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PRESENTES

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

'A senhora vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes Ascensäo

PRESIDIU À NEUHñO

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

SECRETARIOU A REUNñO:

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

HORA DA ABERTURA: t horas e 30 minutos.

HORA DE ENCERRAMENTO: 10 horas e 40 minutos.

ATA N.O 01

REUNñO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA

NO SALÄO NOBRE DA UNñO DE FREGUESIAS DE GULPILHARES E VALADARES,

EM 06 DE JANEIRO DE 2O2O
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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, cõncedendo a palavra ao Senhor Presidente de
Junta da união das Freguesias de Gulpilhares e valadares, sr. Alcino Lopes.

O Senhor Presidente da Uniäo das Freguesias de Gulpilhares e Valadares, Sr, Alcino Lopes cumprimentou o
executivo camarário e todos os presentes, dizendo ser importante a descentralização das reuniöes da Câmara,
porque permite uma maior proximidade dos problemas locais e dos fregueses, Disse que o ano 2020 será de forte
investimento na Uniäo de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, o que será muito graiificante para a comunidade.

PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉUO NO 1

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues, apresentou um Voto de Pesar pelo
falecimento do Sr. Manuel de Oliveira, dando conhecimento à família e um Voto de Louvor pelo trabalho
desenvolvido durante décadas,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. Manuel de
Oliveira, dando conhecimento à família e o Voto de Louvor pelo trabalho desenvolvido
durante décadas.

PRESIDÊNC
DEFINITIVA DA ATA NO 27 DA REU CAMARA REALIZADA EM 16 DE

DEZEMBRO DE 2019
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1, apenas no original.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata no 27 da reuniäo pública de
Câmara, realizada em 16 de dezembro de 2019,

CONTRAT o DE GESTAO OP IONAL - RELA DE DE OUTUBRO DE 20 19 DA STCPE

EDOC/2019/78905

Foi presente o documento referid_o em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas no original.
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara. 11,12,2,019,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

ELHO DE UDE - PE ER DE
ATIVIDADES E O PARA A JUVENTU DE2020
EDOC/2019t79404

Foi presente o documento.referid^o.em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara, 12.12.2,01g,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

DE CANDI FINANC NHA B
EDOC/2019t82150
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no original
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Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara, A0,12.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a apresentaçäo das candidaturas a financiamento Ee.
LINHA BEl, nos termos informados.

Ata no 0I- Reunião Públíca
De 06 de janeíro de 2020

PELOS

DO DE AGAME DEVIDA E
MEIOS D ,a a

NO
VALOR DE €2.840.19 tDOtS MtL OS E OUAR ROS E DEZANOVE c MOSI + lVA.
QôI IctT ^

pFl rì ÂGEtr E ntr trccrìt 
^Q 

n^r^ NÂSEtrNTtr
EDOC/2019/71309

Foi presente o documento referid_o em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original,
Despacho do Sr, Presrdente:"A Câtmara. J0.12.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar isençäo total do pagamento da taxa devida pelas ações
de formaçäo em "Primeiros Socorros" e em meios de "1a lntervençäo", ministradas pelos
Bombeiros Sapadores, no valor de €2.840,19 (dois mil oitocentós e quarenta euios e
dezanove cêntimos) + lVA, solicitado pelo Agrupamento de Escolas Gaia Nascente, nos
termos informados.

D|REçÃO MUN|C|PAL DE ADMtNtSTRAçÃO E FINANçAS
ENTO A DE UM EMP URTO

RAZO T DE NOS
DO NOS ARTIGOS 490 E 500. AMBOS DA LEI N0 73/2013. DE 03 DE SETEMBRO
EDOC/2019t73269

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no original,
Despacho do sr, Presidente: "Aprovo. À câmara, para ratificaçao, 1g.11.2019,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, ratificar o
despacho do Sr. Presidente datado de 19.11.2019 que aprovou, nos termos informados, o
seguinte:

1' A abertura de procedimento administrativo conducente à contraçäo do supra.
mencionado empréstimo;

2' Convidar as lnstituiçoes de Crédito a apresentarem propostas para contrataçäo
desta operaçäo de financiamento, nos termos da minuta anexa, sugerindo.se,
desde já, a consulta às seguintes entidades bancárias:. Caixa Geral de Depósitos;

. Banco Santander Totta;

. Banco Comercial português;

. Banco BPI;

. Novo Banco;
o Caixa de Crédito Agrícola;
o Banco Bilbao Viscaya Argentaria

3' Que, após análise das propostas e apreciado o mérito das mesmas, seja remetida à
Assembleia Municipal, para autorizaçäo, a contração do emprêstimo aqui
informado, nos termos do disposto nos artigos 490 da Lei no 73t2}1g e alínea f) do
no 1 do artigo 25o da Lei no 7512013, de 12 de setembro;

âJ
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4' Dispensar a audiência prévia nos termos do disposto na alínea a) do no1 do artigo

l03o do CPA.

Ata n'01- Reuníño Ptiblíca
De 06 rle janeiro de 2020

DEFINIT

E

óvel srr ELFIM DE LI VELLU
FR

LDA, PELO VALOR DE €80.600.00 (OITENTA MIL E SEISCENTOS EUROSI
EDOC/2o19t64749

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7, apenas no original,
Despacho do Sr, Presldente:"A Câmara. 19,12.2.019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar a
adjudicaçäo definitiva do imóvel sito na Rua Delfim de Lima, n.o 2131. Villa Veiludo, na
Freguesia de Canelas, à empresa Firma Next Place North - lnvestimentos lmobiliários , Lda,,
pessoa coletiva n.o 514052473, com sede na Av. Elias Garcia, n.o 57 - 10, 1049.017 Lisboa,
representada pelos sócios gerentes Vítor José Patrocinio Marques, contribuinte n,o
190346922, com o Cartäo de Cidadäo n.0 09020917 6 ZY4, válido atê 3110512020 e paulo
Alexandre Trindade da Costa e Silva contribuinte n,o 209766921, com o Gartäo de Cidadäo
n'0 10350463 0 ZY3, válido até 05/10/2021, pelo valor de 80.600,00 € (oitenta mil e seiscentos
euros), adjudicado provisoriamente em 10-12-2019 no âmbito da Praça e conforme ata que
se anexa.

RESOLU DE EXPROP RETIFICADA REF ERENTE À NCO ICACÄO DA RUA SPORT DE
CANIDELO

EDOC/2019/81609
Foi presente o documento referid_o em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no B, apenas no original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara, 30.12.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a resolução de expropriar retificada referente à
requalificaçäo da Rua Sport de Canidelo, nos termos informados.

DE

VALOR

EDOC/2019/79991

DOP
DE €1 NTO E

NOD DEZE

NTO DE DE UTI

E CINC
2019

NO
SEIS C

PELO IA

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g, apenas no original.
Despacho do Sr, Presidente:"4 Câmara, 1g.12.2,01g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor total de €195,06 (cento e ñoventa e cinco euros e seis
cêntimos) para deslocaçäo a Braga, no dia 14 de dezembro de 2019, solicitado pelo Colégio de
Gaia, nos termos informados.

DE DE NICIPA
VALOR DE EN AO

17 BRO D SOLICIT ESCOLA EB EB
EDOC/2019t80226
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas no
original.

DEDO EN

4

H - INVESTIFIRMA N



b bltVILA NOVA DE

CAMARA MUNICIP¿\I MAta n'01- Reuníão Ptiblíca
De 06 de janeìro cle 2020

6
Despacho do Sr, Presldente: "À Câmara. 19.12.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor total de €63,12 (sessenta e três euros e doze cêntimos) para
deslocação ao Gaiashopp¡ng, no dia 17 de dezembro de 2019, solicitado pela Escola egt ljl Oo
Alquebre, nos termos informados.

N DET DE
AL DE E ED

GAIASHOPPING. NO DIA 13 DE DEZEM DE 20I9. SOLICITADO PELA ESCOLA EB1 / JI DE VILA D'ESTE
EDOC/2o19t79474
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 19.12.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor total de €76,18 (setenta e seis euros e dezoito cêntimos) para
deslocaçäo ao Gaiashopping, no dia 13 de dezembro de 2019, solicitado pela Escola g3t i¡l Oe
Vila d'Este, nos termos informados.

E TAXAS DE VIAT AI NO
VINTE E ECt oc NTI

sDo INF
EDOC/2o19t78697
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no
original.

Despacho do Sr, Preside nte: "À Câmara, 19.12.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor total de €122,55 (cento e vinte e dois euros e cinquenta e cinco
cêntimos) para deslocação a Vila da Feira, no dia 11 de dezembro de 201g, s'olicitado pela
Associação de Pais do Jardim de lnfância de Painçais, nos termos informados.

55

DE DO ODET UTIL URAS N
VALOR DE EUM NTA E

EDOC/2019t77856

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 19.12,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor total de €221,68 (duzentos e vinte e um euros e sessenta e oito
cêntimos) para deslocação a Aveiro, no dia 08 de dezembro de 2019, solicitado pelo Colégio de
Gaia, nos termos informados.

o

o

5

DESL

AVI NO DEZEMB SOLICIT

NOD DEZEM 1 soLl
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DO DE PAGAM TAXAS DE VIATURAS MU
DE €I1 ET SETENTA E

PO E DEZE I SOLICIT
EDOC/2019t77061
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14, apenas no
original.

Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 19,12,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor total de €113,78 (cento e treze euros e setenta e oito cêntimos)
para deslocaçäo ao Porto, no dia 06 de dezembro de 2019, solicitado pela Escola Básica da
Portelinha, nos termos informados.

PEDIDO DOP DET
ROS E

BRO ITADO PELA
DE CARVALHOS
EDOC/2019/79556
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, 19.12.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor total de €46,49 (quarenta e seis euros e quarenta e três
cêntimos) para deslocaçäo à Praça Natal, no dia 13 de dezembro de 2019, solicitado pela Escola
EBl / Jl de Carvalhos, nos termos informados.

IDO D NTO DE DE UTI RAS M

AE
LAN NO DIA DE 201

EDOC/2019t76787

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:"À Câmara, 19.12,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor total de €53,67 (cinquenta e três euros e sessenta e sete
cêntimos) para 

_deslocaçäo ao auditório de Vila Nova de Gaia, no dia 04 de dezembro de 2019,
solicitado pelo Centro Paroquial Säo Joäo Baptista de Canelas, nos termos informados,

DA

6
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PEDI ODET DE VIATU
TOÏAL TRO lMos P

VALO 14 DE 2019 SOLIC
SE NDE

ED0C/2019t79812
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 17, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preside nte: "À Câmara, 19,12.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de redução em 700/o do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor total de €134,70 (cento e trinta e quatro euros e
setenta cêntimos), para deslocação a Valongo, no dia 14 de dezembro de 2019, solicitado pela
Tuna Juvenilde Sermonde, nos termos informados.

EN DE UTI RAS MUN
TOT 18 SE ARA

DES 01 DE 201 SOLI BOL CLUBE
GAIA
ED0C/2019t76151
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 18, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 19.12.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70o/o do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €267,18 (duzentos e sessenta e sete euros e
dezoito cêntimos), para deslocaçäo a Vila Real, no dia 01 de dezembro de 201g, solicitado pelo
Futebol Clube de Gaia, nos termos informados.

DO DE DO DET UTIL MUNICI
DE €7 ETECE UROS E O TRO

DEZEMB D ITADO
DE

EDOC/2019t77819
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, 19.12.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em T0o/o do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor total de €745,84 (setecentos e quarenta e cinco euros
e oitenta e quatro cêntimos), para deslocação a Lisboa, no dia 0B de dezembro de 2019,
solicitado pela Associaçäo Desportiva Modicus de Sandim, nos termos informados.

DE

E
LA

NO
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PEDIDO DE I DO TAXAS DE MUNICIPA
DE ENTOS E EUROS E DOZ

DESL
DESPORTIVA MO DICUS DE SANDIM
ED0C/2019t79978
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, 19.12.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do valor total de €717,12
(setecentos e setenta e sete euros e doze cêntimos), ou seja, o valor de €508,g8 referente ao
pagamento de taxas de utilizaçäo de viaturas municipais, para deslocaçäo a Lisboa, no dia 14
de dezembro de 2019, solicitado pela Associaçäo Desportiva Modicus de Sandim, nos termos
do no 3, do artigo 160 do Regulamento de Taxas e Outras Receitas do Municipio de Vila Nova de
Gaia,

PEDIDO DET DE VIAT NO
AL DE

POR 26827 DE 201 PELO C
EDOC/2019t67417
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 50,12,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor total de €303,04 (trezentos e três euros e quatro cêntimos),
para deslocaçäo ao aeroporto, nos dias 26 e 27 de outubro de 2019, solicitado pelo Colégio de
Gaia, nos termos informados.

DE DOP TO DE UTI MUNICIP
DÊ, €77 A

NO DIA U SOLICIT ESCOLA
EDOC/2o19/64537
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no
original.

Despacho do Sr, Preslde nte: "À Câmara. 30.12.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de utilização
de viaturas municipais, no valor total de €77,04 (setenta e sete euros e quatro cêntimos), para
deslocaçäo ao Porto, no dia 16 de outubro de 2019, solicitado pela Escola Básica de Cabänöes,
nos termos informados.

ú

DO

AOEV

s

8

NO DEZEMBRO DE PELA



f.b, ItVILA NOVA DE

cÂMARA MUNtctpA,L q MAta no 0l- Reunião Ptiblìca
De 06 dejoneiro de 2020

PEDID DO DET MUNICI
AL DE AE E TREZE C

19DED DE 2OI PELO CENTRO
cRt DE MAFAMUDE
ED0C/2019t80748
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara, J0.12.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor total de €46,13 (quarenta e seis euros e treze
cêntimos), para deslocaçäo ao Porto, no dia 19 de dezembro de 2019, solicitado pelo Centro
Social Paroquial Säo Cristoväo de Mafamude, nos termos informados

DEI ÏAXAS DE VIATU
VALOR EUROS E E OITO

NOD REC
CULTURAL DE SERZEDO
EDOC/2019t81337

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. 50.12,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de reduçäo em 70% do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor total de €200,58 (duzentos euros e cinquenta e
oito cêntimos), para deslocaçäo a Vila do Conde, no dia 21 de dezembro de 2019, solicitado
pela Associação Recreativa e Cultural de Serzedo, nos termos informados,

RA MU

DIREçAO MUNtCtpAL DE TNFRAESTRUTURAS E ESpAçOS PÚBLTCOS
E RUA DE EDEP FREGU

SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2019t25199

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 90.12,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito, nos termos
informados,

DE o DE / RUA
14 RO-
EDOC/2019t23475
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 30.12,2019,

AO

9
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito, nos termos
informados,

MUNICIP NA UZIA - UN D AMUDE
VILAR DO P

EDOC/2019ts2761

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2T , apenas no
original.
Despacho do Sr, Preside nte: "À Câmara. 50.12.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito, nos termos
informados.

URA ENSÄO COMP A
LOPES A RUA -UN DEF AMUDE

DOP
EDOC/2o18t72830

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, 50.12.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito, nos termos
informados.

RUA IRA DE UNTO AO
NTO 14 DE DEF MUDE E

SO

EDOC/2018/70896
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara. 30.12.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito, nos termos
informados,

POSTURA MUNICIPAL DE O NO AREINHO OLIVEIRA DO RO. ENTRE O P co DE

Atø n'01- Reunião Públíca
De 06 de janeiro de 2020

DERA
ENT

MADEIRA E O ARRUAMENTO - FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
ED0C/2015t39725
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. 50,12.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito, nos termos
informados,
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DA SERRA DE
EDOC/2019t82111

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, ii}.12.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de prorrogação de prazo da empreitada de
"consolidaçäo da Escarpa da serra do Pilar", nos termos informados,

ISEN RENTE À LI UGAR DE
ACrO DE OUTUB

MAF DO
SOLIDARIEDADE SFL
EDOC/2o19t70614

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. J0.12.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa referente à
licença de um lugar de estacionamento privativo, sito na rua 14 de outubro, !'to 445, Uniäo de
Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, solicitado por Olharfuturo - Associação de
Solidariedade SFL, nos termos informados.

DE ES VEí
11 TS.57 03-EG.01 7 67.W

0.28 E PE E CIRC RIOR ENTRE A
AVE DA GAMA D.

DE
EDOC/2019t74840
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. J0.12,2019,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, aprovar a
autorizaçäo especial de circulaçäo para os seguintes veículos pesados: 3l.64.ZT,iS.eCll,
45-03-2z.,60-TS-57, 01-GP-33, 45-04.22, 45.09.22,03.EG.01, 71.2H.79,67.W.79, 67.W-79,
73'CE74,63-G0'28 878.37-ZH para permissäo de circulaçäo no interior da zona delimitada
entre a a1, rotunda de Santo Ovídio, Avenida da República, Avenida Vasco da Gama
(E'N.222) e Av. D. João ll (VLg), até 30 de abril de2020, nos termos informados,

DE

P

PDE

FUTUROsoLlctT

11



ÕþlqVILA NOVA DE

CAMARA MUNICIPAL

DE ISEN

SA ANT

M

DrREçÄo MUNtctpAL IARA A tNcLUSno soc¡Rl_
AGA PELA

Alø n" 0I- Reuníño Ptiblìca
De 06 de janeíro de 2020 4

MUNICIPAL
CUN

M DE
R SANT

ED0C/2019/70159
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara. 13,12.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, retificar a deliberação de Câmara de 26.08.2019 e aprovar o pedido
de isençäo do pagamento de taxas pela utilizaçäo da Piscina Municipal Aurora ôunha, no valor
de€1'905,00 (mil novecentos e cinco euros), atéfinal do mês de julho de2020,solicitado por
Maria de Fátima Santos Silva, nos termos informados.

PED D TODET PAL
PARA DADE DA UN NO

SEU ONDE
EDOC/2019/38519
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, J0.12.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas pela utilização
da piscina municipal Aurora Cunha, para uma atividade esporádica da Universidade dos Av-ós,
isentando 70o/o do valor de €80,00 (oitenta euros), isto é, o valor de €56,00 (cinquenta e seis
euros), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Grijó e Sermonde, nos termos informados,

E ISE PAGA TAXAS DAS P
NTE A DE €1.1 CENTO E CIN ITADO

SARA VI
EDOC/2019t53142
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara. 19,12,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas pela utilizaçäo
das piscinas municipais durante a época 2019t2020, no valorie €1.105,00 (mil cento e cinco
euros), solicitado por Sara Carolina Vieira César, nos termos informados.

lDo DO DE LICEN NOV 00
E o 8/13 - DE FREG 0

LEVER E CRESTUMA. SOLICITADO POR VI NIA NEVES DA SILVA
EDOC/2019t7288'l
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37, apenas no
original,
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Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 19,12,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de isençäo do pagamento da taxa de licença de
construçäo, no valor de €518,00 (quinhentos e dezoito euros), Proc.o 4518113 - PL, Uniäo de
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, solicitado por Virgínia Neves da Silva, nos
termos informados.

DE ENTO STORIA ADM OR DE
R SILVINO

EDOC/2019/54056

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 19.12.2019'
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), solicitado por Sandra Maria Serrano
Silvino, nos termos informados,

IRANSPORTES ESCOLARES - pEptpO pE cABtMENTO PARA 2020
EDOC/2019/7',t929

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 39, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 19.12.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o cabimento para assegurar as necessidades de transporte
escolar para o ano 2020 até ao mês de junho, da seguinte forma: A. Da Costa Reis - €SOo,ilO; ¿.
Espírito Santo e lrmäo - €2.500,00; Sequeira Lucas & Ventura . €1.200,00; Moreira, Gomes &
Costa'€66.600,00 e União de Transportes dos Carvalhos . €4,000,00, nos termos informados.

NI ENTRE O NOVA DE

EVENTO D ..XXXI

TA DE ''-AL c USU
EDOC/2o19t75325

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara. 30,12,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a alteraçäo da cláusula 3a do contrato de patrocínio a
celebrar c9m a Associação de Remo do Norte para a realização da Ðfi| Regata lnternacional de
Remo do Natal, aprovado anteriormente em reuniäo de Câmara, a qual paséará a ter a seguinte
redaçäo: a) isentar o pagamento do valor das taxas municipais devidas pela licença espec-ial de
ruído e ocupaçäo de espaço público, bem como, as devidas à prestaçäo de serviços da CBS e
da PM que estas definam como adequadas ao evento, nos termos informados,

{

ARA
A DE NORTE to

13



Ata n'01- Reuníão Pltblica
De 06 de janeiro de 2020

ADE MENTO P
PELAS E BLICAS DO CONCELHO
EDOC/2019/69309
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4i, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 50.12.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, autorizar a ocupaçäo da via pública e emissäo de ruído para a
realizaçäo dos desfiles de Carnaval das escolas públicas e privadas, que decorram no dia
2110212020, das th00 às 12h30, condicionada à verificaçäo dos requisitos constantes na
lnformação INT.CMVNG12019150407, bem como, a isenção total das taxas devidas, nos
termos informados,

GAIURB URBANISMO E HABITAçAO EM
IBE DE OU I E DET DESPEJO

DE

DO N0 78 l0 FREGU
EDOC/2o19t58214

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no
original,
Despacho do Sr. Pres¡dente: "À Câmara. 30.12.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD, revogar a
deliberaçäo de 7 de outubro de 2019 que determinou o despejo administrativo de Èábio
Manuel Carvalho da Silva, arrendatário da habitaçäo sita na Rua Heróis do Ultramar, no 78 10
Esq.Frt da freguesia de Canidelo, nos termos informados.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÁRIO DA TESOURARIA que se anexa no final por fotocópia sob o no 43, apenas no
original,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

VILA NOVA DE

É blt
CAMARA MUNICIPAL M

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse que a Câmara encerrou as contas
relativas ao ano de 2019 com um saldo de 25 milhöes de euros e qué são as conias mais consolidadas de sempre,
Que as contas näo equivalem a um saldo/lucro, mas a um saldo que permite a Câmara, de uma forma muito
razoável, assumir os compromissos que tem para o mandato, nomeadamente, para a Uniäo das Freguesias de
Gulpilhares Valadares,

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

Valentim Machado - Rancho Folclórico Gulpilhares - Agradeceu o apoio concedido pela Câmara Municipal à
realizaçäo do Festival lnternacional de Folclore de Gulpilhares e pelo acompanhamento assíduo da Senhora
Vereadora, Enga Paula Carvalhal, Convidou a Senhora Vereadora Enga Paula iarvalhal para visitar o protótipo de

6
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museu existente nas instalaçöes do rancho folclórico, o qual contêm um conjunto de várias peças que
documentam as raízes, usos e costumes do concelho e que, no seu entender, deveria de ser divulgádo pela
comunidade,

António Silva - Bombeiros Voluntários de Valadares - Reiterou o convite de2014, convidando a Câmara a
realizil reuniöes descenhalizadas na Associaçäo Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valadares.
Agradeceu ao Senhor Presidente da Junta da Uniäo de Freguesias de Gulpilhares e Valadares o apoio dado à
referida associaçã0, a qual abarca quatro freguesias,

lnês Lourenço ' Disse estar satisfeita com a intervenção que irá ocorrer na Rua das Moutadas, em Gulpilhares,
Referiu-se às alteraçöes de sinalizaçäo na Rua das Moutadas, junto à passagem de nível, dizendo que as mesmas
näo säo muito coerentes.

Rui Amaral - Associação de Miramar lmpério de Vila Chá - Agradeceu o apoio do Senhor Presidente da Junta
de Freguesia e do Senhor Presidente da Câmara Municipal de Gaia à associaçä0, o qual facilita a gestäo da
referida entidade.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, no que diz respeito ao Rancho Regional
de Gulpilhares, disse que a postura da Câmara é de consolidação dos eventos, Que aquilo que tem prejudicãdo o
Município é o experimentalismo, porque não existe uma imagem de marca consolidada em alguns eveñtos. eue,
presentemente, o Marés Vivas, o FIGAIA - Fórum lnternacional de Gaia e o GaiaFolk säo imãgens de marca do
concelho, destinadas a nichos diferentes e entende que, mais do que estar todos os anos a invêntar iniciativas, o
importante é consolidar as iniciativas existentes e transformá-las em imagens do concelho para fora do concelho e,
por isso, o GaiaFolk tem o apoio merecido. Disse que o Rancho Regional de Gulpilhares tem um espólio
consolidado do concelho e, pessoalmente, espera que o lançamento do projeto do Museu da Cidade ajude a criar
o nicho etnográfico que é tão importante,
Agradeceu a presença do Senhor Presidente dos Bombeiros Voluntários de Valadares e disse que,
presentemente, a nÍvel nacional, verifica-se que num conjunto de áreas o Orçamento de Estado vai diminuindo a
sua participaçä0, nomeadamente, nas Associaçöes Humanitárias de bombeiros Voluntários e, depois,
inevitavelmente, as instituiçöes väo tentar suprir esses cortes junto das Câmaras Municipais.
Relativamente à Rua das Moutadas, disse que a mesma vai ser sujeita a uma requalificaçao e a questäo da
mobilidade será analisada,
No que diz respeito à intervençåo do Senhor RuiAmaral, disse que a Câmaraem2020 tem como compromisso o
arranque da construçäo do pavilhäo da Associação de Miramar lmpério de Vila Chá, naquilo que é a integração
daquele equipamento no novo espaço requalificado do Valadares Gaia Futebol Clube,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues desejou um Bom Ano de 2020 para todos
os presentes.

0 Senhor Presidente de Junta da União das Freguesias de Gulpilhares e Valadares, Sr. Alcino Lopes
agradeceu a presença de todos e desejou um Bom Ano de 2020 paratodos.
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Nada mais havendo a tratar, quando eram 10 horas e 40 minutos, o Senhor Presidente da Gâmara declarou

encerrada a reuniäo, da qual se elaborou a presente ata aprovada, por unan¡midade, nos termos do

disposto no n0 I do art.o 34.0 do CPA e no no, 1 do arto, 570 do Anexo I da Lei no.71l201l,de 12 de setembro,

bem como do n.0 I do arto. 11.0 do Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo

Executivo na sua reuniäo de2019.01.21.

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

reuniäo, a s

O Presidente da Câmara,

,{¡rvlnl.
(Eduardo Vítor Rodrigues)
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