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De 20 dejaneíro de 2020 f
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 01 da reun¡ão pública de Câmara
realizada em 06 de janeiro de 2020.

AD D 19 NOS DO
0 0 DA o7

DE SET NA ATUAL
EDOCt2020t37s1

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente: ,À Camara. 15,01,2020,,
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro disse ser evidente que a cobrança de impostos diretos
correu bem, nomeadamente, o IMT com uma receita substancial acima do previsto. Por seu lado, a cobrança da
taxa de cidade esteve mal, com uma cobrança de apenas de cerca de 1 milhao de euros, eue, numa das últimas
reuniöes, os Vereadores do PSD tiveram o cuidado de alertar para esta diferença, apontando, inclusivamente,
algumas das razöes que poderiam estar nesta variaçä0. Que a d'espesa corrente ériá rpunntemente controlada,
pois os valores estão em-.linha, No que respeito às despesas de capital, disse existir difeienças significativas entre
os valores orçados e os fluxos de tesouraria aqui evidenciados. Disse haver uma diferença iubstãncial e que não
se compreende como é que algumas das rubricas apresentam fluxos abaixo do previsto, nomeadámente,
construçöes diversas, viadutos, arruamentos, obras complementares, iluminaçao pú'blica, parques e jardins,
Perguntou porque é que existem estas diferenças tão significativas, nomeadamente, para arruamentos, tendo em
conta o péssimo estado das ruas do nosso concelho, porque se havia verba e excedentes financeiros, por que
razão não foram executadas obras, Disse haver desvios significativos nas despesas de capital, nomeadamente,
nos investimentos, pelo que, gostaria de ouvir a opinião do Sãnhor Presidente so'bre o tema.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que este mapa de fluxos é agora
presente à Câmara, devido à possibilidade que os municípios agoia têm, de antecipaçäo ào saldo, porque era
absolutamente ridículo que se chegasse a abril com miihöes na conta e não os [oder utilizar, 

'pela 
mera

formalidade de ainda näo ter aprovado o relatório de contas, Que, felizmente, na Lei do Orçamento de Estado, isso
é previslo, ela já foi votada na generalidade e presume-se que não é na especialidade que a questäo vai mudar.
Que a Cåmara está a preparar o caminho para fazer esta incorporaçäo e tentar de alguma forma cumprir com
aquilo que parece ser uma das maiores inibiçöes que os municípios tém neste momento, porque está fácil de ver
que, para um investimento que comece de raiz, num determinado ano, sendo o procedimeñto lançado em maio ou
em junho, jamais nesse ano consegue ter execução financeira. Que se näo tiver o visto do Tribunál de Contas, tem
pelo menos o concurso, que será mais de 6 meses e se tiver o visto do Tribunal de Contas, nem sequer se discute,
Que espera que rapidamente este assunto, que está extraordinariamente deliberado na Lei do Orçamento de
Estado todos os anos, possa passar um dia para a legislaçäo geral e nao depender da Lei do Oçamento de
E¡tado' Disse que se vai fazer esta antecipaçäo de um sald-0, trátando-se de uma conta extraordináia, com um
nível de execução que será o melhor desde que há registo, o que näo quer dizer que seja o ano em que mais
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investimento houve, porque o nível de execução näo quer dizer apenas investimento feito, quer dizer a ponderação
entre o investimento feito, corrente ou capital, com a conta prevista, o que de alguma forma demonstra que a
Câmara na feitura do Plano e Orçamento, foi ciosa na previsão das contas qr. äpr.runtou, Relativamente às
questões levantadas pelo Senhor Vereador, disse que aquando da discussão em Câmara da proposta de lMl, o
lMl em Gaia não estava em subida ascensional e o Município está com uma receita de lMl relativamente
equilibrada, Que a oscilaçäo em alta do lMl, em 2019, é inferior ao número de pessoas que entram no sistema,
depois de um períodole ìsençöes. Disse que, neste momento, o lMl não é um imposto que sobrecarrega as
pessoas, porque para 2020 a taxa foi reduzida e é possível, simultaneamente, ter taxa mais reduzida e ter mais
volume de receita, porque está-se num período em que as pessoas estão a entrar no sistema, depois de um
período de isenções, isto independentemente da proiunda injustiça que é continuar o Estado , ,.t.r, para si
próprio, o lMl extraordinário sobre imóveis acima dos 600.000'euros. Ño qre diz respeito à taxa de cidade, disse
que se ficou aquém da expectativa, porque, por um lado, a Câmara erirua a apontar para uma conta e uma
previsão a partir do zero, em que não havia nada de objetivo e, por outro lado, deve-se também ao atraso na
conclusäo de 3 ou 4 unidades hoteleiras de grande envergâdura, as quais já deveriam estar a funcionar e a debitar
a taxa de cidade' Relativamente às despesas de capitãl, disse que em 2018 a Câmara esteve a preparar e a
aprovar projetos e poucos foram lançados nesse ano. Que em 20i8, a Câmara näo teve um volume significativo
de investimentos novos a serem lançados, talvez à exceção do pavilhão de Canidelo que já está pronto] mas, de
resto, foi mais trabalho de gabinete quer no que diz respeito ao quadro comunitário quer ño que diz respeito aos
prÓprios investimentos municipais. Por outro lado, aqueles que tiveram mais repeicussäg, nomeadamente no
âmbito do PEDU e da requalificaçäo das encostas do Douro, uma série deles tiveram comparticipação comunitária
e foram lançados com uma execuçäo apenas parcialem 201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençoes do ppD/pSD, aprovar o Mapa
dos Fluxos de Caixa referente à Gerência de 2019, nos teimos do Artigo 400, no 6, da Lei no
7312013 de 3 de setembro, na sua redaçäo atual.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal para conhecimento,

Ata no 02- Reunião Ptlblicu
De 20 dejaneíro de 2020

DA ALí

El N.0 7

(

DO N,0lD IPMB
N.0 12D

0Do
P

EDO

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 15.01.2020.,
O Senhor Vereador, Dr' Duarte António Reis Besteiro disse que em termos de receita, existe uma diminuição
de cerca de 6 milhões na rubrica dos ativos financeiros/alienaçäo de partes sociais da empresa e sabe-se que se
trata de uma rubrica que não será movimentada, Quanto à táxa de cidade, disse que esta deveria ter sido alvo
também de uma revisã0. orçamental, porque sabemos que o valor provavelmente não será atingido. eue na
despesa, o Senhor Presidente já explicou o porquê do aciéscimo de cerca de 10 milhoes em despeia de capital,
ou seja, serve para justificar as obras que transitam de ano, Disse haver uma rubrica de aquisiçäo de bens e
serviços/material de educaçä0, que duplica de 1,4 para2.8, pelo que, solicitou uma explicaçao so'bre o assunto.
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Relativamente aos estudos, pareceres e projetos, disse existir um acréscimo em meio milhäo de euros que pensa
estar relacionado com a nova ponte, Relativamente à nova ponte e face aos acréscimos de custos que têm sido
comunicados, perguntou se há alguma rubrica que tenha sido reforçada para começar a fazer iace a este
acréscimo e como a Câmara prevê que poderá ser feito o financiamento a médio prazo dósta construçä0. No que
diz respeito à questão dos investimentos em edifícios, disse haver um reforço de cerca de 3,3 milhöes de euros,
pelo que, perguntou se trata-se de um reforço para a habitaçäo social, Fielativamente ao empréstimo dos 10
milhöes e 440 mil euros , disse presumir que destina-se a finaniiar obras,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues relativamente à questão dos ativos que
aparecem "desvalorizados", disse que transitava dos mandatos ãnteriores, sucessivamente, um conjunto de
perspetivas de vendas ou de angariações, nomeadamente, aquela situação da RTP e dos CTT, que o T¡'bunal de
Contas considera que a Câmara anterior fazia disso uma forma de empolar o orçamento e nunca tinha nenhuma
expectativa de receber' Que as rubricas que deixaram de significar potenciál de receita, são excluídas do
orçamento por decisäo do Tribunal de Contas, pelo que, verificá-se uma limpeza de rub¡ca, eue aquilo que a
Câmara ambiciona, consta no documento, isto é, aqu¡lb que se sabia ser o efeito de empolamento desapareceu,
permitindo a Câmara ter uma conta limpa e sem nenhum subterfúgio e isso reflete-se positivamente na taxa de
execuçã0, Relativamente ao material de educaçã0, disse tratar-se do reforço de uma série de aspetos
relacionados com o aumento dos custos na área da educaçäo e também porque o Município assumiu a
reconstrução integral das três escolas EB 213 Costa Matos, Sophia de Mello Breyner e Valadares, nomeadamente,
em termos de infraestruturas e de equipamentos, Quanto à questäo relativa à nova ponte, disse desconhecer um
acréscimo de custos, mas sim um problema burocrático, Que as Câmaras de Gaia'e do Porto pretendem lançar
um procedimento conjunto de conceçäo e construçã0, embora saibam que o Tribunal de Contas näo gosta destes
modelos, apesar da lei o permitir, Que ambas as autarquias solicitaram uma reunião com o Tribunal de Contas,
que se realizou no final do ano, solicitando que lhes fosse garantido que o modelo que ambas as autarquias
estavam a tentar seguir, na linha da jurisprudência do Tribunal de Contas, não seria depois chumbado, eue face à
disponibilidade do Tribunal de Contas, ambas as autarquias começaram a trabalhar na formataçäo dos projetos e
do modelo de concurso. Disse ser evidente que o Tribunal de Contas näo se vinculou à soluçã0, mas abríu uma
ianela que permite às duas autarquias trabalhar com mais garantia.
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençoes do ppD/pSD, nos termos da
alínea ccc) do n.0 I do Art,o 33.0 do Anexo I da Lei n.o 75t2õß, de 12 de setembro, submeter
a aprovaçäo da Assembleia Municipal a 1a revisão orçamental, por incorporaçäo do saldo
de gerência, parte näo consignada, para efeitos da alínôa a) do nd 1 do Artiio zéo do Anexo I

da Lei no l5l20il de 12 de setembro.

cóorc O DE CONDUT 42020
EDOC/2o19t74382
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: "À Câmara. 07.01.2020,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Código de Conduta 2020, nos termos apresentados.
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LATÓRI 13n01 SE DE VILA
GAIA - NCIA D 4

DOMíN PARA
72

DE
16.12.2019

EDOC/2019t47744
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 05.12,2019.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos da lnformaçäo de 20¡1.2019 do Senhor
Vice.Presidente, o seguinte:

a) Desafetar do domínio público municipal para o domínio privado municipal a área
de 668,72m2, a qual se mostra suficiente para a construção de um equipamento,
de acordo com a planta que se junta como anexo l;

b) Promover a alteraçäo ao Alvará de Loteamento ?2008 em consonância com as
exigências e intençöes previstas na planta que se junta como anexo l,

Mais foi deliberado, nos termos da alínea q) do no 1 db artigo 2So da Lei no Tit2}lgde 12 de
setembro, submeter o presente assunto a deliberação da Assembleia MunicÍpal.

6
AO

EDOC/2019t62128

Foi presente o documento referido em epígrafe., que se anexa no final por fotocópia sob o n0 5, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente: -À 

câmara, À Assembteia Municipat,' 02.01,20i0.,
O Senhor Vereador, Dr' Duarte António Reis Besteiro disse que no presente relatório são apontadas algumas
recomendaçöes relativamente a algumas medidas a implementar, pelo que, perguntou se estas recomendaçOes já
foram implementadas na sua totalidade e se, eventualmente, esta näo ñomologação, resulta de alguma
consequência.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse näo ter nenhuma consequência a
não ser a consequência política. Que, pessoalmente, competiu-lhe apresentar a conta de forma transparente, eue,
verificou-se que nos anos anteriores, as contas estavam a ser feitas de forma cirúrgica, ora com empolamentos ora
de forma ardilosa, naquilo que era a divisão do que era corrente e do que õra capital, com sonegaçöes e
ocultaçöes, com rubricas ridículas como as provisöes para processos judiciais, Relativamente às recome-ndãçöes,
disse que uma ou outra acabou por ser diluida com o plano de saneamento financeiro e que foi feito um relató¡o
ao Tribunal de Contas, respondendo às recomendaçöes apresentadas, algumas de aplicaçäo imediata,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a conhecimento da Assembleia Municipal.
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De 20 dejaneiro de 2020 q

DE PARA 2O2O
EDOCt2020t2048
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 7, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor presidente: "À Câmara. 10.01.2020,,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento,

EDOCt2020t2049

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 8, apenas no o¡ginal.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 10.01.2020,,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento,

TRO A
02 DE DE ICITADO

P

EDOCt2020t284
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 10,01.2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do Cine Teatro Eduardo Brazão para
a realizaçäo do espetáculo final do 90 Ciclo de Conversas Amplas - CCA, no dia 02 de
fevereiro de 2020, solicitado pela Paróquia de Vilar do Paraíso, noi t.rmot informados,

CE AUD tct EDI
DIA ()

GARRETT - ESAG
EDOC/2019/80266
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: "À Câmara, 10.01,2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado_por unanìmidade, aprovar a cedência gratuita do Auditório Municipal de Gaia - AMG,
para a realizaçäo da 6a Ediçäo da Gala ESAG, no dia 03 de fevereiro de Zõ20, solicitado pela
Escola Secundária Almeida Garrett - ESAG, nos termos informados.
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CEDÊ IA AO DO PÚBLICO - ENT A RUA AZEVEDO E RUA VALDEMAR DOS
SANTOS - UNñO DE FREGUESIAS DE DOE HO
EDOC/2019t75420

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11, apenas no
original.

Despacho do Senhor Vice-Presidente: ,'A 
Câmara. 15,01,2020,,

Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos da lnformaçäo do Senhor Vice.Presidente de
1 4.01.2020, o seg u inte :

1. Aprovar e aceitar as cedências gratuitas das parcelas de terreno identificadas nas
declarações de cedência ao domínio público municipal, anexas à referida
informaçäo;

2' Aprovar as respetivas avaliaçöes, anexas à referida informação.

CEDÊNCIA GRATUITA DE TERREN AO DOMíNIO púaLrco - CENTRAL DE LEVER - UNñO DE
UES L

EDOC/2019t75277

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no
original,
Despacho do Senhor Vice-Presidente: "À Câmara. 15.01,2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos da lnformaçäo do Senhor Vice.presidente de
1 4.01.2020, o seg u inte:

1. Aprovar e aceitar as cedências gratuitas das parcelas de terreno identificadas nas
declaraçoes de cedência ao domínio público municipal, anexas à referida
informação;

2. Aprovar as respetivas avaliações, anexas à referida informaçäo.

AOD PÚ - RUA os- EGU ROSO E
SEIXEZELO
EDOCt2020t2711

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas no
original.
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara. 15.01.2020.,
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos da lnformaçäo do Senhor Vice.presidente de
1 4.01.2020, o seg u i nte :

1. Aprovar e aceitar a cedência gratu¡ta da parcela de terreno identificada na
declaração de cedência ao domínio público municipal, anexa à referida
informaçäo;

2' Aprovar a avaliaçäo patrimonial da parcela a ceder, anexa à referida informação;
3. Aprovar a estimativa, anexa à referida informação.

íuo DO- FREG GULPI
VALA
EDOC/2019t81917
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14, apenas no
original,
Despacho do Senhor Vice-Presidente: "À Câmara, 15.01.2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos da lnformaçäo do Senhor Vice.presidente de
1 4.01.2020, o segui nte:

1. Aprovar e aceitar a cedência gratuita da parcela de terreno identificada na
declaraçäo de cedência ao domínio público municipal, anexa à referida
informaçäo;

2. Aprovar a avaliaçäo anexa à referida informação;

RIA DE EMIA DE
M REIS
EDOC/2019t79911

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 15, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 10.01,2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado_por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a Academia de Música de Vilar do Paraíso, tendo em vista a realizaçäo do
Concerto de Reis, nos termos acordados.

E VILA EA
ATI

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16, apenas no
original,
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Despacho do Senhor Vice-presidente: "A Câmara, 15,01.2020.,
Deliberação:

Deliberado-por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a EVERY EXPECTATIONS - Associaçäo Cultural, para apo¡o financeiro à 1a
edição da TEDxVilaNovadeGaia, no valor de €25.000,0¡ (vinte e cinco mil euros), nos termos
acordados.

DE VILA GAIA E
TUTO D EI S VISTA NVOL

UM o L coM
IENTE EXTOS

ANT DE MEN
EDOCI2020t1012
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: "À Câmara. 14.01.2020.,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Protocolo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o lnstituto de Desenvolvimento e lnclusäo Social - lDlS, com v¡òta ao
desenvolvimento de um projeto formativo na área de educação e formação de adultos, de
acordo com o aviso de abertura POCH-70.2019.13, provenientes de contextos de
institucionalizaçäo anteriores, devido à instauração de medidas de promoçäo e proteçäo de
menores, nos termos protocolados.

BOL IST VEN E ATA
CA

EDOC2019/82389

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 18, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 10,01.2020,,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
DE DE EDI CRUT

TEGO RE
EDOCt2020t2789

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

Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara. 15.01,2020.,
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CÅ.I\4ARA MT/NIcIPAL

Deliberação:

sTl

Ala n'02- Reuníão Públicu
De 20 cle janeiro de 2020 {

H
Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/pSD, autorizar a
abertura de procedimento concursal por recurso à mobilidade na categoria, entre órgäos,
para um técnico superior da área de Saúde Ambiental, para o Departaménto de Ambiente e
Parques Urbanos, posto que se encontra previsto no mapa de pessoal de 2020, bem como,
que sejam aprovados os métodos de seleção, os requisitos obrigatórios ideniificados e a
de-signaçäo do júri que terá como missão acompanhai as fases do concurso, nos termos da
lnformação I NT.CMVNG 120201 1393.

DEU MOBILIRUT
N

EDOCt2020t3247
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no
original.
Despacho do Senhor Vice-Presidente: "À Câmara. 15,01.2020,,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, autorizar a
abertura de procedimento concursal por recurso à mobilidade na categoria, entre órgãos,
para um técnico superior da área de Arquitetura Paisagista, para ò Departamento de
Ambiente e Parques Urbanos, posto que se encontra previslo no mapa de pessoal de 2020,
bem como, que sejam aprovados os métodos de seleçäo, os requisiios obrigatórios
identificados e a designaçäo do júri que terá como miisão acompanhar as fãses do
concurso, nos termos da lnformação INT-cMVNG/2020/1909.

DIREçÄO MUNtCtpAL DE ADMTNTSTRAçnO e rINANçAS
DIDO D TAXAS MUN

AL DE NTOS E IS EU E OIT PARA
26E MBRO DE

SPORTING CLUBE D E ARCOZELO
EDOC/2019/81954
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2i, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 07.01.2020,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor total de €416,88 (quatrocentos e dezasseis
euros e oitenta e oito cêntímos), ou seja, o valor de€291,82 (duzentos e noventa e um euros e
oitenta e dois cêntimos), para deslocação a Viana do Castelo, nos dias 26 e 2g de dezembro de
2019, solicitado pelo Sporting Clube de Arcozelo, nos termos informados,

fr
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VILA NOVA DE

CAMARA MT,NICIPAI MAta n" 02- Reuníão PtiblÍca
De 20 dejøneiro de 2020 q

coN DE UM

DALIDAD AC TERM
ART E 500 DA LE DE 03 DE R0-

EDOC/2019t73269
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 07,01,2020,,
Deliberaçäo:

Delibe.rado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, aprovar a
adjudicaçäo da operaçäo ao Banco Santander Totta SA, bem como, a respetiva minuta de
contrato, nos termos informados,
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal.

DE T
ABRIG 1 DA 731201 SETEM APLI

MINUTAS
DOS CONTRATOS
EDOC/2019/68649

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no
original,
Despacho do Senhor Vice-Presidente: ,'À Câmara. 15.01,2020.,
Deliberaçäo:

Delibe.rado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, aprovar a
adjudicaçåo da operação à CGD - Caixa Geral de Depósitos, SÁ, e ao Bpl - Banco português
de lnvestimento, SA, na percentagem de 50% a cada um ou seja, 5,225,000,00€ ao Bpl e
5'225.000,00€ à CGD, bem como, a respetiva minuta de contrato, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal.

osDOo UIP
MULTI TOD
GAIA+SUCESSO

EDOC/2019t66'129
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: "À Câmara. 10,01,2020,,

TI
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VILA NOVA DE

Ç
MAta n'02- Reuníão Ptiblíctt

De 20 de janeìro de 2020

PARA

f l?
cÁMAR^ MUNtctf)AL

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, adjudicar a "Prestaçäo de Serviços para o Reforço do Apoio
aos Alunos, através de Equipas Multidisciplinares que assegurem respostas multinívei, no
âmbito do Projeto Gaia + Sucesso" à Muitipessoal'- Serviçãs, SA, pälo, pr.ços/hora por
categoria profissional dos técnicos a afetar ao serviço ã prestar, r págri através de
prestações mensais no valor de € 49.600 + IVA e até ao montante total de C ggZ,OOO + lVA,
para 20 meses de duração do contrato, bem como, aprovar a minuta do contrato, nos
termos informados,

EDOC/2020/3436
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: "À Câmara, 14.01,2020.,
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento,

+,E9PEq4$ AUTOR|Z,ADAS E NÄO pAcAS EM 2019 - EMTSSÄO pE NOVAS ORDENS DE pASAMENTO
PARA 2O2O

EDOCt2020t2342
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: "Aprovo. A câmara para ratificaçãto, 15,01,2020.,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente datado de 15.01.2020
que aprovou as despesas autorizadas e näo pagas em 2019 - Emissäo de Novas Ordens de
Pagamento para2020, nos termos informados.

PÚ

EDOC/2019/68127
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: "Aprovo. À câmara para ratificaçao. 14,01.2020,,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente datado de 15.01.2020
que aprovou a prorrogaçäo do prazo para apresentaçäo de propostas por um período de 7
(sete)dias, após a publicitaçäo em DRE, nos termos iñformados.
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VILA NOVA DE

Ma l?
î

CAMARi\ MUNIcIPAL Atø n" 02- Reuníão Públicu
De 20 de janeìro de 2020

DA nórs o RUA E

O POR DIRETO DO
AD B- IME

EDOC/2o19t74431

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas no
original.
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara, 15,01.2020.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, autorizar o cabimento (Proposta de Cabimento no 486/2020) no
valor de €822.480,80, nos termos informados.

DE Àsp ELAS 1 E2PARA DO GINÁSIO Do
MEIRAL - FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2019t70793

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas no
original.
Despacho do Senhor Preside nte : " Autorizo, 07.01 .2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar o cabimento (Proposta de Cabimento no 456/2020) no
valor de €64.199,50 e a resolução de expropriar das parcelas I e 2 para a construção do
Ginásio do Meiral, sitas na freguesia de Canidelo, nos termos informados.

PRÉDI IDO EM PRO

ESPOSA ELSA F
GUERRA

EDOC/2019t74217

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30, apenas no
original,
Despacho do Senhor Vice-Presidente: "A Câmara. 15.01,2020,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar a alienaçäo da fração "p", habitaçäo 33, do prédio
constituído em regime de propriedade horizontal sito na Rua da Boa Nova, n,o 225, União
das Fre.guesias de Gulpilhares e Valadares, descrito na Primeira Conservatória do Registo
de Vila Nova de Gaia sob o número 1983 - P - Valadares e inscrito na matriz predial respetiva
sob o 1rt¡go 8593 (o qual provém do artigo 3186 da extinta fraçäo de Väladares) a .tosé
Albino Amaral Guerra e esposa, Maria Excelsa Ferreira da Costá Guerra, cujo preço já se
encontra liquidado, de acordo com a declaração emitida pela Empresa Municipal ;Ga¡urb,

urbanismo e Habitaçäo, E.M.", em 14t12t201g., nos termos informados,

A
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VILA NOVA DE

CAi\4ARA N4TJNICIPAL

ECt

MAta n'02- Reunião Ptiblíca
De 20 de janeiro de 2020

DIREçÄO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAçOS pÚe¡-lCos
REAB EN DE URAS DI

E73VI

q

ADA
EE

T DAS ED
DE

EDOC/2019t75278

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: ',À Câmara.05.12.2019,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, retificar a deliberaçäo de Câmara de 16.12.201g retirando o
parágrafo que delibera o envio à Assembleia Munióipal,

EMP NTOS

DAS
12.2019

EDOC/2o19t7s275
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:"À Câmara, 10,12,2019,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, retificar a deliberação de Gâmara de 16.12.201g retirando o
parágrafo que delibera o envio à Assembleia Municipal,

B DE

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: "A câmara, 1J.01.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Autorizar a abertura do procedimento e respetivo cabimento;
2. Aprovar a constituiçäo do júri;
3- Aprovar as peças de procedimento.

A AV. DE DO
EDOC/2019/50851
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: ,'A 

Câmara, 10,01.2020,

FI

Classificaçãoi Público
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6 MJ t?
CAI'44R,/\ MtJN ICIPA l- Ata n'02- Reunião Públìcg

De 20 de janeiro de 2020

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o projeto - Arruamento de Ligaçäo entre a Avenida Dr.
Moreira de sousa e Rua do Roseiral, nos termos informados,

DET NA Rto NIAO DE AS DE
E SEIXEZELO
EDOC/2o19/55065
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35, apenas no
original.
Despacho do senhor vice-Presidente da câmara: "A câmara. 15,01,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal, nos termos informados,

PO IPAL FL DE S, PE ESIA
LIX DA MARINHA

EDOC/2019t35292
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36, apenas no
original,

Despacho do senhor vice-Presidente da câmara: "À câmara. 15.01.2020,
Deliberação:

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

RUA F CARNE
E EN RUA NA SENH

coM RUA F CARNEI
ENTRONCAMENTO ARUA DA FIRMEZA
EDOC/2019t78397
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37, apenas no
original,

Despacho do Senhor Vice-Presidente da Câmara: ',À Câmara. 15,01.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar as Posturas Municipais, nos termos informados,

DAT ALI
IONA RIVAT stTos

ESIAS NOV
E SEI SOLICITAD

GAIA
EDOC/2019/884

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38, apenas no
original,
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De 20 de janeiro cle 2020

PEDI ISEN P TO DE DOE BLI RAZO
ctA +

€7 ETE UINHE E OVE E NOVEN NCO
s UNI LDA

EDOC/2o19t71579

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 39, apenas no
original,
Despacho do senhor vice-presidente da câmara: "A câmara, 15,01,2020,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençoes do PpD/pSD, aprovar o pedido
de isençäo total do pagamento da taxa de ocupação áo espaço público, pelo präzo de
vigência do Acordo de Parceria no âmbito do projeio piloto "öa¡ä +'Trotinete,', no valor de
€7'539'95 (sete mil quinhentos e trinta e nove euros e noventa e cinco cêntimos), solicitado
por LMTS Portugar, unipessoar Lda, nos termos informados,

RAL 19/186 - EN
S FI NOVA
EDOC/2020/3694
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40, apenas no
original,

Despacho do senhor vice-presidente da câmara: "À câmara. 15,01,2020,
0 Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro perguntou se as recomendaçöes apresentadas no
relatório da lnspeçäo Geral de Finanças já foram implementadas,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que relativamente à temática
informática, não há nenhuma correção afazer, pois a empresa é que tJm de corrigir o programa. eue terá ficado
demonstrado que a câmara näo tem responsabilidade nenhuma no processo
Deliberaçäo:

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

Despacho do senhor vice-presidente da câmara: "À câmara, 15,01.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção total do pagamento da taxa
referente à licença de dois lugares de estacionamento piivativo, para o ano de 2019, sitos
na Rua Professor Amadeu dos Santos, Uniäo de Freguesias de óutpiltrares e Valadarãs, no
valorde€1.561,0_6 (mil quinhentos e sessenta e um euros e seis cdntimos), solicitado pelo
Karaté Clube de Gaia, nos termos informados,

aacet -
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DE

DIRE MUNICIPAL PARA A INCLUSRO SOCN¡-
CE E ONAL

DE DE
H DE

E EU UM

E
ENDO

VI AFET DE

E

ED0C/2019t71740
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. 10.01.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Protocolo de Cooperação a celebrar entre a Comissão
Nacional_de Promoçäo dos Direitos e Proteçäo das Criánçaé e Jovens e o Município de Vila
Nova de Gaia, tendo em vista a afetaçäo de meios humanãs à cpCJ de Gaia Nortä, no valor
de €995,51 (novecentos e noventa e cinco euros e cinquenta e um cêntimos¡, poi técnico,
nos termos protocolados.

PEDIDO DE rsENcÃo DOP O DE TAXAS LAU DA PISCIN

EOCR E

POR

MUNICIPAL VILA
RE ADA NO €260 ENTA

E . PARA O LETIVO 8201 soLtctrA POR NA SOARES COSTA DA SI LVA
EDOC/2019/70658

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: "À câmara. 10,01,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas pela
utilizaçäo da piscina municipal de Vila d'Este, no valoi oe €zoö,0õ (duzentos e sessenta
euros), para o ano letivo de 2019t2020, solicitado por Mariana Soares Costa da Silva, nos
termos informados.

ROD RDE

EDOC/2019t72901
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. 1s,01.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas pela
utilizaçäo da piscina municipal_da Granja, no valor ue €z-6o,oo (duzentos e sessenta euros),
para o ano letivo de 201912020, solicitado por Emília Rodrigues Cardoso, nos termos
informados.
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De 20 de janeiro de 2020

tc0 lT0 +lNc - EIXO
MARIA DA

SILVA POS
EDOCt2020t1291
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44, apenas no
original,
Despacho do senhor vice-Presidente da câmara: "À câmara. 15,01.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia+lnclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Social,
solicitado por António Maria Gouveia da Silva Campos, nos termos informadoõ.

D|REçAo MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
DE ODE DA SU DA

PED tsE DAT IPAL N €3,007

DE NO DE OVENT DA D
STRU VAL €417

VALOR
AE E

ATRI NO
AT NO .P-PL-

lc EBOL
GAIA
EDOC/2020/3608

to

PLANTA DE CONDICIONANTES
EDOC/2019t78471
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45, apenas no
original,
Despacho do senhor vice-presidente da câmara: "À câmara. 15,01.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, aprovar, nos
termos informados, o seguinte:

a) Admitir a substituiçäo da Planta de Condícionantes que integra a ,'proposta
Final Plano de Urbanizaçäo da Avenida da República", na uersäo submetida a
reuniäo de Câmara de 16.12.2019;

b) Enviar a Planta de Condicionantes corrigida, como parte integrante da ,,proposta

Final do Plano de Urbanizaçäo da Avenida da República", para aprovaçåo da
Assembleia Municipal,

P

c

D
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 46, apenas no
original.

Despacho do senhor vice-presidente da câmara: ',À câmara, 1s.01 .2020,
0 Senhor Vereador, Dr' José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar solicitou que, a título excecional, fosse
concedida a isenção total do pagamento das taxas que são imputadas ao Futebol Clube de Gaia. eue o Futebol
Clube de Gaia apresentou um concurso ao IPDJ e se não conseguir pagar atempadamente, não conseguirá
cumprir os requisitos do mesmo e terá de devolver o dinheiro, peb {ue, boiÍcitou a referida isençäo total, â título
excecional,

Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo em 100% do pagamento da taxa
municipal de urbanização, no valor de €3,007,32 (trés mil e sete euros e trinta e dois
cêntimos) e os pedidos de isenção de pagamento das seguintes taxas: de emissäo de
alvará de licença de obras,_no valor ce eigo,oo (duzentos eioventa euros); de licença de
construção, no valor de €417,95 (quatrocentos e dezassete euros e noventa e cinco
cêntimos); de licença da autorização de utilizaçäo, no valor de €2,19g,65 (dois mil cento e
noventa e oito euros e sessenta e cinco cêntimos); de apreciaçäo da atribuiçao de número
de polícia, no valor de €20,00 {vinte euros) e de atribuiçaò oe númrro de políõia, no valor de
€20'00 (vinte euros), Proc,o 632t1957-P - Þ1, União de Freguesias de Mafamude e Vilar do
Paraíso, solícitado pelo Futebol Clube de Gaia, nos termos informados,

EDOCt2020t3612
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 47, apenas no
original.
Despacho do senhor vice-presidente da câmara: "À câmara. 15,01 ,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento da taxa a título de
inspeçäo de elevadores, no valgr de €77,00 (setenta é sete elrõs¡, proc,o g1t5:Lrlz- ELEV,
União de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, tãli.itrdo pela Associação
Humanitária Bombeiros Voluntários de Coimbröes, nos termos informados,

PED EI DOP EN AXA DE IN DE EL N
2- -UN SANT

RI colM
BOMBE

GAIURB . URBANISMO E HABITAçAO EM
D Äop RB- MOE EM

EDOCt2020t286
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. 07.01.2020,

fr
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0 Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro disse esperar que este ano pudesse haver uma
consolidação maior, mas isso näo se verificou, Disse que o aumento das receitas deve-se às receitas provenientes
da Câmara e verifica-se um decréscimo das receitas provenientes do mercado, face a 201g, eue os fundos de
tesouraria diminuíram, o que é preocupante. Que no orçamento de 2019 está previsto um investimento de apenas
53,000 euros e no presente orçamento para2020,o investimento será de 78g,000 euros, eue face aos resultados
apresentados, entende näo ser a melhor altura para tal reforç0, Disse notar-se um esforço da empresa para
recuperar, valorizar-se e modernizar-se, mas näo se verifica umaconsolidaçäo de contas da Gaiurb,
0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que a Gaiurb ao longo destes anos,
tem-se mantido equilibrada, tranquila, mas sem arrojo, porque esse foi colocado em cima Oas ÁguaTOr Oãiã, qr.t
naquilo que diz respeito à regularizaçäo da situação económico-financeira da empresa quer no que diz respeito
aos investimentos, nome_adamente, a praça e a nova sede quer no que diz respeito à questäo das contas para os
munícipes, com a extinçäo da taxa de resíduos sólidos na fatura da ågua, Que a Gaiurb tem-se mantido, cbntudo,
existem questöes que näo ajudam, porque ainda se está na ressaca do brutal investimento em Vila d'Este e
porque se está a tentar clarificar o modelo de gestäo e de relação entre o Urbanismo/Gaia/Câmara e o
Urbanismo/Gaiurb' Disse que as taxas urbanísticas são da Câmara e ao fazer-se essa clarificaçä0, verifica-se a
redução da receita,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstenções do ppD/pSD, aprovar os
lnstrumentos de Gestäo Previsional da Gaiurb - Urbanismo e Habitaçäo EM prr, )020, no,
termos apresentados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal

Áouns DE GAIA, EM, sA

Ata n'02- Reunìão P¿iblicn
De 20 de janeiro de 2020

RESíSAN

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: "Aprovo. À Câmara para ratificaçao, 02.01.2020"
0 Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Cancela Moura apresentou a seguinte intervençã0, que se passa a citar:
"Afinalos gaienses vão pagar mais pela fatura da água em 2020.

It yY aumento global de 3%, segundo consta do parecer da Entidade Reguladora dos Seruiços de Águas e
Resrduos que nos é presente, muito superior à inftaçao.
Afinal a tarifa de resíduos só/idos não foi extinta em 2020, ao contrário que tanto propalou o Senhor presidente da
Câmara,

Reduziu é cefto o seu valor para não perder a face, mas para compensar, aumentou desmesuradamente em cerca
d.2^3.3w a fatura da água no 10 e 20 escalões, que abrangem essencialmetnte a poputaçao mais carenciada eguase
40% no 3o escalã0, que abrange a c/asse média, so o-4o escalão é quefoi poupado. E não só aumenta a água
como aumenta igualmente em 2g% a tarifa de saneamento.
A redução da fatura é um compromrsso do PSD com os gaienses, mas sempre fizemos questão de fazer constar
em Ata, nomeadamente, a proposito da aprovação dos tarifários no final de iOtS que, por rss o mesmo, mereceu a
nossa aprovação condicionada, entre outras razões, ao parecer favorávelda ERSAß por defendermos que não
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era legalmenfe possive/ fazê-to à custa de extinção da tarifade resíduos só/idos urbanos, por tatdecisâo contrariar
a leie a regulamentação aplicáveis,
/sso mesmo consta !trþe!. da declaraçäo potítica devidamente fundamentada, que apresentámos em 201g,
aquando da aprovação.lo Plyo e orçamento para 2019, em que já se anunciava a adoçao de tat mediia ainda
nesse ano, o que também-não chegou a concretizar-se, Ora a ERS¡R vem agora dar-nos razão et,pàioro, ,
lâyala está obrigada de forma tamentêtvet, pois não havia necessidade, a ¿ar i i¡to peto não dito, isto é alterar o
tarifário dos resíduos só/idos urbanos anteriormente aprovado, prevendo-se, inclusi,ivamente, a manutenção da
tgrifa de disponibilidade e a tarifa variável que se comprometeu a extinguir, '

Por que razão então o Senhor Presidente da Câmara'escolheu o procedimento que adotou, levandoos Galenses apensar que iriam ver a fatura 
-da 

água diminuir, quando, na verdade, ela vai auimentar brutat e injustificatàamente,
como atesta o parecer da ERSAR,
N3o qu-eremos crer que o Senhor Presidente não se haia aconsethado tecnicamente antes de anunciar a extinção
da tarifa de resíduos só/rdos nem muito menos que tais declaraçöes reiteradamente repetidas, ocultariam afinal,
qual cortina de fumo, a intenção de aumentar gtobalmente a chamada fatura da água, atà porque estava prevista atyyle-rlyia n? orçamelto municipat e eslava previsto tamb,ém um impactõ ie s minaes de ,uros, prra
compensar as Aguas de Gaia pela pretendida extinção da tarifade resíduos só/rdos.
Será que esfa necessidade de transferência, aínda se mantém o aumento da fatura da étgua tanto maispreocupante e iniusto para os gaienses, porquanto, segundo as próprias palavras¿u Èns¡n, iíÁgiit'j, oti,
c.|m.o tarifário agora p-roposto para o abasteciiimento de-água, està a'onrran injustificadamenteos gaie.-nses.
Ainda segundo a ERSAR consfafa-se que hét margem þara reduzir a fafurá da agia, então por que razã0, pelo
contrário, o preço de água aumenta desta forma deimes'urada.
O-PSD entende que, em benefício dos Galense s e porque as confas da Câmara estão no verde, a fatura da étgua
não deverá ser aumentada, devendoisso slm, ser reduzida, como sempre defendeu.
Cabe, por tsso, ao executivo municipat explicar pubticamente tudo isio e principatmente também o volte-face nas
legítimas expectativas dos.gaienses, gue são ciedores, no mínimo merecem um pedido de desculpas, mas, para
além de esfas e outras desconformidades que levaram ¿à ERSAR a não emiiir þarecer favorávet do tarifário
aprovado para 2020, há uma outra perptexidade com o qual fomos confrontados e ficámos a conhecer com a
leitura daquele parecer.
De acordo com a ERS|R as Águas de Gaia estão a operar sem títuto legal, situação que aquela entidade
classifica como grave e inaceitável, isto porque as Águas de Gaia não formalizãram o contrato de gestao detegada
c9m o município, como determina o Decreto-Lei nolg4/2004 de 20 de Agosto.
Qual a explicação para esta situação de ilegalidade? Quem responde por ela? Será ainda culpa do pSD? Nos
ultimos 6 anos, o executivo municipale as sucessivas administraçöes desconheciam que não existia contrato de
gestao? Desconheciam que havia obrigaçôes de parte a parte a cimprir?
Esperamos, sinceramente, qlte a Câmara Municipat retire de imediato as necessánas conseq uências desta
situação a fodos os níveis, adotando de imediato, as medidas protagonizadas pela ERSAR, em ordem a repor alegalilale de atuação daqueta empresa municipal, ,rqrtnto entidade gestora dos seruiço s púbticos de
abastecimento, de saneamento e de gestão de resíduotssóldos estatutariamente a seu cargo.,,
O Senhor Presidente da Câmara, Piof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que o eSO em Gaia está dividido em
dois, nomeadamente, em intervenções construtivas e em intervençöes indecentes e mentirosas, eue tudo o que o
Senhor Vereador terá referido é um disparate completo, Desafiou o Senhor Vereador a esperar pela sua fatura ou
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de qualquer outro gaiense e verificar se efetivamente ocorreu algum aumento. Que tudo o que o Senhor Vereador
afirmou, é falso. Disse que o parecer da ERSAR é não vinculativó e que nunca se comprometeu a baixar a taxa da
água, mas sim extinguir a taxa de resíduos sólidos,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/pSD, ratificar o
despacho do Senhor Presidente de 02,01.2020, que aprovou a proposta de revisäo do
Tarifário dos Serviços de Abastecimento, Saneamento e Resíduos para 2020 das Águas de
Gaia Empresa Municipal, SA, nos termos propostos.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÁRO DA TESOURARIA que se anexa no final por fotocópia sob o no 50, apenas no
original.

Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

PARA TO DO EDI
PERI E P ABER ONCU

P DE DE lA l0
30 stG DOS

ED0C/2020/3952
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 51, apenas no
original,

Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara,16,01,2020,
Deliberação:

Deliberado- por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, aprovar, nos
termos informados, o seguinte:

a) a abertura de procedimentos concursais para nomeação de cargos de direção
superior de 10 grau e cargos de direçäo intermédia de 10, 2o e 3tgraus para as
seguintes unidades orgânicas: Diretor Municipal de Polícia 

- 
Municipal e

Segurança Pública, Diretor Municipal de Educação e Saúde, Diretor Municiþal de
Gestäo de Pessoal e Carreiras, Diretor de Departamento de Gestão de peisoal,
Diretor de Departamento de Educaçäo e saúde, chefe de Divisäo de
Fiscalizaçäo, Chefe de Divisäo de Contraordenaçöes, Chefe de Divisão de
Conceçäo e Construçäo de Equipamentos Municipais, Chefe de Divisão de
Espaços Verdes e Salubridade, Ghefe de Divisäo de Áção Social e Voluntariado,
Chefe de Divisäo de Saúde e Chefe de Unidade de Ãpoio à Transferência de
Competências, nos termos definidos nos normativos legais identificados na
i nformaçäo I NT.C MVN G 12020 t2084;

b) Submeter à Assembleia Municipal a composição dos júris de recrutamento, nos
termos previstos no n,o I do artigo 130 da Lei 4g12012, de 29 de agosto.
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c) Anular os procedimentos concursais para provimento dos cargos de direçäo
superiorde 10 grau'Diretor Municipal da Presidência, e dos ærlor de direçäo
intermédia 20 grau - Chefe de Divisão de Açäo Social Voluntariãdo e Saúde e
Chefe de Divisäo de Fiscalizaçäo e Contraordãnações.

Atø n" 02- Reunião Ptiblìca
De 20 de janeiro de 2020
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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,16,01.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, aprovar a
abertura de procedimento concursalcomum para preenchimento de 3 postos de tra'balho da
carreira de, técnico superior (economia e economia internacional), para a Direçäo Municipal
de Administraçäo e Finanças, bem como, os métodos de 

's'eleçao 
e ås rrqrititot

obrigatórios identificados e a designação do júri, que terá como missäo ,.orprnhr1. ,,
fases do Goncurso, com posterior-submissão da proposta a deliberação da Assembleia
Municipal, nos termos da lnformaçäo lNT.CMVNc¡t2d2}lil7g de 16.01.202b

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

Cândida de Lurdes Lacerda de Brito . Disse residir na rua Visconde das Devesas, numa ilha, dizendo que as
casas estão muito danificadas e sem condiçöes de habitabilidade. Solicitou ajuda da Câmara'na resòLuçäo do
exposto,

Ana Maria Barbosa Cardoso Leite - Referiu-se ao Processo no 1195/VT/2018, solicitando a realização de obras
na casa onde reside, por parte do proprietário.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues relativamente à intervençao da Sr, D,
Cândida Brito, disse que o processo será revisitado e reanalisado, den-tro dos critérios que devem ser obedecidos.
Relativamente à questão colocada pela Sra D, Ana Maria Barbosa Cardoso Leite, d'isse existir quatro u¡stor¡as
administrativas que dão razão à Sra Munícipe, Disse que a Câmara tem funçöes de fiscalizaçå0, de vistoria
administrativa e tem funçoes de emitir despaóho que obríga o proprietário a intervir, dando-lhe ,r pruro razoâvel
para o efeito' Disse que quando o proprietário não cumpré, a soluçäo para a resoluçäo do problema é o Tribunal,porque a Câmara não tem os poderes coercivos do Tribunal, ôontudo, irá sensibilizar o proprietário fara a
situaçao,
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Nada mais havendo a tratar, quando ercm 12 horas, o Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a

reun¡ão' da qualse elaborou a presente ata aprovada, por unanimidade, nos termos do disposto no no I do
art'' 34.0 do CPA e no n0. 1 do arto. 570 do Anexo I da Lei no.7512013,de l2 de setembro, bem como do n,o 1

do art'' 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
p reuniäo, a

O Presidente da Câmara,

I

(Eduardo Vítor Rodrigues)
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