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- O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
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ATA N.O 25

REUNIAO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA

NOS PAçOS DO MUNICÍPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 18 DE NOVEMBRO DE 2019

AUSÊNCAS JUSTIFIcADAs Nos TERMos DA ALíNEA c) Do ART'. 39 DA LEt N.o 7st2013DE 12 DE
SETEMBRO, COM AS DEVIDAS ALTERAçÖES:

- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim pinto Miranda
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PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA

PONTO PRÉUO NO 1
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, solicitou, que a partir de janeiro, as
reuniöes de Câmara passem a ser às segundas{eiras de manhä óu sextas-feiras 

'à 
tarde, por se encontrar

impedido, durante aproximadamente cinco meses, de estar presente das reuniöes de Cämara se se mantiverem às
segundas-feiras à tarde, por força da frequência do Curso de Auditor da Defesa Nacional,
Os Senhores Vereadores, Dr. José Joaquim Cancela Moura e Dr, Duarte António Reis Besteiro responderam
que daräo uma resposta positiva em breve, relativamente ao proposto.

PONTO PRÉVO NO 2
O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar apresentou um voto de louvor ao a¡eta da
Academia de Atletismo do Clube Futebol Oliveira do Douro, Sa-ndro Baessa que se sagrou Vice-Campeäo do
Mundo nos 1'500m na categoria de T20 (deficiência intelectual), nos Campeonaios do tvlunOo lp6, realizados no
Dubai,

llais propöe que seja dado conhecimento ao atleta bem como ao Clube de Futebol de Oliveira do Douro,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Voto de Louvor ao atleta da Academia de Atletismo do
Clube Futebol Oliveira do Douro, Sandro Baessa que se sagrou Vice Campeão do Mundo
nos 1.500m na categoria de T20 (deficiência intelectual), noJ Campeonatos do Mundo lp6,
realizados no Dubai, e que seja dado conhecimento ao atleta bem como ao Clube de Futebol
de Oliveira do Douro.

PONTO PRÉVO NO 3
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro, tez uma intervenção relativamente ao estado geral dos
arruamentos de Vila Nova de Gaia,
0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que a Câmara tem desenvolvido um
trabalho em colaboraçäo com as juntas de freguesia e com os mo-radores qre, através do velho sistema do SOS
Buracos, chegam a diversas temáticas, Disse ser verdade que a velocidade com que a Câmara tem
intervencionado o territÓrio, näo é compatível com a velocidade da degradaçäg, mas, apesar de tudo, houve
também a necessidade {e olhar para algumas vias cenhais, nomeadamente, a Rua Heróis do Ultramar, a Rua
Sidónio Pais ou a Rua 5 de Outubro, que säo vias estruturantes e que têm uma enorme importância, eue a
Câmara está a fazer um.egfgrgo na recuperaçao das vias, mas o plano de intervençäo na via pública é, neste
momento, mais do que prioritário, Disse que estäo 5 milhöes de euros em curso, para a reabilitaçdo de vias e a 1^
obra começa em toda azonada Quinta do Sardoal, a qual vaiser integralmente ieabilitada,

PRESIDÊNCIA/VE REAçÄO
DA DE

DE 24 E
NOVEMBRO DE 2019
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1, apenas no original,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente as atas no 23 da reuniäo extraordinária
de Câmara realizada em 29 de outubro de 2019 e no 24 da reuniäo pública de Câmara
realizada em 04 de novembro de 2019.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "Tomei conhecimànto. Ao Dep. prrrÃi Ï Cai^trtì," pr*
conhecimento, 30,1 0,201 g'
Deliberaçåo:

A Câmara tomou conhecimento.

TE

20'19 TORIO

RESP

DOo INA

Foi presente o documento referido em epígrafer qu-e se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmara.,'À Câmara.06,11.201g,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

E ROJ

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara. À câmara. 06,11.201g'
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que Gaiapol6 é uma entidade
societária composta por 60% do Estado e 40% da Câmara Municipãl e foi a sociedade que tratou de toda a
reabilitaçäo da zona ribeirinha de Vila Nova de Gaia, abrangida pelo programa Polis, isto é, um programa de
financiamento de reabilitaçäo de zonas degradadas, Que ao cõntrei¡o oo'quð aconteceu na maior parie oäs outros
Municípios, este programa Gaia Polis aindã näo foi encerrado, porque havia uma dívida e um contencioso judicial
que transitavam dos mandatos anteriores e que foi necessário resolver, No que diz respeito à divida, disse que a
solução consistiu num encontro entre aquilo que era a dívida que a Câmara e o Estado tinham para com a
Gaiapolis 9 aquilo que eram as receitas ou os créditos ou os ativos que a Gaiapolis tinha para dar ao Estado e à
Câmara Municipal, Que esses ativos eram duas casas que serviram de sede à Gaiapolis e localizadas na Afurada,
as.quais.f,o¡am lançadas a concurso público e vendidas pelo Estado e a partilha da receita foi basicamente para
cobrir o défice da prÓpria societária, Disse que, neste momento, assumiu-se encerrar a empresa, ainda que exista
um ajuste de contas a fazer e uma pequena comparticipação para fechar as contas a saldo zero, eue ainda
{ec9rr9 um processo judicial que ascende a cerca de 10 milhoes de euros, movido contra a Gaiapolis por parte da
Sociedade J, Gomes, exploradora do Cais de Gaia, por entenderem que as intervenções tiveram danos diretos na
zona de concessäo do prÓprio Cais de Gaia. Disse tiatar-se de um processo que já se arrasta há mais de 12 anos
e aquilo que a Câmara entendeu é que näo se pode manter a Gaiapolis a funcionar, com todas as consequências
ao nível do Tribunal de Contas, etc, e a assunção feita com o parceiro Estado, foi que no dia em que houver uma
decisäo e se ela for desfavorável, o acordo parâssocial ou o acordo que está ,suriOo na liquidação da Gaiapolis,
é uma partilha dos Ónus, na exata proporção da participaçäo de cada uma das entidades,
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besieíro disse que a presente soluçäo é a mais adequada e
perguntou se existe uma informaçäo mais atualsobre este processo,
O Senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que, neste momento, existem dois
cenários: o cenário exigido.pela contraparte que é, no fundo, o autoi do processo e esse cenário é conhecido por
todos e um outro cenário,.desenhado pelo Departamento Jurídico da Câmara, como sendo plausível, no limite dos
limites, haver razoabilidade em alguma da demanda. Disse que o Departamento Jurídico'apresenia um cenário
mais pessimista de todos, na perspetiva dos 2 milhöes, ou se.¡a, bem longe dos 10 milhöes,

a
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Deliberaçäo:

IDO D
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EDOC/2019/68799

EDOC/2019/71143

A Câmara tomou conhecimento,

NTE

T AO EN
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N
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A

v
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PRIMEI
SAP

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara, À câmara,05,11,201g'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo total do pagamento de taxas para
uma açäo de formação de primeiros socorros a ser ministrada pelos Bombeiros Sapadores,
no valor total de €1.524,32-(mil quinhentos e vinte e quatro euros e trinta e dois cêntimos¡ +
lVA, solicitado pela AppACDM.

SE

Foi presente o documento referido em epígrafet que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no original,
Despacho do senhor Presidente da câmara, "À câmara. 12,11,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de alteração ao Regulamento do Conselho
Municipalde segurança (cMS), nos termos apresentados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal.

I!4_r!o=yt1!I9IPAL DE D NrnR ¡NcÊNoIos eozo.eozg
EDOC/2o19t71282
Foi presente o documento re.fgrido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara, "À Câmara, para conhecimenro À ¿srriøÈ¡a utunøipai para
votação. 11 ,11,2019'
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

DE
DAB

octT

EDOC/2o19t62887
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no B, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara.,,À Câmara.l2.11.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do Gine Teatro Eduardo Brazão, para
a realizaçäo da Xlll Gala de Fados de Valadareõ, no dia 07 de dezembro de 2019, sol¡ó¡tado
pela Associação Miramar lmpério Vila Chã, nos termos informados.
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DE TRANSPORTES
EDOC/2019t72011
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara, "À Câmara, 15.11,2019,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que os seis municípios aprovaram a
intermunicipalização da STCP, com base num memorando, num contrato, Que a duração Oó contrato, como
corresponde ao conhato que previamente existia de gestão delegada do Estado nos Municipios, tem uma data de
vigência que termina en2023 e o contrato de concessäo Oa StCp termina em2024,pelo que, existe aqui uma
discrepância de um ano, em que a STCP ficaria sem gestä0, Que aquilo que está a ser'feito é preparar os
instrumentos jurídicos para que tudo esteja pronto e ser sùbmetido ao Tribunal de Contas, no dia 01 de Dezembro,
Que um dos instrumentos jurídicos consiste em garantir que se adeque a data de fim da concessão com a data de
fim da gestão dos Municípios e, é nesse sentido, que é presente a discussão da Câmara, esta adenda ao contrato,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adenda ao contrato interadministrativo de delegaçäo de
competências relacionadas com o Sistema de Mobilidade e Serviços Públicos de Tranipérte de
Passageiros e submeter à Assembleia Municipal, nos termos da alínea ccc) do no I do arto 330
do Anexo lda Lei no75l2013,de 12 de setembro, para efeitos da alínea k)do no 1, do arto 250 do
mesmo diploma e alínea c)do n0 I do arto 60 da Lei no 812012,de 21 de fevereiro,

TEIO
0 LEI NO 3DES

EDOC/2019/72018

Foi presente o documento referido em epígrafe¡ gue se anexa no final por fotocópia sob o no g, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara. "A Câmara. 12,11,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do auditório da Biblioteca Municipal,
para a realização do evento "Convençäo Autárquica de Freguesia", no dia 30 de novembro
de 2019., solicitado pelo Partido Socialista - Secção de Malamude e Vilar do paraíso, nos
termos informados.

Entrou na reuniäo a Senhora Vereadora, Dra. Maria Elisa Vieira da Silva Cidade Oliveira.

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara. ,,A 

Câmara. 1J,l1.2019,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que a Area Metropolitana do porto
não tem dívida financeira, mas acontece que se vai entrar num tempo em que Área Mehopolitana vai gerir
coeficientes, isto é, vai gerir o coeficiente.de comparticipação dos Municípios no quadro comunitário, vai gerir
coeficiente de comparticipaçäo dos Municþ.ios nos transpôrtes e a partii de 1 de janeiro vai gerir'o pøpr¡o

î::ti1:1" ,de, 
comp.articipação dos seis Municípios, na STCP, Que daqui decorre que a responsabilidade

ilnanceira da Area Metropolitana não é uma responsabilidade dela, porque ela está assente num contrato de
delegação de competências que os Municípios fizeram com a Área Metiopolitana, isto é, está-se a criar um critério

DA
EA
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objetivo de 
_comparticipaçäo de cada um dos Municípios, no caso de existir divida orçamental, por exemplo, no

caso da STCP ter algum prejuízo, Que, no caso da STCP ter prejuízo, a distribuiçäo Oo pre;uizo decorre da òota da
percentagem que cada Município tem da respetiva empresa, Que, no .aso do qùaOro comunitário, são os

Pll.T:ii?:l.o,u t|jr, se houver uma dívida na Área Metropolitana decorrente de um projeto comunitáúo gerido
pela Area Metropolitana, mas para o território de Arouca, por exemplo, o Município de Gaia'tem a pagar zero', pelo
que, no fundo, hata-se do critério de rateio, o qual é exigido a partir de 2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos da alínea ccc) do no I do arto 330 do Anexo I da Lei no
7512013, de 12 de setembro e para efeitos da alínea b)do no 1, do arto 540 da lei no 73/2013 de
3 de setembro, submeter à Assembleia Municipal para obtenção de "acordo expresso', do
critério de imputaçäo da dívida orçamental da Area Metropolitána do Porto a cadá município
associado, deliberado pelo Conselho Metropolitano em iS Oe outubro de 2019, nos termos
propostos.

PEDID
D|REçAO MUN|C|PAL DE ADMtNtSTRAçAO E FTNANçAS

E UTI

HO1
EDOC/2o19/66538

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no
original,
Despacho do senhor Presidente da câmara, "À câmara. 05,11.201g'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €sr¡0 (cinquenta e um euros e dez
cêntimos), paradeslocaçäo ao Centro Educativo Ambiental Aàs Riue¡ras de Gaia, no dia 25
de outubro de 2019, solicitado pela Escola Básica de Campolinho l, nos termos informados.

DIDO EN DE VIAP NI

AOc79AL E SET
DE DE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas no
original,
Despacho do senhor Presidente da câmara. "À câmara.05.11.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxas de utilizaçäo de
viaturas municipais, no valor.total de €40,79 (quarenta euros e setenta e nove cêntimosi, para
deslocação ao Porto, no dia 24 de outubro deà019, solicitado pela Escola Secundária Almeida
Garrett, nos termos informados.
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EDOC/2019/65431

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no i4, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara.,,À Câmara, 50.10.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento de taxas de utilizaçäo de
viaturas municipais, isentando 70o/o do valor total ¿e erci,ZS (setecentos e cinquenta ä sete
euros e vinte e cinco cêntimos), isto é, o valor de €530,08 (quinhentos e trinta euros e oito
cêntimos), para deslocação a Vendas Novas, no dia 19 de outubro de 2019, solicitado pela
Associaçäo Sermonde Cultural, nos termos informados.

EDI SP DE U TU
E DOI EVI

7DE JARDI
EDOC/2019/64888

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 15, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara,,'A Câmara, 30.10.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento de taxas de utilizaçäo de
viaturas municipais, no valor !9tal de €72,26 (setentae dois'euios e vinte e seis cêntimosi, para
deslocaçäo ao Porto, no dia 17 de outubro de 2019, solicitado pelo Jardim de lnfância de Säo
Lourenço, nos termos informados,

IDO D

SETE
D

EDOC/2019/67262

t

NP

S

P

T
DE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara,,'À Câmara.05,11.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento de taxas de
utilizaçäo de víaturas municipais, no valortotal de €547,50 (qulnñeñtos e quarenta à sete
euros e cinquenta cêntimos), para deslocaçäo a Fátima, no-dia 26 de ouiubro de 2019,
solicitado pela Associação Humanitária dos Bombeiros Votuntários de Avintes, nos termos
informados.
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EDOC/2o19t67240
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1g, apenas no
original,
Despacho do senhor Presrdenfe da câmara. "À câmara. 05.11,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxas de utilizaçäo de
viaturas municipais, no valor total.de €527,01(quinñentos e v-inte e sete euros e um cêntimo),
para deslocaçäo a Fátima, no dia 26 de outubro de 2019, solicitado pela paróquia de
Gulpilhares, nos termos informados,

DIDO VIATU
AE DES

TADO

DEDEDE

Pco
DE

EDOC/2019t67292
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 17, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara, "À Câmara, 05,1..201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor total de ãBS,S1 (oitenta e cinco
euros e cinquenta e um cêntimos), isto é, €59,86 (cinquenta e nove euros e oitenta e seis
cêntimos), para deslocaçäo a Pedroso, no dia 26 dä outubro de 201g, solicitado pela
Federação de Folcrore português, nos termos informados.

DE M
DE

EDOC/2o19/67934
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 19, apenas no
original,

Despacho do senhor Presrdenfe da câmara. "À câmara.05,11.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €62,07 (sessenta e dois euros e sete
cêntimos), para. deslocaçäg à Estaçäo Litoral da Aguda, nò u¡a 29 de outubro de 201g,
solicitado pelo Jardim de lnfância de Brito, nos termoé informados.

8
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara, "À Câmara, 12.11,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, nos termos
informados:

' Reconhecer que a não apresentaçäo de todos os documentos de habilitaçäo no
prazo estabelecido para o efeito, é imputável ao adjudicatário;
- 

.Reconhecer que a prestaçäo extemporâneâ da cauçäo é imputável ao
adjudicatário;
' Em consequência, declarar a caducidade da adjudicaçäo pelos fundamentos
previstos na alínea a) do n0 1 do artigo 860 e do no I do artlgo d1o, ambos do ccp;- Nos termos do disposto no no 4 do artigo g60 e do no 21o rriigo 9lo do ccp,
adjudicar a proposta ordenada em lugar subsequente, nos termos do Relatório Final,
a saber, a apresentada 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;
' Ordenar a notificaçäo a todos os concorrentes da decisäo a proferìr nos termos
dos números anteriores, bem como a instruçäo das diligênöias subsequentes,
designadamente, a entrega dos documentos de habilitação e da cauçäb, pelo
concorrente classificado em 20 lugar, agora adjudicatário.

VILA NOVA DE
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De I8 de novembro de 2019

UTA
.UN

EDOC/2019/45615

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara. "À Câmara.05.11.201g,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse tratar-se de uma rua que é uma via
estruturante para Gulpilhares e que vai ser integralmente reabilitadã, Disse ser um dos exemplos de uma rua que
está comprometida para reabilitaçäo há mais de um ano e meio, mas a Câmara näo pretendia reabilitar o
existente, mas sim aproveitar a oportunidade de reabilitaçao para redesenhar o espaço urbãno, pelo que, houve
uma.série. de expropriaÇöes, I maior parte delas amigáveis, Öue a Câmara está a reieOer uma'pequena parcela
que lhe irá permitir fazer o alinhamento do passeio e dã via.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a minuta de protocolo de cedência relativa à parcela de
terreno Gom a área de 25mz na Rua das Moutadas, Uniäo de Freguesias de Guípilhares e
Valadares, inscrito na matriz predial rústico sob o artigo 1092 e desirito na lt Conservatória
do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o no 398720140923, nos termos informados.

tcA AL

EDOC/2019/3181

Á

LI

DI TIU RUM IA
LA UT

EDOC/2019/28946
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no
original,
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Despacho do Senhor Presidente da Câmara. 

,'À 
Câmara. 12.11.2019,

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte: 1. Aprovar o Relatório Final,
do qual decorre:

a) Lote 1 ' Construção do Bloco Multiusos, adjudicaçäo à proposta de António
simöes & simöes, Lda., pelo valor de 640.522,39€, acrescido de lvA à taxa legal em
vigor;
b) Lote 2' itrea dos Arranjos Exteriores, adjudicaçäo à proposta de António Simöes
& simöes, Lda,, pelo valor de 290.848,96€, acrescido de lvA à taxa legal em vigor,2. Aprovar as minutas dos contratos, em anexo à etapa 1g;3. Autorizar que se proceda à notificação do adjudicatário para apresentäçäo, em
cada um dos Lotes, dos documentos de habilitaçäo previstos em Prográma de
Concurso, bem como para prestar cauçäo nos termos e prazos previstos nã referida
peça.

MPRE ITADA "PAVI MUNICIPA L DE OLIVAL - soLc"
EDOC/2o19/9596

D M ESM SMS coM
OP UN LAN DE

UD

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara, ,'À 

Câmara. 12.11.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1 'Conceder novo prazo de 10 dias úteis para que o adjudicatário apresente garantia
bancária nos exatos termos constantes da minuta disponibilizada no progrãma do
procedimento (Anexo lv a esta peça), sob pena de caducidade da adjudicãçäo, nos
termos do n0 I do artigo 910 do CGP, atentos aos fundamentos desci¡tos na
informação anexa à antecedente etapa 74 do EDOG/2019/g5g6;
2'Autorizar, nos termos do no 2 do art. 3180 do CCP, a alteraçäo do subempreiteiro
inicialmente indicado (Flosel lnstalaçöes Elétricas e Hidráulicas, Ld.¡, por
outro (Maxiglobal - Equipamentos e Serviços de Informática, SA (cfr. pedido em
anexo à etapa 73 do EDOC/2019/9596), cujos documentos de habilitaçäo foram
remetidos e validados;
3 ' Aprovar a minuta do contrato alterada (anexa à referida etapa T4 do
EDOC/2019/9596), face ao descrito no anterior ponto;
4 ' Confirmar o entendimento descrito pela Dra. Susana Barbosa (a título
complementar), a respeito dos crimes de injúria e ameaça agravada näò serem
passíveis de constituir crimes capazes de afetar a honorab¡lidáde profissional do
Presidente do conselho de Administraçäo da entidade adjudicatária.

EDOC/2019/63674
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara. "À Câmara, 12.11.201g,
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Ata no 25- Reunião Ptiblìca
De I8 de novembro de 2019

Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar, nos
termos informados, o seguinte:

A) Quanto à NOS:

1_: Ao abrigo do disposto no no 2 do artigo 2830 do Código dos Contratos públicos
(CCP), na sua atual redaçäo, anular o contrato celebraào com a NOS, em 27 de
março de 2019, com efeitos à mesma data em que deve iniciar a execuçäo do
contrato a celebrar com a MEO, de forma a näo perturbar o normal funcionámento
das comunicaçöes móveis no seio do universo municipal, Tal data será definida
oportunamente, mas nunca será posterior a 30 de dezembro de 2019;
2 - Em consequência do ponto anterior, autorizar o descabimento e o competente
estorno das verbas alocadas ao atualcontrato com a NOS (a Proposta de Cabimento
n.0 1690/2018 e a Requisiçäo Externa contabilística n.o 1363/2019i;
3 - Autorizar o cancelamento da garantia bancária com o númeio 96230048g025g63
de 14 de agosto de 2018 prestada pela NOS junto da entidade bancária Banco
Santander Totta S,4., para integral cumprimento ào contrato a favor do Município.
4 - Ordenar a notificaçäo à NOS dando-se.lhe conhecimento no que respeita aos
pontos I a 3.

B) Quanto à MEO:

1 - Aprovar a minuta de contrato a celebrar com a MEO e da qual decorre um
período de vigência de 3 anos, com início em data ainda a definir, mas que nunca
poderá ser posterior a 30 de dezembro de 2019, pelo preço contratual máximo de
485.000,00€ (quatrocentos e oitenta e cinco mil euros), acrescido de IVA à taxa legal
em vigor de 230/o, sendo o valor a suportar pelo Município de 302,000,00€ (trezenós
e dois mil euros)acrescido do respetivo lVA.
2 - Autorizat o cabimento e compromisso da referida verba a suportar pelo
Município de vila Nova de Gaia, no montante de 302.000,00€ + lvA, pärfazendo o
valor de 371.460,00€, cujos encargos plurianuais se dividem da seguinte forma:
2019: 8.388,89€;2020: 100,666,69€;2021:100.666,68€;2022:gz.2t1,tg€.(valoressem
tvA).
3 - Ordenar a notificaçäo à MEO, na qualidade de nova adjudicatária, para que a
mesma' no prazo de 5 dias uteis, aceite a minuta de contrato e para que, no praio de
10 dias úteis, contados da data da respetiva notificaçäo, apreiente bs documentos
de habilitaçäo e a respetiva cauçäo, no montante equivalente a 3% do preço
contratual na respetiva proporçäo para cada uma das entidades adjudicantes qúe
constituem o Agrupamento, sendo que para o Município de Vila Nóva de Gaia, a
caução a prestar é no valor de 9,060,00€ (nove mil e sessenta euros),

DE 72€, LIT ENDI PROF

EDOC/2o19/48309
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara.,'À Câmara. 12.1L201g,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que se vai votar três pontos relativos
a uma comparticipação global superior a 500,000 euros + lVA, que dizem resfeito a uma parcela Oa Compònente
nacional, financiada pelo BEl, destinada à reabilitaçäo integral (via eficiência energética) dos empreendimentos

lt
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sociais: Professor Carlos Mota Pinto em Pedroso, Rosa Mota em Canelas, Padre Américo em Canelas, presa
Nova em Grijó, Cova da Loba, D, AntÓnio Ferreira Gomes, Pinto Balsemä0, lote 73 de Vila d'Este e Tabosa em
Pedroso' Disse tratar-se do maior esforço de reabilitaçäo de bairros sociais, a reboque da reabilitaçäo energética,
que ultrapassa 10 milhoes de euros,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adjudicaçäo do financiamento à Agência para o
Desenvolvimento e Coesäo, lP (AD&c) à taxa Eul¡bor Gm + sprea d de 0,21Tí/0, lsenäo que
para os casos em que a taxa resultante for negativa, a taxa de juro é fixada em zero para
esse período).
Mais foi deliberado submeter à Assembleia Municipal para que esta, nos termos da alinea f)
do no 1 do art. 250 da Lei no 75t2013, de 12 de setembro, autorize a contrataçäo do
empréstimo, nos termos informados,

1 PREE

EDOC/2019t48302
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no
original,
Despacho do senhor Presidente da câmara, "À câmara, 12.11,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adjudicaçäo do financiamento à Agência para o
Desenvolvimento e Coesäo, lP (AD&c) à tãxa Eur¡bor Gm + sprea d de 0,27Tí/r, lsenäo que
para os casos em que a taxa resultante for negativa, a taxa de juro é fixada em zero para
esse período).
Mais foi deliberado submeter à Assembleia Municipal para que esta, nos termos da alínea f)
do n0 I do art' 25o da Lei no 75t2013, de 12 de setembro, autorize a contratação do
empréstimo, nos termos informados.

E
RAS

COVA OF GOM
E 73 Vt E

EDOC/2019/48300

E
AM

1

DDI
DE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 27, apenas no
original,
Despacho do senhor Presidente da câmara. "A câmara. 12,11.201g'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, lplgyar a adjudicaçäo do financiamento à Agência para o
Desenvolvimento e coesäo, lp (AD&c) à taxa Eur¡bor 6m + sp¡s¿ d de 0,271i/o, lsenäo que
para os Gasos em que a taxa resultante for negativa, a taxa de juro é fixada em zero para
esse período).
Mais foi deliberado submeter à Assembleia Municipal para que esta, nos termos da alínea f)
do no 1 do art' 250 da Lei no 75t2013, de 12 de setembro, autorize a contrataçäo do
empréstimo, nos termos informados.
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EDOC/2019/71655

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara. "À Câmara, 12.11.2019,
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro disse que a conta dos fornecedores subiu mais de meio
milhäo e tem a ver com uma dívida à Gertal, perguntando se exisle alguma incompatibilidade com , .rprrrâ,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodriguis disse traiar-se de faturas que ainda estäo
em conferência.
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro relativamente à adminishaçåo autárquica, disse que em
2018, o valor estava praticamente a zero e no presente relatório aparecem 4 milhoeé de euros, p.l'o qr., trata-se
de um crescimento relativo às freguesias, à Gaiurb e as Águas de Gaia, Que os gastos com o pessoal continuam a
crescer, pois aumentaram mais 1 milhao e S0mil.eufosl ou seja, mais 6%, o que-seria expectável e perguntou qual
é a situação da evoluçäo da taxa de cidade a 30 de Junho,
0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues relativamente à taxa de cidade, disse que
näo se fazem relatórios da taxa, mas ela é avaliada em termos de execuçäo, numa lógica semestrãl e, até à
presente data, foram cobrados 1 milhäo e 100 mil euros, Disse admitir que á taxa de cidãde vai ter ,r péro et
Gaia, quando as grandes unidades hoteleiras que, neste momento, estão em construçã0, começarem a funcionar,
Que relativamente á taxa de cidade, até à presente data, foram cobrados 1 milhão e iOO m¡l .urr. Oue á luestaodo pessoal, näo é uma questão preocupante, porque o que está a acontecer näo é apenas o aumento da despesa
com pessoal resultante.apenas dos reposicionamentos de carreira e descongelamentos salariais, mas sim, uma
escassez de capacidade de intervenção em vários dominios, em que a Cãmara näo consegue, por exemplo,
contratar serralheiros ou carpinteiros pelo montante que a lei prevê que se lhes pague, porque eles, neste tempo
de florescimento económico, ganham o mesmo por semana e a Câmara teve a näcðss¡bäoe'oe pagár u.rpr.r6
para fazerem aquilo que outrora era feito nas oficinas, No que diz respeito à transferência entrð os Or!äos Oa
administraçäo local e as empresas municipais, o que existe säo pend'ências de pagamento que decoirem da
Câmara estar ainda em trânsito, no pagamento dos contratos programa. Que no presente documento é
apresentado o saldo que transita de 30 de Junho para o 2o semestre e que decorre do jogo de gestão de
pagamentos às empresas municipais,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal para conhecimento.

A

J
DO 170

EDOC/2019t71645

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara. "À Câmara."
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Cooperação a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Federaçäo Nacional das Associãçöes Juvenis (FNAJ), para apoio
financ_eiro à realização do l70 Encontro Nacional de Associaçöes Juvenis, no moñtante total
de €85.000,00 (oitenta e cinco mil euros), nos termos apresentados,

JUVE oFrP REAL

13



VILA NOVA DE

6 MÉ blt
CÂMARA MIJNICIPAL Ala no 25- Reuníão Ptiblicø

De 18 tle novembro de 2019

10 RAMA O ENT DE VI
EAIN ICA DE

DE SUB DE€
E ONZE MIL SEISCE NTOS E UENTA E
EDOC/2019t71840

DE VILA GAIA E
CUL APOI

AD €31.500 EUMM
QUINHENTOS EUROS)
ED0C/2019t70634
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara, "À Câmara, 12.11,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e o Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores da Câmara
Municipal, para apoio financeiro a diversas iniciativas durante a época natalícia, no valor de
€31.500,00 (trinta e um mile quinhentos euros), nos termos apresentados.

o

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara, "À Câmara.l2.11.2019,
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro disse que no ano passado, a lnovagaia apresentou um
plano de açäo muito ativo e dinâmico que iria, de alguma forma, alterar o funcionamento e a visao estratégica da
empresa' Perguntou como está a decorrer o plano de ação e o grau de execução orçamental,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor iodrigues diss'e que a lnovagaia está muito bem e
que, do ponto de vista da estabilidade e da gestã0, superou todoé os seus problemas, Que existe um desafio
futuro, que consiste em-identificar novas oportunidades para a lnovagaia intervii, porque, neste momento, ela sofre
do problema de que sofrem muitas das incubadoras dos meios urbaños, que é oé incubados têm muita di1culdade
em emancipar-se no mercado, no prazo previsto pelo contrato, Que se estâ a projetar näo a rotatividade de lugares
na incubadora, mas a criaçäo de novas estratégias, de criação de novas'iniubadoras e de intensificaçäo da
localizaçäo de Startups em Vila Nova de Gaia. Que existem dois objetivos: o primeiro objetivo tem a ver com o
parque empresarial de Laborim, que é estatal e que a Câmara teria interesse que passasse a ter uma gestão
municipal, porque o parque empresarial de Laborim tem todas as condiçöes para fàzer o que faz hoje, Tsto é,
albergar as empresas que lá estão e ser um ponto importante e central de captação de investiménio e Oe
empresas' O segundo objetivo, consiste no início do projeto de reformulaçao integraidai oficinas municipais e, via
Câmara ou via fundo, construir no local uma incubadoraio que significa aiterar o iróprio padräo urbanístico, eue a
lnovagaia terá um papel extraordinário, deixando de ser a gestoridos incubados de S. Félix da Marinha, passando
a ser uma gestora de grandes incubadoras,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstenções do ppD/pSD, aprovar o 10
Aditamento ao contrato Programa celebrado entre o Munióípio de Vila Nova de Gaia e a
INOVA.GAIA --Associaçäo para o Centro de lncubaçäo de Base Tecnológica de Vila Nova de
Gaia, para reforço ao subsídio à exploraçäo, no montante de €111,650,õ0 (cento e onze mil
seiscentos e cinquenta euros), nos termos apresentados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a deliberaçäo da Assembleia Municipal,

RO DE DE BASE
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ED0C/2019t67465
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no
original.

Despacho do Senhor Presidente da Câmara. "À Câmara. 05,11,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realização do evento-"Geriméniãs do Dia de Todos os
Santos", realizado no dia 01 de novembro de 2019, no montante de €85,40 (oitenta e cinco
euros e quarenta cêntimos),correspondente a 70% do valor total de CIZZ,OO (cento e vinte e
dois euros), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Serzedo e perosinhb, nos termos
informados.

P DED ERRU
DE 12DE DE

D 75 TAE
ICITAD osB

EDOC/2o19/62907

1 E

E

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no
original,
Despacho do senhor Presidente da câmara. "À câmara. 05.11.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento iProc¡ssåo-de Velas", realizado no
dia 12 de outubro de 2019, no valor totál de €783,2s (setecentos e oitenta e três euros e
setenta e cinco cêntimos), solicitado pelos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, nos
termos informados.

DE RE

20D
E

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no
original.
Despacho do senhor Presidente da câmara. "À câmara,05.11.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do eventó "3. Corriáa do Bombeiro 201g,,,
realizado no dia 20 de outubro de 201g, nô valor total de €894,00 (oitocentos e noventa e
quatro euros), solicitado pela Associaçäo Humanitária dos Bombeiros Voluntários de
Valadares, nos termos informados

ROS E ct

15



Õulq
VILA NOVA DE

CÁMARA MUNIcIPAL

DIDO

NOV TAL D

ED0C/2019/59475

PELA I

DE EMH

Ata no 25- Reunião Ptiblícø
De I8 de novembro de 2019

13 DE

E TRI

HONRA

ú
M

DE 2019

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara. "À Câmara, 05.11,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "lV Trail Broã de Avintes", realizado
no dia 13 de outubro de 2019, no montante de €598,01 (quinhentos e noventa e oito euros e
um cêntimo), correspondente a 70% do valor de €854,3b (oitocentos e cinquenta e quatro
euros e trinta cêntimos), solicitado pela ACMA - Associação Cultural e Musical de Avintes,
nos termos informados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36, apenas no
original,
Despacho do senhor Presidente da câmara, "À câmara, 05.11.201g'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Procissäb de Velas e procissäo em
Honra de Santa lsabel", realizado no dia 04 de julho de 2019, no montante de €2g4,3g
(duzentos. e noventa e quatro euros e trinta e nove cêntimos), correspondente a 70o/o do
valorlotal.de^€420,55 (quatrocentos e vinte euros e cinquenta e c¡nco cêntimos), solicitado
por Virgínia Quitéria da Costa Pereira Dias, representante da Comissão de Festas em Honra
de Santa lsabel da freguesia de Avintes, nos termos informados.

DE A

J
ON 28 29

201 DE NTA
ITADO ROSr

EDOC/2()18/29936
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37, apenas no
original,
Despacho do senhor Presrdenfe da câmara, "À câmara. 05.11.201g,
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Deliberaçäo

M

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento i'Festas em Honra de Säo ped'ro,,,
realizado nos dias 28,29 e 30 de junho de 2018, no montante de €133,11 (cento e trinta e
três euros e onze cêntimos), correspondente a 70% do valor total Ae €tgO,tS (cento e
noventa euros e quinze cêntimos), solicitado pela União de Freguesias de Sezedo e
Perosinho, nos termos informados.

t, MAta no 25- Reunião Ptiblicø
De I8 de novembro de 2019

VELOSOD CONSE JU
E c GE DE E

EDOC/2019/54583
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara, ,,A 

Câmara, 05,11,2019,
Deliberaçäo:

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

NI RUA
DAF DAC MONT

UN

EDOC/2o19/53949
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 39, apenas no
original,

Despacho do senhor Presidente da câmara. "A câmara.05,11.201g'
Deliberaçäo:

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

tctP RUA ALT

EDOC/2019t30494

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara. "A Câmara. 12.11.201g,
Deliberaçäo:

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

URA SEM

CANI
EDOC/2019t12449
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara. "À Câmara, 05.11,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos termos
informados.
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EDOC/2019/50250

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4b, apenas no
original,
Despacho do senhor Presidente da câmara, "A câmara. 05.1..201g,

DE

REEAA

EDOC/2019/39930

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara. "A Câmara.05.11,201g,
Deliberaçäo:

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

EN
coM
EDOCI2017t3621s
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43, apenas no
original.
Despacho do senhor Presidente da câmara. "À câmara. 05.11.201g,
Deliberaçäo:

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

URA IPAL D SITO NDIDO
IRO E PONTE -UN

DE2012
EDOC/2o16t12818

TO

NG
F

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44, apenas no
original,
Despacho do senhor Presidente da câmara. "À câmara.06.11.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, anular a Postura Municipal de Trânsito na Rua ponte pereiro,
troço compreendido entre a Vereda Ponte Pereiro e a Rua Ponte Pereiro e na Viela ponte
Pereiro, Uniäo de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, aprovada em reuniäo de câmara de 26
de janeiro de2012, nos termos informados.
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EDOC/2019/48198

EDOC/2019/68127

Atø no 25- Reuníão Ptíblica
De 18 de novembro de 2019

I M

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 46, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara. 'À Câmara. 05.11,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa referente à
licença. de dois lugares de estacionamento privativó para b ãno de 201g, sitos na Rua
General Torres, União de Freguesias de Mafamude e Vilar do paraíso, no valor de €6.476,40
(seis mil quatrocentos e setenta e seis euros e quarenta cêntimos), solicitado pela
FEDAPAGAIA - Federação das Associaçöes de Pais do Concelho de óaia, nos termos
informados,

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa referente à
licença de três lugares de estacionamento privativo þara o ãnó Ue 2019, sitos na praceta
das Camélias, Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vìlar do Paraíso, no valor de €6.476,40
(seis milquatrocentos e setenta e seis euros e quarenta cêntimos), solicitado pela ELI CR|R,
nos termos informados,

EREN

GENE
VILAR S MIL

SEIS DAP EDE

tco CEL NGULAR NT

EDE EN
DE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 47, apenas no
original.

Despacho do senhor Presidente da câmara. "À câmara, 05.11.201g,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse tratar-se do lançamento de um
concurso público de 5 milhöes e meio de euros para um acordolquadro dividido em 4 loteå, que prevê a
disponibilidade de quem ganhar o presente concurso público, no montante de 5 milhoes . rr¡å, o'quadro
operacional para a Câmara intervir em 4 áreas distintas a partir destes 4 lotes: iluminação públ6a, Wi fi em
escolas ou via pública, eficiência energética e ar condicionadò, no que diz respeito a tudo quanto são instalaçöes
de ar condicionado em escolas e equipamentos municipais. ôue o presente acordo quadro permite a Câmara
munir-se do instrumento que um concurso público dá, para gerir todas estas dimensões, admitindo para todo o ano
2020.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, autorizar a abertura de procedimento "Concurso público para a
celebraçäo de Acordo Quadro Singular para intervençöes nas áreas de infraestrùturrs,
instalaçöes elétricas e de climatizaçäo", bem como, aprovar o júri e as peças do procedimento,
nos termos informados.

t9
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A RUA DE SERNANDES
EDOC/2019t68243

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 48, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara, "À Câmara,05.11.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o projeto de requalificação do troço da Rua Sidónio pais
entre a Rua Gaetano de Melo e a Rua de Sernandes, nos termos informados,

EDOC/2019t70793
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4g, apenas no
original.
Despacho do senhor Presidente da câmara. "À câmara. 12,11.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o projeto de construçäo do Ginásio Escolar do Meiral,
nos termos informados.

D|REçÃO MUNtCtpAL PARA A TNCLUSRO SOCTRI-

Alø no 25- Reunião Ptiblicø
De 18 de novembro de 2019
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 50, apenas no
original,
Despacho do senhor Presidente da câmara, "À câmara. 05,11.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €79,00 (setenta e nove euros), solicitädõ por Fernando Bermudes de
Sousa, nos termos informados.

'' PARA 10

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 51, apenas no
original.
Despacho do senhor Presidente da câmara. "À câmara.0s,11.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade-, aprovar a atribuiçäo das licenças da Escola Virtual para o ano
201912020 aos arunos do 10 cicro, nos termos informados. 

-

TE
EDOC/2019/68614
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara, ,,À Câmara. 05.11.201g,
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Deliberado por unanimidade, aprovar a atribuiçäo dos escalöes de Açäo Social A e B aos
alunos contantes na listagem presente na etapa 2 do EDOC/201-9/6S614, nos termos
informados,

CAN RAS AO ÏRANSPORTE ESCOLAR 2OT - AGRU PAMENTO DE ESCOLAS D IOGO DE
MACEDO

EDOC/2019t61101

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara. ,,A 

Câmara, 12,11,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar as candidaturas ao transporte escolar 201gl202laos alunos
do Agrupamento de Escolas de Diogo de Macedo, nos termos informados.

!8910=s.T4 DE COMPARTICIPAÇAO HO VnlOn oos pnsses oe rn¡rusponre nos ur¡ures on
APPACDM
EDOC/2019/58359

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 54, apenas no
original,
Despacho do senhor Presidente da câmara. "À câmara, i2.11.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de comparticipaçäo no valor dos passes de
transporte, aos alunos da APPACDM indicados na etapa 1 oo EDôC/201g/5g3sg, cu.¡ä despesa
mensal para o Município será de €699,00 (verba a ser paga através da rubrica oe transportes
escolares), nos termos informados

IDO D
D

ctT
EDOC/2019/60135

UTI DA PI tcr
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DE E
E

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5b, apenas no
original.

Despacho do senhor Presidenfe da câmara. "À câmara, 12.11.201g,
Deliberação:

Deliberado_ por unanimidade, aprovar pedido de isençäo do pagamento de taxas pela utilizaçäo da
Piscina Municipal de Vila d'Este durante o ano letivo 

'de 
ZOlgtZO2g, aos ålunos do'Curso

Profissional de Técnico do Desporto do Agrupamento de Escolas Gaia Nascente, no valor de
€1.350'00 (mil trezentos e cinquenta euro!), solicitado pelo Agrupamento de Escolas Gaia
Nascente, nos termos informados
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 56, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara, ,,À Câmara. 12.11,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, retificar a deliberaçäo de Câmara de i6,09,201g, aprovando o pedido
de isençäo do pagamento de taxas pela utiiizaçäo da Piscina Municipãl de vila d'Esie aos
utentes da APPDA - Associaçäo Portuguesa para as Perturbaçöes do Desenvolvimento e
Autismo, no valor de €2.765,00 (dois mil e setecentos e sessenta é cinco euros), durante o ano
letivo de 201912020, solicitado pela APPDA - Associaçäo Portuguesa para as Éerturbaçöes do
Desenvolvimento e Autismo, nos termos informados.

.09.201

TIVA

DISP DO

VILA PACD
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DEFI ME 07.10
ED0C/2019t53270
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no SZ, apenas no
original,
Despacho do senhor Presidente da câmara. "À câmara. 12,11.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, retificar a deliberaçäo de Câmara de 07.10,2019, aprovando o pedido
de isençäo do pagamento de taxas pela utiiizaçäo da Piscina Municipal de Vi6 d'Esïe aos
utentes da APPACDM - Associaçäo Portuguesã de Pais e Amigos do Gidadäo Deficiente
Mental, no valor de €3.215,63 (três mil duzentos e quinze euros eiessenta e três cêntimos),
durante o ano letivo 2019/2020, solicitado pela APPÁCDM - Associaçäo portuguesa de pais e
Amigos do cidadäo Deficiente Mental, nos termos informados . '
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DIA DE SET BRO DE 2019. NO V DE €30.00 rrR EUROSI. SOLICITADO PELO

E H
EDOC/2o19/59496
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 58, apenas no
original,
Despacho do senhor Presidenfe da câmara, "A câmara. 12.11.201g,
Deliberação:

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

ocupaçäo da via pública, relativa à realização do eventô "caminhãda do Dia europeu oo
Desporto Escolar", realizado no dia 27 d; setembro de 2019, no valor de €30,00' ftrintaeuros), solicitado pelo Agrupamento de Escolas dos Carvalhor, no, termos informados,
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ED0C/2019/66129
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 59, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara. ,,À 

Câmara, 12.11.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento "Prestação de Serviços de
Reforço do Apoio aos Alunos, através de Equipas Multidisciplinareä qur .rr.gur.t
respostas multinível, no âmbito do projeto Gaia + Sucesso no Municíp¡o O'e Vila No-va de
Gaia", bem como, aprovar a constituiçáo do júri e as peças do procedimento, nos termos
informados.
Mais foi deliberado submeter à Assembleia Municipal a repartiçäo plurianual dos encargos.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 60, apenas no
original,

Despacho do senhor presidente da câmara. "À câmara, íi0,10,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evenio "Fesia ãe Halloween", realizado nos
dias 31 de outubro e 01 de novembro de 2019, no valor de €66,78 (sessenta e seis euros e
setenta e oito cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia d'e Avintes, nos termos
informados.

I() DE

Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 61, apenas no
original,
Despacho do senhor presidente da câmara. "À câmara. 12.11.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxa devida pela
emissäo.de licença especial de ruído relativa ao evento "Concerto Gp.AMVp", real¡zááo no
dia 10 de novembro de 2019, no valor de €32,89 (trinta e dois euros e oitenta e nove
cêntimos), solicitado pela Academia de Música de Vilàr do Paraíso, nos termos informados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara, "À Câmara. 05.11,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxa devida pela
emissäo.de licença especialde ruído relativa ao evenio "Fesia àe Halloween,,, realizado nos
dias 3l de outubro e 01 de novembro de 2019, no valor de €G4,39 (sessenta e quatro euros e
trinta e.nove cêntimos), solicitado pelo Agrupamento de Escolas de Soares äos Reis, nos
termos informados
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EDOC/2019/66768
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EDOC/2019/69818

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 65, apenas no
original,
Despacho do senhor presidente da câmara, "À câmara, 06,11,20jg,

TAXA P

DE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 63, apenas no
original.
Despacho do senhor presidente da câmara. "À câmara. 06.11,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Fesia ãe S. Martinho", realizado no
dia 09 de novembro de 2019, no valor de €52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e oito
cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Serzedo e perosinho, nos termos
informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64, apenas no
original.
Despacho do Senhor presidente da Câmara. 'À Câmara, 05,11,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de preçário da Rede Municipal de Hortas
urbanas de vira Nova de Gaia, nos termos informados.
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Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de declaraçäo de renúnc¡a ao direito de
preferência_{1fraçä0 "D" do prédio sito na Rua Franciscó de Holanda, no 111,30, proc,o

1769/19 - CERT, União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, soli'citado por
Eduardo Jorge Gomes do Vale, nos termos informados.

DEVI
ESSO

soL

EDOC/2019/69107

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 66, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara. ,,À 

Câmara, 05.11.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa de
publicidade, no montante global de€2.407,40 (dois milquaírocentos elete euros e quarenta
cêntimos) e indeferir o pedido de isençäo do pagamento da taxa devida pela apreciäçào uo
processo, Proc'o 46119, freguesia da Madalena, solicitado pela Santa Gasa da'Misericórd¡a
de Vila Nova de Gaia, nos termos informados.
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EDOC/2019/70384
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62, apenas no
original.
Despacho do senhor Presidente da câmara, "À câmara, .2.11.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa pela
concessäo da autorizaçäo de utilizaçäo, no valortotal de €1.511,é0 [mil quinhentos e onze
euros e sessenta cêntimos), Proc.o 2415115 - PL, freguesia Ae Sao Félix da Marinha,
solicitado pelo Centro Social S. Félix da Marinha, nos tenños informados,

GAIURB URBANISMO E HABITAçÃO EM

EDOC/2o19t71554

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6g, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara. ,'A Câmara. 12.11.201g,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.
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Foi presente o RESUMO DÉRo DA TESOURARIA que se anexa no final por fotocópia sob o no 6g, apenas no
original,

Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

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

Avelino de Souza Lourenço, da freguesia de Mafamude - Referiu-se a um estabelecimento comercial, situado
na Rua Joäo de Deus, no 159 rh, dizendo tratar-se de um armazém que se transformou numa oficina de
automÓveis, sem ter alvará para o efeito, causando inconvenientes aos residentes no local,

Valdemar Ferreira C-ar{9so da freguesia de Mafamude - Referiu-se ao pedido de mobilidade intercarreiras da
trabalhadora Alice Joäo Maçana Cardoso,

Paulo Jorge Oliveira dos Reis da freguesia de Mafamude - Referiu-se aos resíduos sólidos urbanos,
agradecendo ao Senhor Presidente e ao Senhor Vereador Arqto Valentim Miranda o convite formulado para visitara Suldouro, no dia g de outubro de 2019, Referiu-se ao pedido oe Oocumàntrção, que já foi concretizado,
relativamente aos resíduos na zona da Avenida República e envolvente, Disse existir a necessidade de
sensibilizaçäo para que situaçöes recorrentes, passem a ser esporádicas e salientou o desperdiço de resíduos
recicláveis' Referiu-se ao Regulamento de Servþos de Gestão de Resíduos Urbanos e Limpeza pública, dizendo
que 0 mesmo tem alguns pontos que gostava de salientar, nomeadamente, no que diz respeito uo .orportrmento
cívico dos cidadãos, aos princípios de gestão e ao princípio da responsabilidade do cidadã0.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues relativamente à questäo levantada pelo
Senhor Adelino Sousa Lourenço disse que a instalaçäo das oficinãs foi alvo de uma fiscalizaçä0, ,r ortubro, .
verificou-se que a situação näo se encontra legalizada. Que quem ocupa o espaço, foi notificadó de que necessita
{e um conjunto de adaptaçöes e alterações para que, eventualmente, possa sér utilizado para o fim preiendido
Que se nada for feito, a Câmara irá aúançar para as instâncias ¡uoiôiäis, oisse lüã a Câmara tem o direito a
licenciar e, não havendo licença, tem direito a autuar, mas näo tem ô direito de promòver o encerramento,
Relativamente ao Senhor Valdemar Ferreira Cardoso, disse näo ser justo nem correto estar a expor uma
funcionária numa reuniã0. pública, Que poderá abordar a questão numa reunião privada com o presidente da
Câmara ou com o Vereador responsávei pelos Recursos Humanos, Que a política da Câmara é muito clara e,
relativamente aos recursos humanos e salvo raras exceçöes, näo há funcionário que se possa queixar do
Município, porque tudo o que pedem é atendido, dentro do quadro que é possível atender, eue as mobilidades
intercarreiras obedecem a critérios que sã0, em primeiro lugari os critérios da conveniência de serviç0, pelo que, épossível que num serviço haja a possibilidade de passar uñ assistente técnico a técnico superior, por razões que
têm a ver com a necessidade de serviço e não seja possível passar dois trabalhadores, eue, no universo dos 2000
funcionários da Câmara, há dezenas de pessoas que entraram como assistentes técnicos e que depois tiram uma
licenciatura e passam a técnicos superiores e existem outras, que entram nos concursos lançados para assistentes
técnicos e como têm licenciatura, passado o período expeiimental, apresentam o pedido'Oe mån¡l¡OaO. lrru ,carreira de técnico superior.. Que a gestão tem sido feita com toda a transparência e todas as mobilidades
intercarreiras ocorridas, säo do conhecimento de todos os funcionários. Que o requerimento em concreto, näo estádespachado, porque a indicação que deu é que quando há razÕes para haver mobilidade, mas näo fra óonOiçOes
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imediatas, o requerimento näo deve ser indeferido, mas ficar na posse do superior hierárquico, aguardando
condiçoes para levar à prática a mobilidade pretendida.
Relativamente ao Paulo Jorge Oliveira dos Reis, agradeceu a pen entregue e disse que irá analisar os
documentos apresentados, Disse que B0% dos problemas existentes de limþeza urbana, deve-se à falta de
civismo das pessoas, Que, neste momento, uma campanha de sensibilizaçáo é irrelevante, devendo-se sim
apostar na escola e nas açöes de sensibilizaçäo junto das crianças, porque os adultos não têm qualquer cuidado
civico, Que a tributaçäo relativa aos resíduos sólidos é eiageiada e é um fator de desmobilização de
comportamentos cívicos, Disse que retirou a taxa de resíduos sólidos da fatura de água, com o objeiivo de
responsabili zat as pessoas,
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Nada mais havendo a tratar, quando eram 18 horas, o Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a

reuniäo, da qual se elaborou a presente ata aprovada, por unanimidade, nos termos do disposto no no 1 do

art.o 34.0 do CPA e no n0. I do arto. 570 do Anexo I da Lei no.7512013,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 de 2019.01.21.

E eu, , Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças e Secretária da

reuniäo, as

0 Presidente da Câmara,

t.

Wü^4u/
(Eduardo Vítor Rodrigues)
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