai de €2.g34,40 (dois mil
novecentos e trinta e quatro euros e quarenta cêntimos), solicitado pela Comissão de
Festas do Padroeiro dos Pescadores de Säo Pedro da Afúrada e União de Freguesias de
santa Marinha e são pedro da Afurada, nos termos informados.

,,

DE DE

DE

L4

DET

EDOC/2o19t45467
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 55, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 16.09.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento das taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do ev-ento "Ëesias de Santo Ovídio .
Mafamude", realizado de 28 de agosto e 03 de setembro de 201g, no montante de €1 052,62
(mil e cinquenta e dois euros e sessenta e dois cêntimos), correspondente a 70% do valor
total de €1.503,74 (mil quinhentos e três euros e setenta e quatro cêntimos), solicitado pela
Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos informadoi.

DE NHA

TO"
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MU NA
A RA DE EPE

EDOC/2019/33878

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b6, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 16.09,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito na Rua das Cavadas
Velhas, junto ao entroncamento com a Rua Figueira de Mato, União de Freguesias de
Serzedo e Perosinho, nos termos informados.

NOC EA DE

EDOC/2018/67639

AIS D DE DES ROSIN
EDOC/2018t23947

MUN DE NA ADO NDIDO
DE B PE EI UES

EDOC/2019/35094
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 59, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 16.09,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito na Rua Nova do Agro,
no troço compreendido entre a Rua Anselmo de Braancamp e a Rua do Eirado, freguesiã de
Arcozelo, nos termos informados.

6
E

E

HES
DE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 16.09.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito no cruzamento entre a
Rua de Säo Pedro e a Rua Nova de Brandariz, Uniäo de Freguesias de Serzedo e perosinho,
nos termos informados.

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 58, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara, 16.09.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar as Posturas Municipais de Trânsito, na Uniäo de
Freguesias de sezedo e perosinho, nos termos informados.

P99J954 S9l'tlclP4L= P=E 
TM DAS rourñruuts - un¡Äo oe rnecuesns oe

SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2019/41588
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 60, apenas no
original,
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Despacho do Sr, Presrdente: "A Câmara. 16.09.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito na Travessa das
Fontaínhas, União de Freguesias de Serzedo e Perosinho, nos termos informados.

EVI
ADE

ED0C/2019/2466
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 61, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: ',À Câmara. 29.09,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento da taxa referente à
licença {e um lugar de estacionamento privativo parã o ano oã zotg, sito na Rua António
Ferreira Braga Júnior, freguesia de Canidelo, no vaìor de €720,49 (setecentos e vinte euros e
quarenta e nove cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de Canidelo, nos termos
informados.

DED Àuc s
OD ITOS DE

RE NO 1.440
NT E EO

U DE
EDOCI2019t2235

PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA TAXA REFE NTE À LICEN DE DOIS

DO

PP

DE

DE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 16.09.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento da taxa referente à
licença {e dgis lugares de estacionamento privativó para o ãno de 201g, sitos na Rua
Codessal, Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, no valor de €1.440,gg
(mil quatrocentos e quarenta euros e noventa e oito cêntimos), solicitado pela Associação
de Socorros Mútuos Nossa Senhora da Esperança de Sandim, ños termos informados,

O PELA

DE
P P OD SITOS D LO-

DE DO NO €21 S MIL
AE NTA D DE

FI E 04.
EDOC/2019/78915

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 63, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:,'À Câmara. 20.09.2019,

NT
ITE

DO
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Deliberaçäo:
4

Deliberado por unanimidade, retificar a deliberaçäo de Câmara de 04.03.201g, passando a
Câmara a aprovar o pedido de isençäo de pagamento da taxa referente à liiença oé oo¡s
lugares de estacionamento privativo para o anó de 2019, sitos na Vereda D, Ximänes Belo,
freguesia de Oliveira do Douro, no valor de€2161,46 (dois milcento e sessenta e um euros
e quarenta e seis cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, nos
termos informados.

E99.9!4 PÁslÇ4. PF. YåLAonnes - neounltncncÄo e uooenruznçno ons ¡rusrnuncöes -
CONTRATO ADICIONAL NO 3
EDOC2019/49143
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64, apenas no
original.

Despacho do sr, Presrdente:"Autorizo, À câmara para ratificaçã0, 2g,0g.201g,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 2g,0g.201g que
aprovou o contrato adicional n0 3, relativo à empreitada "Escola Básica de Valadares -
Requalificaçäo e Modernização das lnstalações", nos termos informados,

LHÃOPRS aa

DE OLIVAL - - APROV
DO NUTA
EDOC/2019/9596
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 65, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 19.09.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar o teor do Relatório Final, do qual decorre a proposta de adjudicaçao à

proposta reportada pela Tecnocampo - Sociedade de Construçöes e Obras

- Públicas, sA, pelo valor global de € 1,3r9.459,s3 + lVA, à taxa legalãm vigor;
2. Aprovar a minuta do contrato;
3' Autorizar para que se proceda à notificação do adjudicatário para apresentação

dos documentos de habilitação previstos em Programa de Concurso, bem como
prestar caução, tudo nos termos e prazos previstos naquela peça.

D|REçÄO MUNtCtpAL PARA A TNCLUSRO SOCIRI-
ATRIB E Âur 201

ADE B
EDOC/2019t58974
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 66, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preside nte : " À Câmara. 25.09.201 g,

TO

AED
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a atribuiçäo dos escalöes A e B da açäo social escolar
aos alunos da tabela anexa à etapa 1 do EDOC t2019t58974 e nos termôs da informaçäo
anexa à mesma, cujos efeitos em termos de atríbuiçoes de auxílios económicos e cálculo
do custo da refeiçäo, se repercutiräo a partir do ¡níóio do presente ano escolar, ou seja, a
partir do dia 1 de setembro de 201g, nos termos informados.

TO.P DES A CELEB
GAIA IVO D RAS

ILE AEU
EDOC/2019t51674
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 67, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"A Câmara. 50.09,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Clube Desportivo do Candal, påra apoio
financeiro às obras de reparaçäo, manutençäo e melhoria das instalaçöes despörtivas, no
montante total de €6 080,00 (seis mil e oitenta euros), nos termos apresántados,'

CELEB VILA Eoc ES CUL DA CEIRO NO
EIO I ADO - EIRA

€1.350 .00 ffitL TREZENTOS E CINQUENTA EUROS)
EDOC/2019/54533
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 68, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara. 01.10.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato de Patrocínio Desportivo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e o Clube Desportivo e Cultural da AppACDM, para apoio
financeiro à participaçäo no Xl Torneio lnternacional de Futebol Adaptado - Al¡ufe¡ra 2btg,
no montante total de €1,350,00 (miltrezentos e cinquenta euros), nosìermos apresentados.

Ata no 2I- Reunião Ptíblìca
De 07 de outubro de 2019

P DE 20181201

VIME

EDOC/2019/51590

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 69, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 01.10.2019,

o
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Deliberaçäo:

leli!9rado por unanimidade, aprovar o Contrato Programa de Desenvolv¡mento Desportivo
201812019 a celebrar entre o Município de Vila Novide Gaia e a Federaçäo portuguesa de

lénis de_Mesa, para apoio financeiro ao desenvolvimento da modalidade de Ténis de Mesa
de Alta Performance no C.A.R. de Vila Nova de Gaia, no montante total de €22.000,00
(setenta e dois mileuros)nos termos apresentados.

ELE rciPt EA DEco DO TEL TE VI
UAT

EDOC/2019t57432
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:,'À Câmara. 18.09,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Unidade de Apoio do Comando do Pessoal do euartel da Serra do
Pilar, tendo em vista a realizaçäo do evento "Vl DUATLO BTT - polacos da Serra,,, nos
termos informados,

tDo P DET DAP NICIP

LA D' NO €2. SMI EN
co

ODE
EDOC/2019t52992

DA

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 71, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presidente:,,À Câmara. 16.09.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade,.aproyar o pedido de isençäo do pagamento de taxas pela
utilizaçäo da piscina municipal de Vila d'Este, aos utóntes da'Aõsociaçäo Conselho de
Séniores dos Proprietários da Urbanizaçäo da Vila d'Este, no valor de €i'ltg,ls (dois mil
quatrocentos e dezoito euros e setenta e cinco cêntimos), durante o ano letivo 2d19 t2O2O,
solicitado pela Associaçäo Conselho de Séniores dos Proprietários da Urbanizaçäo da Vila
d'Este, nos termos informados.

DI
CIPAL

VILA DM- ESA
AM ct

NTOS
A E EUM o 201

A
DEFICIENTE MENTAL
EDOC/2o19/53270
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópía sob o no 72, apenas no

DO UTIE

MI
ctN

soLtct

original,
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Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 16.09.201g,
Deliberação:

DOP

EDOC/2019/50877

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas pela
utilizaçäo da piscina municipal de Vila d'Este, aos utentes aa'RÞpRCDM - Associaçäo
Portuguesa de Pais e Amigos do Cidadäo Deficiente Mental, no valor de €3.262,51 (três mil
duzentos e sessenta e dois euros e cinquenta e um cêntimos), durante o ano letivo
201912020, solicitado pela APPACDM - Associaçäo Portuguesa de pais e Amigos do
Cidadão Deficiente Mental, nos termos informados.

Ntcr
GOM

GOM

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 73, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 16,09,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, 
_aproyar o pedido de isençäo do pagamento de taxas pela

utilização da piscina municipal de Vila d'Este, aos alunos portadores de deficiência da
escola secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves, no uálor de €675,00 (seiscentos e
setenta cinco euros), durante o ano letivo 2019/2020, solicitado pela Escola Secundária Dr.
Joaquim Gomes Ferreira Alves, nos termos informados

EDI D P IL IPAL
ORD

DE 1

D
ADO CLU D

EDOC/2o19/13289

PEDIDO DE DISPEN DOP NTO DE T PELA UTI DE PI NA MUNICIPAL. NO

EDOC/2019t52408
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 75, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 18.09.201g,

cAS
lscDO

MA

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

Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara. 30,09.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade,.aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas pela
utilização da piscina municipal de Lever, aos atletas oä canoagem do Clube Náutico de
Grestuma, no valor de €318,75 (trezentos e dezoito euros e seten-ta e cinco cêntimos), com
efeitos 

.à -época 
desportiva 2018t2019, solicitado pelo Clube Náutico de Crestumá, not

termos informados.

COM E
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Deliberaçäo

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de isenção do pagamento de taxas pela
utilizaçäo da piscina munic¡pal, no valor de €335,00 itrezentos e tr¡nta e c¡nco euros),
durante o ano letivo 2019t2020, solicitado por carios iosé Pereira Monteiro, nos termos
informados.

PV
EN INA IP

€1 1 E 20'l R

COUTO
EDOC/2o19/49552

ET tsctNA
NO DE ED PARA

SB
DE OL IVEIRA
EDOC/2019/52066
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no TT, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 25,09,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas pela
utilização da piscina municipal Aurora Cunha, no valor Oã Ct.tOo,oO lmil e cem euros), para
o ano letivo 201912020, solicitado por Maria de Lurdes Novais Braga, nos tärmos
informados.

DE ENTO PE DE CIPAL
00 EC LETIVO

SO POR
EDOC/2o19/57423

L

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 76, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara. 24,09.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade,. aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas pela
utilizaçäo da piscina municipal, no valor de €1.110,00 (ñr¡l cento Jde. euros), para o ano
letivo 2019/2020, solicitado por Patrícia Sofia da Mota Sousa, nos termos informados.

DO

POR

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no ZB, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presld ente : " À Câmara. 24,09.201 g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas pela
utilização da piscina municipal da Granja, no valor de €t.105,00'(m-il cento e cinco euios),
para o ano letivo 201912020, solicitado por Carla Patrícia Almeida Godinho, nos termos
informados.

ME UREN

FILHO
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ED0C/2019/55534
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Zg, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presrdente:"A Câmara, 1g.09,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas pela
utilizaçäo da piscina municipal Vila d'Este, no valor de €;¿,zos,oo ioois mil duzentos e cinco
euros), para o ano letivo 2019t2020, solicitado por Cristina' Raquel Torres Ferreira, nos
termos informados.

DE AO TE
EDOC/2019/58330

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g0, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:,,À Câmara. 25,09.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento, no âmbito do
Programa_ Municipal Gaia + lnclusiva, solicitado por ïelma Marina Carvalho Rocha, nos
termos informados

NA
lo tco o ICIPAL olo

soc REIA VES
EDOC/2019/55055

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 81, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:,'À Câmara. 1g,09,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência õocial,
solicitado por Andreia Filipa Alves Silva, nos termos informados,

DIREçAO MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
DET rssÃo

3I DE E0l
€67

ADO
EDOC/2019t53777
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 82, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preside nte:,' À Câmara. 0J. 09.201 g,
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A

Deliberaçäo:

DO

ELA
EDOC/2019/51050

NTO AL
DE ITE

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de isençäo de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença espec¡al de ruído relativa ao evenio "Cinemã ao Ar Livre,', real¡zado nos
dias 31 de agosto e 01 de setembro de 2019, no valor de €67,78 (sessenta ä sete euros e
setenta e oito cêntimos), solicitado pela Uniäo de Fregueslas de Pedroso e Seixezelo, nos
termos informados.

ENSA TAXA PELA

EU9

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 83, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: "A Câmara, 16.09,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento de taxa devida pela
emissäo_de licença especial de ruído relativa ao evento "Festival do Prego,', realizado nos
dias 20, 2l e22 de setembro de 2019, no valor de €81,78 (oitenta e um euros e setenta e oito
cêntimos), solicitado pela Associação Carvalhos Vivo, noi termos informados.

DE E LICEN
EVEN NOS DIAS

201s ETE NTA E
UNT

EDOC/2019/53363

PELA LICE
LATIV SETEM

EDOC/2o19t49129

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g5, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"A Câmara. 0J.09.2019,

PE DE

E

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 84, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 03,09,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evenio "Quartel Aberto", realizado nos dias
31 de agosto e 0l de setembro de 2019, no valor de €67,78 (sessenta e sete euros e setenta
e oito cêntimos), solicitado pelos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, nos termos
informados.

cotM
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Deliberaçäo

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de isençäo de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença espec¡al de ruído relativa ao evenio "Madalõna Fest", realizado de 2g de
agosto a 0l de setembro de 2019, no valor de €95,78 (noventa e cinco euros e setenta e oito
cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia da Madàlena, nos termos informados.

CIAL D

NOS

soLrc PELA JUNTA DE UESIA DE VILAR DE RINHO
EDOC/2019t52646
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 86, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 0J.09,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxa devida pela
emissão !9 lic_en.ea especial de ruído relativa ao evento *Festà da cebota 2019,, realizado
nos dias 06, 07, 08 e 09 de setembro de 2019, no valor de €95,78 (noventa e cinco euros e
setenta.e-oito cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de Vilar de Andorinho, nos
termos informados

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 87, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara, 03,09,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento de taxa devida pela
emissäo de_licença especial de ruído relativa ao evento "Gontõs Medievais", realizado nos
05, 06, 07, 08 e 09 de setembro de 2019, no valor de €109,78 (cento e nove euros e setenta e
oito cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia Pedròso e Seixezelo, nos termos
informados.

PEDI

EVAI
2019 E OITO

PELA JUNTA DE FREGUESIA PEDROSO E
EDOC/2019/52652

lDo DET DE
LA D 2019"

DE IN E E E OIT
DEF GUESIAS DE GULPI E VALADARES
EDOC/2019t52170

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gg, apenas no
original,
Despacho do Sr, Pres¡dente: "À Câmara. 0J.09.2019,

1

PELA
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Deliberaçäo:

N E AE

D D

827

DE

Deliberado por unanimidade, 
_aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxa devida pela

emissåo de licença especial de ruído relativa ao evento " Noiie ãe Fados z¡lg",real¡zado nodlt 11 de agosto de 2019, no valor de €52,78 (cinquenta e dois euros e sãtenta e oito
cêntimos), solicitado pela União de Freguesias de bulpilhares e Valadares, nos termos
informados,

UPO

1 N
NTIN tc

EDOC/2019t57613
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gg, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:',À Câmara, 25,09.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxa devida pela
emissão-de licença especial de ruído relativa ao evento "Anivèrsário do Grupo de Amígos
Motas e Motorizadas Clássicas", a realizar nos dias 26 e 2T de outubro de zgig, no valor de
€235'89 (duzentos e trinta e cinco euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela Junta de
Freguesia de s. Férix da Marinha, nos termos informados.

OD

ROS E
EL DE

EDOC/2019/55480

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 90, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara. 19.09.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxa devida pela
emissäo de lic.ença especial de ruído relativa ao evento "Convívio Solidário/Noite Branca,,,
realizado no dia 28 de setembro de 2019, no valor de GS2,TB (cinquenta e dois euros e
setenta e oito cêntimos), solicitado pelo Centro Social de S, Miguel de Arcozelo, nos termos
informados.

D NSA

DE

DDA DE
B ,, NOD 201

AE
R.

EDOC/2019/57561

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 91, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente:',À Câmara. 18,09.201g,
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de isençäo de pagamento de taxa devida pela
em¡ssäo de licença espec¡al de ruído relativa ao evento "NoiteÞranca,', realizado no dia 2g
de setembro de 2019, no valor de €64,39 (sessenta e quatro euros e trinta e nove cêntimos),
solicitado pela Associaçäo Preservar Memórias, A,c.R., nos termos informados,

DE ITUI REGI co
RO RDE AN -P 9-C REG

VILAR DE ANDORINHO
EDOC/z019t57203

REGIME PROPRIE LICIT
4940t1 .UN

PEROSINHO

EDOC/2o19t57205

EDI RT c DE ECO
OL 61/19 - -U D DE

LEVER E CRESTUMA
EDOC/2019t39077
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g4, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 16.09,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstençao do PpD/pSD, aprovar o pedido
de certidäo d9 gonstituiçäo de regime de compropriedade, solicitado por Ânielo de dliveira
Lopes - Proc' 3161/19 - CERT, Uniäo de Freguesias de Sandim, Oliüal, Lev:er e Crestuma,
nos termos informados.

E

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g2, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 16.09,2019,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstençao do ppD/pSD, aprovar o pedido
de certidåo.de. constituição de regime de compropriedadô, solicitado por Sändro Viläverde
Pinto e Andreia Vilaverde Pinto - Proco 4430/19 - CERT, freguesia de Vilar de Andorinho,
nos termos informados.

DEDE

U E

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g3, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 16,09,2019,
Deliberação:

Deliberad.o por maioria, por 9 votos a favor do PS e 1 abstençao do PpD/pSD, aprovar o pedido
de certidäo de_constítuiçäo de regime de compropriedade, solicitado por'França . Mr¡r,
Unipessoal - Proco 4940119 - CERT, Uniäo de Freguesias de Serzedo e peroj¡nho, nos
termos informados.
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0 SP DET LO

soL PELO
PAROOU DA IG DO SENH R DA VERA CRUZ DO CANDAL

ED0C/2019/58339
Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 95, apenas no
original,

Despacho do Sr, Preside nte :', À Câmara, 20, 09, 201 g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento de taxa a título de
inspeçäo de elevadores, no montante global de €154,ó0 (cent'o e-cinquenta e quatro euros),
Proc.' 37/EL/03 - ELEV, U1iäo de Freguesias de Santa Marinha e Sao pedro da Afurada,
solicitado pelo Centro Social Paroquial da lgreja do Senhor da Vera Cruz do Candal, nos
termos informados,

GAIURB URBANISMO E EM
P ABIO DA N HABIT NA

HE UL N07 FRT IDELO
EDOC/2019t58214

ES

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g6, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 19.09,2019,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstenção do PPD/pSD, aprovar o despejo
de Fábio Manuel Carvalho da Silva, arrendatário da irabitação sita na Rua Heróis do
Ultramar, n0 78, 10 Esq-Frt, freguesia de Canidelo, nos termos in-formados.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÁRo DE TEsouRARIA que se anexa no final por fotocópia sob o no 97, apenas no
original,
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

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

Otávio Mota- Manifestou o seu agrado pela descentralizaçäo das reuniöes públicas de Câmara. Referiu-se a
problemas existentes na união de freguesias, ao nível da rede viária e de iluminaçäo pública. Referiu-se
igualmente ao crescimento do turismo no concelho, perguntando quais as intençoes da bâmara Municipal para
estendero turismo do centro.da cidade para a periferia, Referiu-se,'ainda, à neceisidade de colocação Jä placas
identificativas nas vias rodoviárias, nomeadamente, na entrada na cidade de Gaia, a qualé inexistente,

Liliana Gomes - Representante dos Encarregados de Educação da Escola Básica de Murracezes - Disse
que a escola foi recentemente intervencionada, tendo ficado em faita a construçäo de um refeitório, eue a escola é
um projeto de futuro e que, desde que ocorreu a agregaçäo das turmas do 10 óiclo e do jardim de infânciã,-ãtingiu-
se o limite máximo de alunos, ou seja, a confiançã dõs pais foi reforçada e a escola é vista como uma escola de

NHA EESr
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continuidade, Que terá sido assumido o compromisso de que o refeitório seria construído se houvesse uma
perspetiva de continuidade, pelo que, os factos falam por si e os encarregados de educação pretendiam ter a
garantia de que iria ser disponibilizada a verba para a construção de um refeitório,

Manuel Gomes - Congratulou o executiv_o pela descentralização das reuniöes públicas, permitindo uma maior
proximidade da populaçäo' Agradeceu ao Senhor Presidente Oa Uniao de Freguesias de Grijó e Sermonde por ter
reposto a dignidade ao salão nobre da junta de freguesia, Solicitou qui o Senhor presidente da Câmara
confirmasse se a rua Américo Oliveira vai ser concluída ainda no presente mandato, dado tratar-se de uma obra
estruturante e já reivindicada há dezenas de anos, Referiu-se à sinalização de trânsitô, nomeadamente, aos sinais
de STOP, que säo inexistentes em muitas ruas secundárias, Que, comó Presidente da Associação Desportiva de
GrijÓ, agradeceu o lançamento do concurso público para a construção da respetiva sede so-cial. Disse que a
referida associação, em breve, fará 60 anos de existência e que gostâria de receber a Medalha de Mérito, o que
nunca aconteceu até ao momento,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues relativamente às questÕes colocadas pelo
Senhor octávio Mota, disse ter tomado nota da questäo relaìiva ¿ ¡lum¡Àáçáo pública qr., p.rròalmente,
desconhecia' Relativamente ao turismo, disse que qualquer pessoa que ven-ha, þela p¡meira vez, visitar o
Mosteiro de Grijó, fica surpreendida com a sua beleza e com a história que ele'encerra. eue é importante
preservar o património estrutural e histórico e existem duas vontades da Câmara, uma que já estã a ser
consumada e-outra que o será em tempo útil, Que a que já está a ser consumada, é um estudo dó turismo para
Vila Nova de Gaia, que envolve, neste momento, um con¡unto alargado de instituiçoes, incluindo os presidentes dejunta, assim como, as unidades hoteleiras e empresas, para se identificar as zonas de atratividade e definir
alg.umas zonas, alguns equipamentos e algumas infraestruturas, de visita obrigatória. Contudo, disse que quem
visita o concelho, tem de ser.captado paia o lazer e não basta ter um roteiro, Relativamente à questäo da
sinalizaçã0, disse fazer sentido o exposto pelo Sr, Munícipe, porque a sinalizaçäo existente nas estradas
nacionais, são antigas e pouco apelativas e a Câmara está a fazer um esforço para reverter a situaçä0,
Relativamente à intervençäo da Senhora D, Liliana Gomes disse que a obia da escola de Murracézes foifeita por
etapas e, neste momento,. existem dois problemas para resolver, isto é, o problema da ocupação do outrora Jardim
de lnfância, que é também um equipamento que tem de ser suficientemente pensado, para näo ser algo de
primeiro impulso e a questäo do refeitório, Que se está a terminar um refeitório novo, numa escola que tinha
particular importância pelo número de alunos, que é a Escola J. Nicolau e que se encontra na malha urbana. eue
de seguida, seguiu-se para Campolinho e depois será a escola de Murracezes. Disse pretender que, no ¡m deste
ciclo, as escolas do 10 ciclo de Vila Nova de Gaia, sejam escolas de referência,
Relativamente à intervençäo do Senhor Manuel Gomes e à Rua Américo Oliveira e Senhor do padrã0, disse que
uma das razöes para que as grandes vias estruturantes do municipio näo tenham sido arranjaOas átå ñoþ, e o
facto de implicarem gastos de milhöes de euros, Que as obras seião efetuadas e pagas por etapas, permitindo
uma distribuiçao dos custos de forma plurianual. Relativamente à questao da sinalização de trânsito, disse que a
Câmara, em conjunto com os Presidentes de Junta, irá sinalizar todos os casos e ,uâliæ a situaçãó, No que diz
respeito à construção da sede da associaçä0, disse ser vontade da Câmara fazê-lo, eue o projeto näo é uma
sede, é um instrumento de auto'subsistência da própria instituiçã0, ou seja, a Câmara, inicialmeníe, otnòu pu' o
projeto como sendo uma sede e ele evoluiu para um pro¡eto dé auto{inanciamento e de auto-sustentaçã0,'Disse
ser uma obrigaçäo da Câmara Municipal ahibuir a Medalha de Mérito à Associação Desportiva de Grijó, pelos seus
60 anos e o Senhor Vereador responsável pela área, ficará com a responsabilidade da questã0,

Alexandre Silva Oliveira - Referiu-se à falta de ligação de saneamento na Rua do Choupelo, em Grijó.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduãrdo Vítor Rodrigues disse que para iazer umaoóra de ligação
de saneamento, tem de existir um sistema de bombagem, o quãl näo é própriåmeni;;rigã;.1;ãr-päo o,
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morad,ores nem para T ng.rt9 de Gaia, pelo investimento e, sobretudo, pela manutençä0. Disse que irá analisar a
situaçäo exposta pelo Sr, Munícipe.

Edgar Silva - Solicitou que a Câmara não se esquecesse da C+S de Grijó, a qualestá muito degradada.0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Êduardo Vítor Rodrijues disse que visitou a escola, mas a
responsabilidade da Câmara cenha-se nas escolas do 1o ciclo, porque a partir do 1o ciclo, a responsab¡l¡OåOe ¿ Oo
Ministério da Educaçä0, Que é importante que a Câmara tenl"ra papel reivindicativo e seja porta-voz e até financie
algumas coisas, mas näo pode dizer que a Câmara irá reabilitar a escola, porque näo é a'sua jurisdiçao,

Clemente Ferreira - Agradeceu publicamente o apoio da Câmara Municipal no regime extraordinário de
regularização das atividades económicas, que permitiu a sua empresa e muitas outras do concelho de Gaia,
continuarem a trabalhar no concelho, beneficiando todos,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse tratar-se de uma legislaçäo do país,
que a Câmara Municipal assumiu como um instrumento para resolv:er os problemas em Gaia e tegätizár aquilo que
era legalizável, Que lamentavelmente quando chegou a altura de ver viabilizados os postos ãe hbaiho e as
empresas, foi um dos assuntos que terá pensado que teria a unanimidade na Câmara e isso não aconteceu,
Lamentou que por disputas político-partidárias, até uma regularizaçäo de uma empresa, sirva para fazer chicana
política e näo haver uma união na salvaguarda do interesse daé empresur . do emprego. eue na altura da
campanha eleitoral, visitam-se empresas J fulr-t. muito no emprego e, depois, quando foram apresentadas em
reunião de Câmara propostas de regularizaçä0, nenhuma delas ioi aprovadá po1nrnimidade, Agradeceu a
referência do Sr, Munícipe,

O Senhor Presidente de Junta da União das Freguesias de Grijó e Sermonde, Dr. Joaquim César Ramos
Rodrigues, salientou a importância das reuniöes púbicas descentral'izadas e agradeôeu a presença de todos,

Ata n'2I- Reunìão Ptiblicø
De 07 de outubto de 2019

E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 horas e 30 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,o 34,0 do CPA e no no. I do arto. 570 do Anexo I da Lei no. T5t201l, de 12 de

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

aprovado pelo Executivo na sua reuniäo de201g.01.21.

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

reun a subscrevi.

O Presidente da Câmara,

(Eduardo Vítor Rodrigues)

¡
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