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CÂMARA MUNICIPAL

ATA N,O 04

REUNñO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA

NOS PAçOS DO MUNICíPIO DE VILA NOVA DE GAIA, EM 17 DE FEVEREIRO DE 2O2O

PRESENTES:

- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vitor Rodrigues
- O Senhor Vereador, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
- A Senhora Vereadora, Dra. Maria Elisa Vieira da Silva Cidade Oliveira
- O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr. Manuel António Gorreia 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 RCUUñO:

- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues

SECRETARIOU A REUNIAO:

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

HORA DA ABERTURA: 09 horas e 30 minutos,

HORA DE ENCERRAMENTO: 11 horas e 10 minutos.

AUSÊNGAS JUSTtFtcADAs Nos TERMos DA ALíNEA c) Do ART.. 39 DA LEt N,o tst201g
DE12 DE SETEMBRO, COM AS DEVTDAS ALTERAçöES:

- O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
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PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉUO NO 1

0 Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro, congratulou-se com a candidatura de
Gaia a Capital Europeia da Juventude 2024, sugerindo pópostas a serem integradas no
respetiv0 programa,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues disse que o Senhor
Vereador Dr' Elísio Pinto dará informaçöes mais detalhadas sobre as questöes colocadas, Disse
associar-se ao que o Senhor Vereador referiu, no sentido de que esta é uma temática central e,
não querend o fazer extrapolaçöes, existe a obrigação de fazer esta abordagem por duas razões:
Em 1o lugar, porque no debate sobre a juventude, introduziu-se um elemenó conceptual que näo
era tradicional, isto é, é feita uma busca por tudo quanto são instrumentos e documentos que
existem e a abordagem é sempre feita nesta perspetiva da Juventude, Que Gaia é um concelho
muito especial, com muitas heterogeneidades e dualismos e tentou-se introduzir um conceito
alternativo, que é um conceito no plural, "juventudes", porque na verdade é que näo nos basta
ter aquilo que é o tradicional arquétipo de medidas para uma faixa etária, mas reconhecer que,
dentro de uma faixa etária, a pluralidade de situaçöes é muito diversa do ponto de vista
sociolÓgico e, foi objetivo da Câmara, introduzir este elemento, para fazer da Capiial Europeia da
Juventude um instrumento de universalização de medidas, que näo sejam o tradicional menu
que está disponível. Em 20 lugar, porque, na verdade, a Câmara tem de ter esta preocupaçäo e
Gaia é dos poucos municípios que anualmente ou mantem o número de salas de aula ou tem
problemas de limites de alunos, porque faltam salas de aula, pelo que, está numa tendência
inversa e convém cultiva-la, porque ela não é o produto da nataiidade, mas resulta do benefício
dos movimentos migratórios, que trazem para o concelho a juventude com o seu potencial
natalista. Disse que a Câmara está empenhada neste projeto, o qual näo é um projeto mandato,
mas sim um projeto para o futuro, Disse que, se porventura, a Câmara näo for confemplada, näo
ficará muito mais triste do que se vier a ser contemplada, porque este tipo de processos valem o
investimento pela dinâmica que criam e que, depois, independentemenie de ganhar ou nä0, ela
mantém-se,
O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto disse que a Câmara, em 2018, apresentou a
visão para esta candidatura, assumindo uma candidatura para 2024, Que trata-se de um
processo que se constrÓi com e para jovens e os jovens de Vila Nova de Gaia estäo envolvidos
em todas as iniciativas e em todas as práticas políticas, na área da Juventude, desde a
Comissão Permanente, desde o Conselho Municipal da Juventude, desde a comunidade escolar,
porque näo faz sentido preparar um caminho sem a envolvência coletiva de todas as
'Juventudes". Que a Câmara tem falado com o tecido empresarial, no sentido de os sensibilizar
para a importância da candidatura e dar a oportunidade aos jovens, Que se tem levado a efeito
um conjunto de roteiros e que a Câmara tem o apoio do Senhor Presidente da República, do
Senhor Primeiro-Ministro, do Senhor Secretário de Estado da Juventude e do Desporto e de
todas as organizaçöes nacionais juvenis. Disse ser importante o processo que a Câmara está a
construir, porque o mesmo irá lançar sementes para que a juventude de Vila Nova de Gaia
possa ter orgulho em viver e afirmar-se no concelho.
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PONTO PRÉMO NO 2
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro, disse que recentemente foi aprovada a
taxa turística numa cidade do norte de Portugal e os proprietários dos estabelecimentos
hoteleiros locais, ameaçaram levar a referida taxa a fiscalizaçäo do Tribunal Constitucional,
invocando que a mesma é inconstitucional e que não é uma taxa, mas sim um imposto, Que esta
situaçäo poderá levar as Câmaras a repensar a sua posiçäo e a sua situação financeira. Disse
que a taxa de proteçäo civil terá sido declarada inconstitucional e, pelo que terá percebido, as
Câmaras, em principio, seräo obrigadas a devolver o valor referente à referida taxa. Perguntou
se esta questäo já foi abordada ou näo e, relativamente à taxa de proteçäo civil, se já teve
evolução e se ainda há indemnizaçoes a pagar e qual é a posição do Senhor Presidente sobre
esta questä0,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr, Eduardo Vítor Rodrigues, disse que a
impugnaçäo ou a perspetiva de impugnaçã0, parece ter alguma razoabilidade, porque tem a ver
com o aparente não cumprimento de um requisito obrigatório, que é o estudo económico-
financeiro e, se assim for, a taxa nem sequer precisa de chegar ao constitucional, porque ela é
ilegal por natureza. Que a questão que se coloca, é saber se se está a cobrar um imposto ou se
está a cobrar uma taxa e a diferença é que o imposto não tem contrapartida direta, mas uma
taxa tem, ou seja, quando se paga uma taxa, paga-se para ter um benefício. Que em Gaia, a
taxa turística foi pensada para corresponder a uma contrapartida e os estudos económicos säo
muito claros e até já estão em execuçåo nas suas contrapartidas, isto é, reconhecem que o
volume de turistas é um record absoluto de número de visitantes das caves, na ordem de 1

milhao e 300 mil, Que existe um impacto do turismo muito significativo e, do ponto de vista da
segurança e da limpeza urbana, tem implicaçoes. Que a Câmara quantificou o impacto desta
pegada turística num estudo económico e daí decorrer contrapartidas, isto é, a Câmara fica com
o dinheiro para pagar ou comparticipar o pagamento de consequências decorrentes desta
pegada turística,
O Senhor Vereador, Dr, Duarte António Reis Besteiro, perguntou se o processo relativo à
taxa de proteçäo civil ainda näo está encerrado e se ainda näo há valores referentes a eventuais
indemnizaçoes,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse não existir
nenhum impacto significativo, porque existiam impugnaçöes de empresas que eram
demandadas e que impugnavam e que näo pagavam, Que, por outro lado, também é verdade
que, a partir do início do seu 10 mandato, houve uma diretiva de que todos as situaçöes dúbias
seriam suspensas e, em bom rigor, pouco ou nada tem a devolver, porque também não cobrou,

PRESIDÊNC
APROVACÃO DEFINITIVA DA ATA NO LICAì DE CÂUma
REALIZADA EM 03 DE FEVEREIRO DE 2O2O

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1,
apenas no original,
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata n0 03 da reunião
pública de Câmara realizada em 03 de fevereiro de2020.
Os Senhores Vereadores, Dr, José Joaquim Cancela Moura e Arq. José
Valentim Pinto Miranda näo votaram a aprovaçäo da ata da reuniäo de Câmara
de 03 de fevereiro de 2020, em v¡rtude de näo terem participado na mesma.

otrntnf'ì DE AUTOE,l7 lnÃn Þ^Þ^ trr nr^êtrxc NA VIA PÚÞl tn^ NA Þll^ fr^iiil rì ntr

I

SOUSA SA JANEI NOV
NTE: RTP - SA

EDOCt2020t4129
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: "A Câmara, proponho isenção total da taxa, pelo rnferesse do
assunfo na divulgação da cidade. 31,01.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a isenção total do pagamento da taxa no
valor de €400,00, pelo interesse do assunto na divulgação da cidade, nos
termos propostos,

CEDÊNC|A G TUITA DO ESPACO C CHRISTI. PARA A REALIZAÇAO DE UM
WORKSHOP INTERNACIONAL COM O TEMA "BIOMASS. BIOREFINERY AND
B loEcoNoMY" . A REALIZAR NOS DIA 27 E FEVEREIRO DE 2020. SOLICITADO POR
ISLA GAIA
EDOC/2020/2080
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,31,01.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do Espaço Corpus
Christi, no valor de €184,50, para a realização de um workshop
internacional com o tema "Biomass, Biorefinery and Bioeconomy", a
realizar no dia 27 de fevereiro de 2020, solicitado por ISLA GAIA, nos
termos informados.

DE ITETURA P

FUN UDE
ED0C/2020/6465
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 Senhor Presidente: "Autorizo. À )mnf , À Câmara, 28,01.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a participação do Município de Vila
Nova de Gaia no Programa Nacional de Bolsas de Arquitetura para Jovens
Arquitetos, da Fundação da Juventude, aos seguintes níveis:
1. Financiamento de uma bolsa para o projeto que vier a ser desenvolvido

no Município de Vila Nova de Gaia, no valor de €2.250,00;
2. Comparticipaçäo nos custos da seleção e consultadoria do programa,

no valor de €1.350,00;
3, Autorizaçäo para acesso ao arquivo do Município por parte dos jovens

bolseiros, para além da disponibilidade de outros elementos escritos,
fotográficos, etc, disponíveis, sem custos.

I IQT^ ntrtrrÀilÎrvA PARA ^TÞtEu¡lnÃn 
n^e Þ^l c^c DE MÉR|TO rnanÉmrnn tr

DESPORTIVO -RICARDO 
QUARESMA' - LISTA DEFINITIVA

EDOC/2o19t704s5
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 12.02,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o cabimento e a lista definitiva para
atribuiçäo das Bolsas de Mérito Académico e Desportivo "Ricardo
Quaresma", nos termos informados.

EIXO DE APOIO AO ARRENDAMENTO RESPEITANTE AO ANO DE 2020. AMBITO DO

{

ROS E OIT

+lN

EDOC/2020t10251
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, 12,02.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Eixo de Apoio ao Arrendamento
respeitante ao ano de2020, no âmbito do Programa Gaia + lnclusiva, no valor
de €323.209,08 (trezentos e vinte e três mil duzentos e nove euros e oito
cêntimos), nos termos informados.
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coNcuRso pÚellc INTERNACIONAL DE CONCECÄO O GAIA - MUSEU
O4.ADM.2O2O GAIA.MUSEU
ED0C/2020/10359
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7,

apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 12,02.2020'
Deliberação:

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

APOIO TÉCNICO MUNtCiPtO À reO¡ntC¡O poRru DE FOLCLORE
EDOC/2020/11190

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 8,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 12,02,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ao abrigo da competência conferida pelas alíneas
e) e m) do n0 2 do artigo 230 e das alíneas o) e u) do n0 1 do artigo 330 do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovado pela Lei no 7512013, de 12
de setembro, a Câmara, nos prazos legalmente previstos e no âmbito da
legislaçäo em vigor, disponibilize os seus serviços técnicos para a
elaboraçäo e constituiçäo da propriedade horizontal e posterior emissão da
respetiva licença de utilizaçäo, do edifício onde se encontra instalada a sede
da Federaçäo Portuguesa de Folclore, nos termos informados.

FUNDACAO DE QUEIROZ. REPRESENTANTE NO CONSELHO DE AD MINISTRACÄO
EDOC12020t9102
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g,

apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 12,02.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nomear a Senhora Vereadora da Cultura e
Programação Cultura, Engt Paula Cristina Martins Carvalhal, como
representante do Município de Vila Nova de Gaia, no Conselho de
Administraçäo de Fundação Eça de Queiroz, uma vez que este Município foi
eleito, em reunião de 31 de janeiro de 2020, Presidente do Conselho de
Curadores daquela entidade, para o triénio 2020-2022, nos termos propostos.
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DrREçÄO MUNTCTPAL DE ADMTNTSTRAçÃO e FTNANçAS
DO PAGAMENTO TAXAS DE UTILIZACAO DE VIATURAS

PARA D
NOV IN A E SETE

31 DE JANEIRO DE
ADO PELA E ALDEIA NOVA

EDOCI2020I7430

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 10,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara, 04,02,2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de
taxas de utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €57,97 (cinquenta
e sete euros e noventa e sete cêntimos), para deslocaçäo ao Porto, no dia 3l
de janeiro de2020, solicitado pela Escola Básica de Aldeia Nova, nos termos
informados.

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

ADENDA AO ACORD O DE PARCERIA INSTITUC IONAL CELEBRAD ENTRE O MUNICÍPIO
VILA E A FACU DADE DO PORT

STA O IAL DE VILA NOVA
EDOCt2020t8728
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 10.02.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adenda ao Acordo de Parceria
lnstitucional celebrado entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Faculdade
de Letras da Universidade do Porto, tendo em vista o Observatório Social de
Vila Nova de Gaia, nos termos apresentados.

Entrou na reunião o Senhor Presidente da Gâmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues.
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OA DE VILA NOVA DE GAIA E

FERNANDO SALDANHA DA DES
SALDANHA DA SILVA GOMES. LUCINDA MARIA MENDES SALDANHA DA SILVA GOMES

DA MEN GOMES TENDO EM VI

UN
DE FREGUESIAS DE GULPILHARES E VALADARES
EDOCt2020t5204
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: "À Câmara, 12.02,2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Protocolo de Acordo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e Fernando Carlos Mendes Saldanha da Silva
Gomes, Ângela Maria Mendes Saldanha da Silva Gomes, Lucinda Maria
Mendes Saldanha da Silva Gomes e Cristina Fernanda Mendes Saldanha da
Silva Gomes, tendo em vista as condiçöes de usufruto da superfície a título
provisório e da cedência futura, no âmbito da requalificaçäo da Rua lnfante
Dom Henrique, Uniäo de Freguesias de Gulpilhares e Valadares, nos termos
protocolados.

DO LOTE NO INTA DA
FONT DE FREG

EL MART PATRICIA
SILVA TEIXEIRA. PELO VALOR DE €17,OOO.OO (DEZASSETE MIL EUROS)
EDOC/2o19t20867

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 13,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 10.02.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adjudicação definitiva do lote n.o 25 da
Urbanizaçäo da Quinta da Pala, sito na Rua das Fontainhas, Uniäo de
Freguesias de Gulpilhares e Valadares, descrito na Primeira Conservatória do
Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 1442e inscrito na matriz
predial urbana 7726, a António Manuel Martins Cangalhas, NIF 208 593 675 e
a Garla Patrícia da Silva Teixeira, NIF 244 777 810, pelo valor de 17.000,00 €
(dezassete mil euros), retificando, desta forma, a deliberação de reuniäo de
Câmara de 03 de junho de 2019, nos termos informados.
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TRANSMISSÄO DA PARCELA DESAFETADA COM A ÁREA DE 210M2. A TíTULO
GRATUITO OU ONEROSO. A FAVOR DE JOSÉ MANUEL DUARTE. NO ÂMB|TO DO PROC. O

934/84 - DAR SEM EFETTO A DEL|BERAçAo DE 06.08,2018 - ATA N016

EDOC/2018/65716
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 14,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 10.02.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD,
aprovar, nos termos informados, o seguinte:

a) dar sem efeito a deliberaçäo de 06/08/2018 - ata no 16 "Transmissäo a
título gratuito ou oneroso, a favor de José Manuel Duarte, no âmbito do
processo no 934//84";
b) Distratar a escritura pública n0 39 de 05/03/1985 entre o Município e José
Manuel Duarte, relativa à cedência de uma parcela de terreno sita na Rua
Tenente Valadim, freguesia de Canidelo, com a área de 210 m2, parte do
descrito sob o n0 30197, a fls10, do Livro B . 78, agora descriçäo 6gg0,
inscrita na matriz sob o artigo 653 urbano, agora artigo 3672 urbano da
freguesia de Canidelo, parcela destinada a abertura de um arruamento,
revertendo a mesma para a propriedade do requerente.

CEDÊNCN DA P D. SITA NA RUA DAS ADAS NO 1()()4
EDOC/2019/45615
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 15,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 10.02.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência da parcela D, sita na Rua das
Moutadas, n0 1004, conforme declaraçäo de cedência e nos termos
informados.

GAIA FUTURO - COOPERATIVA DE INTE púsLrco. cnL
EDOC/2018/36563

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 16,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 10.02,2020'
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro perguntou se a Câmara näo consegue
fazer esta função em vez desta entidade e, talvez, de uma forma mais segura e centralizadora,
porque tem-se falado de maus exemplos do passado e pensa que seria preferível este assunto
ser gerido pela Câmara,
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O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse haver o risco,
mas a Câmara optou por um modelo cooperativo por três razöes: Em '10 lugar, näo se pode
endividar; em 20 lugar, a cooperativa é um aglomerado de cooperadores que incluem
basicamente organizaçoes da economia social e, em 30 lugar, está-se a fundar uma cooperativa
de interesse público, designada de Regie Cooperativa, que tem automaticamente, depois da sua
aprovaçã0, o estatuto de IPSS de acordo com a lei do movimento cooperativo, Que, numa altura
em que se fala tanto de creches, de cuidados continuados e paliativos, surge, aqui, uma grande
oportunidade de colocar o Município, via cooperativa, a gerir e administrar uma série destas
respostas sociais, que tecnicamente o Município näo pode fazer, porque näo pode outorgar
protocolos com a Segurança Social, enquanto que a cooperativa, enquanto IPSS, poderá
outorgar protocolos para uma rede de creches no concelho. Que existe um objetivo instrumental,
ou seja, a cooperativa dará os passos que a Câmara estiver disponível para dar e nunca
acontecerá que a cooperativa possa ir para a banca, pelo que, não haverá lugar a endividamento
e se houver lugar a compensaçä0, é a Câmara que tem de a compensar, Que a opçao do
modelo cooperativo, em detrimento de empresa municipal, além dos riscos envolvidos numa
empresa municipal, tem este lado de economia social, que vai permitir, aptazo, fazer acordos e
protocolos com a Segurança Social e, já na próxima semana, admite estar disponível o diploma
para consulta do processo de descentralizaçäo na área da ação social e, aquilo que se antevê, ó
que se vai ter responsabilidades ao nível dos serviços e da prestaçao de serviços e torna-se
necessário ter entidades de suporte,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD,
aprovar e submeter à Assembleia Municipal a alteraçäo do nome da Régie
Cooperativa, passando a constar a criação da Cooperativa denominada "Gaia
Futuro - Cooperativa de lnteresse Público, CRL", retificando.se, assim, a
deliberaçäo da Assembleia Municipal ocorrida na reuniäo de ll de dezembro
de 2014, quanto ao ponto 1, mantendo-se inalterados os restantes pontos
(ponto 2,3 al e b))da indicada reuniäo, nos termos informados,

IFI DELFIM DE A RUA DO
A
ED0C/2018t60612
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 17,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 10.02,2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1) Aprovar o teor do Relatório Final do qual, sucintamente, decorrem as
seguintes propostas:
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û
a) excfusäo da proposta reportada pelo concorrente Civopal- Sociedade
Construçoes e Obras P(tblicas Aliança, S.4., pelos fundamentos vertidos
no ponto 4,1 do relatório preliminar;
b) adjudicaçäo à proposta apresentada pelo concorrente Edilages S,A.,
pelo valor de 1.158.511,00€, (um milhão cento e cinquenta e oito mil
quinhentos e onze euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor;
2. Aprovar a minuta do contrato, na qual consta nova designaçäo do
Gestor do Contrato (Eng'. lsabel Carvalho);
3, Autorizar que se notifique o concorrente classificado em 10 lugar para
apresentaçäo dos documentos de habilitação e cauçäo, em montante
correspondente a 5% do montante adjudicado.

DE PROCEDI DE
O DO ARTO 510 3 DE 03 DE SETEMB

EMI A AO MONT
U D

DELIBE
EDOC/2o19/68649

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 18,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 12,02,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstenção do PPD/PSD,
retificar a deliberaçäo de Câmara de 20 de janeiro de 2020 e aprovar a
adjudicaçäo da operação à CGD - Caixa Geral de Depósitos, SA e BPI -
Banco Português de Investimento, SA, no montante de 5.222.500,00€ e
5,227 .500,00, res petivamente, n os te rmos i nformados,
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia
Municipal.

INDICADORES FINANCEIROS - FEVEREIRO 2O2O

EDOC/2020/10663
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 1g,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 12,02.2020'
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.
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CONSTITUIÇAO DO FUNDO FIXO DE CAIXA
EDOC/2020/1490

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:"À Câmara, 12,02,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a const¡tuiçäo do Fundo Fixo de Caixa -
Receçäo do Parque Biológico, no valor de €50,00 (cinquenta euros), nos
termos informados,

DE ENERGÉTI O D. ARMIN
s 'l All

PEÇAS DO PROCEDIME NTO E DEMAIS ELEMENTOS
EDOC/2020/816

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 21,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 12.02.2020'
Deliberaçäo:

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

RATO OA MUNICíPIO DE
EA UP s.A. o ctclo

NCIAS €78. ITO MIL
EDOCt2020t8772
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, 12.02,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de patrocínio a celebrar entre
o Município de Vila Nova de Gaia e a Global Notícias, Media Group, S,A,,
tendo em vista o Ciclo de Conferências, no valor de €78.000,00 (setenta e oito
mil euros), nos termos apresentados,
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ADIT AC0
NOVA DE ASSOC PORTUGAL TEN

NVOLVIM APOIO
EMP NOVA DE GAIA
EDOC/2018t54826
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 12,02.2020'
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro disse enquadrar o presente assunto
naquilo que é o âmbito da lnovaGaia e faz-lhe alguma confusão saber que existe uma entidade
apoiada pela Câmara e entidades paralelas a desenvolver o mesmo tipo de atividade, Disse que
em outubro de 2018, aprovou-se em Câmara o primeiro apoio a esta entidade e era importante
saber o que foi feito até momento e, nestes casos e outros, haver um feedback daquilo que foi
feito, Que quando existe a renovaçäo de um apoio, entende ser importante saber qual o
contributo dessa entidade e desse apoio para o nosso concelho,
0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues, referiu-se a duas
questöes distintas: Em 10lugar, a prestaçäo de contas que se verifica aquando o terminus ou a
renovação de um protocolo e existem relatórios, pelo que, fará chegar ao Senhor Vereador o
relatÓrio relativo à atividade de Associaçäo Acredita Portugal, no âmbito do acordo de
colaboraçäo em causa, Que a questão levantada pelo Senhor Vereador tem todo o sentido e a
Câmara está a atribuir uma pequena comparticipaçao para 4 anos, à Associaçäo Acredita
Portugal, de âmbito nacional, que ganhou um grande projeto no âmbito do PIS - Programa de
lnovação Social, para desenvolver atividades em vários sítios do País com quem
contratualizasse, Que a lnovagaia nao beneficia da candidatura do PIS e teria de desenvolver os
projetos à sua conta e, neste caso concreto, a Câmara paga uma pequena comparticipaçä0, que

Q 
uma comparticipação nacional para aqueles que já têm o financiamento europeu venham a

Gaia desenvolver a atividade. Que, neste caso concreto, a Câmara está a atribuir uma
comparticipação de 20,000 euros para um trabalho que irá custar 200 ou 300.000 euros,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstenção do PPD/PSD,
aprovar o aditamento ao Acordo de Colaboraçäo celebrado entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a a Associaçäo Acredita Portugal, tendo em vista o
Centro de lnovação e Desenvolvimento de Atividades de Apoio ao
Empreendedorismo e lnovação em Vira Nova de Gaia, no valor de
€20.000,00/ano, até 20Zg (4 anos), nos termos apresentados.
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IMÓVEL .,TERREI ,t î
VALOR

E DESTI FUTURO

EDOC/2o19t28199
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, 12,02.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a aquisiçäo do imóvel inscrito na matriz
predial rústica sob os artigos 790 e792 da freguesia de Grijó, denominado
"Terreiro da Vila", pelo valor de 220.000,00 (duzentos e vinte mil euros),
destinada à construção do futuro "Centro Cívico de Grijó", nos termos
informados.

DADE EXPROP
DE ELAS FREGU DO DOU o

NOVA D ESTI ETO DE C DOR B
NA AVENIDA VASCO DA GAMA
EDOC/2019/57893
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 12,02,2020,
Deliberação;

Deliberado por unanimidade, aprovar o novo montante a atribuir ao
superficiário da parcela G, no valor de €7.000,00, sita na freguesia de Oliveira
do Douro, destinada ao projeto de criação do Corredor 

-gUS 
na Avenida

Vasco da Gama, nos termos informados.

D|REçAO MUNtCtpAL DE TNFRAESTRUTURAS E ESpAçOS pÚeLrcOS
RA DE NA PERFE

FREG
EDOC/2o19t77683
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:"À Câmara, 10,02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade,
informados.

aprovar a Postura Municipal, nos termos
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POSTURA TRÂNSITO NA CRUZEIRO -
FREGUE E E VILAR DO

ED0C/2019/33301
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: "À Câmara, 10.02.2020'
Deliberaçäo:

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

NICIPAL AZEVEDO
IDA CONDE DE DE

MELO - FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2019/46373

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 10,02.2020'
Deliberaçäo:

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

MUNI ONA A INTE
COM A CIDRA - UESIAS DE MAF

EDOC/2019/52758
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 29,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 10.02.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal, nos termos
informados.
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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: "À Câmara, 11.02.2020,
Deliberação:

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

Ata n" 04 - Reuníão ptibtÍca
De I7 defevereiro de 2020

RSO lco LP DE RDO
IN P

PAM M Ats AE
ED0C/2020/10463

CASA NSE tvlÓt'l
IN CONT

DE EN
EDOC/2020/10530

cl DE DEC NTRAT
CEDIME MAIS

EDOC/2020t11117
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, 12,02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar a abertura de procedimento e respetivo
cabimento e aprovar a constituiçäo do júri e as peças do procedimento, nos
termos informados,
Mais foi deliberado submeter o presente assunto, no que respeita à
repartiçäo de encargos, a aprovação da Assembleía Municipal.

E

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, 11,02,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, autorizar a abertura de procedimento e aprovar a
constituiçäo do júri e as peças do procedimento, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter à Assembleia Municipal, em cumprimento do
arlo 22o do DL 197/99, de 08.06, repristinado pela RES da AR no 86i11, de 11 de
abril.
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D|REçAO MUNtCtpAL PARA A TNCLUSÄO SOC¡nl
INST DA NA

DA NCIAI

DA CALE PROPOSTA
EDOC/2020/9960
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:"À Câmara, 10.02.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
' A instalaçäo provisória da Feira Municipal dos Carvalhos na Alameda da
Senhora da Saúde e artérias contíguas (em zonas näo residenciais), Uniäo de
Freguesias de Pedroso e Seixezelo, pelo período necessárío à execuçäo da
empreitada prevista para o recinto da Feira referida;
. A reestruturaçäo da Feira Municipal da Afurada;
- A realizaçäo dos seguintes procedimentos:
1. Hasta pública para atribuiçäo de direitos de ocupaçäo e exploraçäo de
lojas municipais;
2. Hasta pública para atribuiçäo de direitos de ocupação e exploraçäo de
quiosques municipais;
3. Hasta pública para atribuição de direitos de ocupaçäo para prestadores de
serviços de restauraçäo e bebidas - roulotes;
4. Atribuiçäo, por ato público, de direitos de ocupaçäo na Feira Municipal de
Produtos Biológicos;
5, Atribuiçäo, por ato público, de direitos de ocupação nas Feiras Municipais
de Afurada, Arcozelo e Canidelo;
6. Atribuiçäo, por ato público, de direitos de ocupaçäo da via pública, para o
exercício de venda ambulante de carácter sazonal;
7. Atribuiçäo, por ato público, de direitos de ocupação da via pública para o
exercício de diversas atividades económicas durante as festividades de S.
Joäo, Nossa Senhora do Pilar, Passagem do Ano 202012021 e S. Gonçalo
2021;
- Aprovação da calendarizaçäo proposta;
' Publicitaçäo da realização dos procedimentos aprovados no sítio
institucional do Município, na Internet e no Balcäo do Empreendedor;
' Publicaçäo da calendarização proposta no sítio institucional do Município,
na lnternet e no Balcäo do Empreendedor,
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BRAR

HEP ATIVI NO VAL
EURoS)
EDOC/2o19/9509

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:"À Câmara, 12,02.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, revogar a deliberaçäo de Câmara de 18.02.2019
que aprovou o Contrato Programa de Desenvolvimento Desportivo 20'1812019
a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Federaçäo Nacional de
Karaté, para apoio à atividade regular, no valor de €1.500,00 (mil e quinhentos
euros)e aprovar o estorno da referida verba, nos termos informados.

D|REçAO MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE

NOVA DE NACIONAL

E CERT DEC
SOL tc POR CARL OS A MOREIRA RI BEIRO - PROCo 6/20 - CE -UN
DE FREGU DE GULPILHARES E VALADARES
EDOC/2020/8365
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35,
apenas no original,
De spacho do Senhor Presidente : " A Câmara, 04,02,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a emissäo de certidäo de constituiçäo de
regime de compropriedade, solicitado por Carlos Alberto Moreira Ribeiro -
Processo no 6/20 - CERT, Uniäo de Freguesias de Gulpilhares e Valadares,
nos termos informados,

CERTI coNsÏ ME DE
ADO CERT

FREGUESIA DA MADALENA
EDOC/2020/8360
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 : " À Câmara, 04.02.2020,
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a emissäo de certidäo de constituiçäo de
regime de compropriedade, solicitado por Maria Joäo Mendes Barbosa -
Proco 379/20 - CERT, freguesia da Madalena, nos termos informados.

DE coN DE COMP
SOLICIT
FREGUESIA DA MADALENA
EDOC/2020/8356

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37,
apenas no original,
Despacho do Senhor P residente : " À Câmara, 04, 02.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a emissão de certidäo de constituição de
regime de compropriedade, solicitado por Maria João Mendes Barbosa -
Proco 378/20 - CERT, freguesia da Madalena, nos termos informados.

CERTI DE COM
soLrcrT POR FERNAND o J MENDES LoPES - PROCo 329t20 - -U

ü

DE FREGUES IAS DE SANDIM. L E CRESTUMA
EDOC/2020/8339
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 : " À Câmara, 04,02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a emissão de certidão de constituição de
regime de compropriedade, solicitado por Fernando Jorge Mendes Lopes -
Proco 329/20 - CERT, Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e
Crestuma, nos termos informados.

DIDO TIDAO coM
GUEL FE 7160/19 - DE

HA
EDOCt2020t8327
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3g,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara, 04,02.2020,
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a em¡ssäo de certidäo de constituiçäo de
reg¡me de compropriedade, solicitado por João Miguel Ferreira - Proco
7160/19 - GERT - freguesia de säo Félix da Marinha, nos termos informados.

PEDI DAO DE DE REGIME DE
ADO POR CAPELA 6793/l

-UN DEF ESIAS DE GULPILHARES E VALADARES
EDOC/2020/8320
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:"À Câmara, 04.02.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a emissäo de certidäo de constituiçäo de
regime de compropriedade, solicitado por José Joaquim Capela Novais e
Outros - Proco 6793/19 - CERT, Uniäo de Freguesias de Gulpilhares e
Valadares, nos termos informados.

PED IDO D DISPENSA DO DA TAXA DE PUBLICIDADE. NO MONTANTE

E

€1.441 UM EUROS E

E FREG
ICITAD CASA IA DE VILA

GAIA
EDOC/2020/8580

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41,
apenas no original,
Despacho do Senhor P residente : " À Câmara, 04.02,2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento da
taxa de publicidade, no montante global de €1.441,68 (mil quatrocentos e
quarenta e um euros e sessenta e oito cêntimos), Proc.o 45t19, Uniäo de
Freguesias de Gulpilhares e Valadares, solicitado pela Santa Casa da
Misericórdia de Vila Nova de Gaia, nos termos informados.
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PEDIDO DE REDUCÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DE OCUPACÄO DO ESPACO PÚBLICO
COM ANDAIMES DE 37M DE COMPRIMENTO E I .00M DE LARGU PELO PRAZO DE I2O

DE FREGU

ENTO E VI MONTANTE D OS E OITENTA
o 1'l

PEDRO DA SOLICITADO POR C WAYS. LDA
EDOC/2020t10233

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 : " À Câmara, 04.02.2020'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 1 abstenção do PPD/PSD,
aprovar o pedido de reduçäo do pagamento da taxa de ocupaçäo do
espaço público com andaimes de 37m de comprimento e 1,00m de largura,
pelo prazo de 120 (cento e vinte dias), no valor de €740,00 (setecentos e
quarenta euros), correspondente a 50% do montante de €1.480,00 (mil
quatrocentos e oitenta euros), Proc.o 110116 - PL, Uniäo de Freguesias de
Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, solicitado por CHAMALEON WAYS,
LDA, nos termos informados.

2A REVISAO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE VILA A DE GAIA
EDOC/2020t10592
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: "A Câmara, 10,02.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos da lnformaçäo no 2tDUPt2020 de
'10.02.2020, o seg u i nte :

1, Dar início, nos termos do artigo 760 do Decreto.Lei n0 80/2015 (RJIGT),
ao procedimento de 2a revisäo do Plano Diretor Municipal de Vila Nova
de Gaia, fixando o prazo da sua elaboração em24 meses;

2. Aprovar os respetivos termos de referência (ponto 3 da presente
informaçäo);

3. Sujeitar a Avaliação Ambiental, o procedimento de 2a Revisäo do Plano
Diretor Municipal, nos termos do artigo 780 do RJIGT;

4. Fixar o período de participaçäo pública preventiva em 45 dias, para
formulação de sugestöes ou apresentação de informaçöes sobre
quaisquer questöes que possam ser consideradas no âmbito do
procedimento de elaboração;

5. Aprovar o Relatório de Avaliaçäo de Execuçäo do PDM que acompanha
esta proposta de deliberação, nos termos do disposto no n0 2 do artigo
2020 do RJIGT;
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6. Enviar à Assembleia Municipal a deliberação que vier a ser tomada,
bem como o Relatório de Avaliaçäo de Execuçäo do PDM, para
conhecimento,

DE AL DELI EDE
AJUST AOS LIMITES DA ARU VA E AOS LIMITES DA DEVESAS
EDOC/2020t10574
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: "À Câmara, 11,02,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD,
aprovar a proposta de alteraçäo da delimitaçäo da ARU Cidade de Gaia, por
ajustamento aos limites da ARU Valadares e aos limites da ARU Devesas,
bem como, a minuta do aviso a publicar em Diário da República e do
respetivo cronograma de procedimentos, nos termos informados.
Mais foi deliberação submeter o presente assunto a aprovação da
Assembleia Municipal,

DELI ARU DA

EDOC/2020/10580
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara, 11.02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstenção do PPD/PSD,
aprovar a proposta de delimitação da ARU Devesas e respetiva ORU, bem
como, a minuta do aviso a publicar em Diário da República e do respetivo
cronograma de procedimentos, nos termos informados.
Mais foi deliberação submeter o presente assunto a aprovaçäo da
Assembleia Municipal.

A DE DELIM DA ARU
EDOC/2020/10563
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: "À Câmara, 11.02,2020,
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Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 1 abstençäo do ppD/psD,
aprovar a proposta de delimitação da ARU valadares, bem como, a m¡nuta
do aviso a publicar em Diário da República e do respetivo cronograma de
procedimentos, nos termos informados.
Mais foi deliberação submeter o presente assunto a aprovação da
Assembleia Municipal.

DAT

VALOR
,a 74 CENTO AECIN NTA E

DEO
PROC DE

U AMU OP FILIPE
XAVIER MATOS
EDOC/2020/9400
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: "À Câmara,11.02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstenção do PPD/PSD,
aprovar o pedido de reduçäo em 50% do pagamento da taxa municipal de
urbanização, no valor de €3.433.13 (três mil quatrocentos e trinta e três
euros e treze cêntimos) e da taxa da licença de obras de construçäo, no
valor de €2.155,74 (dois mil cento e cinquenta e cinco euros e setenta e
quatro cêntimos) e indeferir o pedido de isençäo da taxa de emissäo de
alvará de licença de obras, Proc.04950/18 - PL, Uniäo de Freguesias de
Mafamude e Vilar do Paraíso, solicitado por Filipe Manuel Xav¡er Matos,
nos termos informados.

AB DE E BAR
BIOL

EDOC/2020t10732
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:"À Câmara, 12.02,2020,
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, autor¡zar a abertura de procedimento e
respetivo cabimento e aprovar a const¡tu¡çäo do júri e as peças do
proced¡mento, nos termos informados.

ABERTURA DE PROCEDIMENTO PANR EXPLORRçRO OO SNRCT.SRN OO PIRQUE OR
LAVANDEIRA
EDOC/2020/10896

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 49,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 12,02.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, autorizar a abertura de procedimento e
respetivo cabimento e aprovar a constituiçäo do júri e as peças do
procedimento, nos termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAçAO EM

4

TIVA DE SOCIAL SIT
BLOCO I N0 21010 DTO-CENTRO - FREGUESIA DE VILAR P SO
EDOC/2020/7063

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 : " A Câmara, 04,02.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD,
aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1. Emissäo do Mandado de Posse Administrativa da Habitaçäo sita na

Travessa da Gândara, Bloco 1, no 210,10 Dto . Centro, freguesia de Vilar
do Paraíso, conforme minuta anexa à Informaçäo no 03.
4428/JUR.HAB/19 de21.01.2020, bem como, do Mandado de Notificaçäo
Edital a afixar na data em que for tomada a posse do bem imóvel,
concedendo à ocupante e restante família, um prazo de 10 dias para
proceder ao levantamento dos bens, sua propriedade, sob pena de, näo
o fazendo, serem os mesmos, considerados perdidos a favor do
município;

2. Determinar a execuçäo dos referidos procedimentos pela Polícia
Municipal, fixando-se a sua execuçäo em data a determinar
oportunamente com a referida força policial,
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AGUAS DE GAIA, EM, SA

EEY,|9ÄO oRÇ¡rvlerur* zozo - tnsrnuueÑros oe cesrÄo pnevslouru e
CONTRATO.PROGRAMA
E00C2020/10745
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: "À Câmara, 11,02,2020'
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro, disse haver uma reduçäo dos
resultados líquidos, que resulta de uma reduçäo das receitas dos resíduos sólidos urbanos e, em
compensaçã0, o subsídio à exploraçäo aumenta cerca de 30,000 euros, Que existe uma
alteraçäo qualitativa do investimento, ou seja, houve uma inversäo de decisão de investimento,
em que se reduz cerca de meio milhao de investimento na reabilitaçäo do edifício sede e, em
contrapartida, esse meio milhão foi afeto a equipamentos administrativos e técnicos, Perguntou
qual foi, em 2 meses, esta inversão täo grande de decisäo de investimento e se com esta
reduçäo nos resíduos sólidos urbanos, prevê-se que o subsídio à exploração se irá manter-se e
se as contas já estão devidamente consolidadas,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, disse que se está a
falar em 500,000 euros que estavam afetos à construção do edifício dã nova sede das Águas de
Gaia. Que a revisão do documento implicou a necessidade de redesenhar peças e o concurso e
a execuçäo sofrem um pequeno atraso, Que se retirou 500,000 euros no montante global que
estava afeto à sede que, previsivelmente, não vão ser executados e afetou-se a umã série de
coisas, como os contadores inteligentes, etc, ou seja, tudo na linha do ínvestimento e não de
despesas correntes, Que quando se está afazer uma obra desta envergadura e a tentar cumprir
o selo de certificaçäo ambiental, há muita coisa que se faz, desfaz e se refaz de novo, porque
trata-se de um edifício icónico e que näo pode ter erros, No que diz respeito ao que a Câmara
estima, é verdade que mantém-se os 3 euros, ou seja, a taxa obrigatória de lei, mas a verdade é
com o recálculo em baixa que está a ser feito, acredita que 2020 näo vai ser um ano com a
mesma pujança financeira e económica de 2019, pelo que, näo irá projetar nos instrumentos
financeiros do Município e das empresas municipais, um crescimento espetacular, porque não
estaria a ser coerente, Que existe, de facto, uma expectável redução, porque quanto mais se
reduzir o consumo de água, mais se reduz a própria receita das Águas de Gaia. No que diz
respeito à fatura, disse que a Câmara iniciou o processo de aplicação da ausência de taxa de
resíduos sÓlidos e o mês de Janeiro gerou muita confusã0, porque às pessoas estimam estar a
receber em Janeiro a fatura de Janeiro e estão a receber em Janeiro ainda a fatura respeitante a
uma fase de Dezembro, com o modelo de cálculo anterior, porque a deliberaçäo tomada em
reuniäo de Câmara e enviada para a ERSAR corrigida, já foi durante o mês de Janeiro, pelo que,
näo pode imputar diretamente ao dia um de Janeiro, Que para evitar dúvidas, o Município até ao
final desta semana, vai disponibilizar um micro site, no site da Câmara e no site das Águas de
Gaia, para que as pessoas possam gratuitamente fazer os seus cálculos, isto é, verificai quanto
paga agora e quando estava a pagar anteriormente,

I

#.#
Ëoo'""W

Certif¡cãdo

Classlficação: Público

Página 25 de 28



Ë hlqVILA NOVA DE

aaEet':
%oo"""

McÀMARA MUNtcIPAL Ata no 04 - Reunião Ptlblícø
De I 7 de fevereiro de 2020

Deliberaçäo:
Deliberado por ma¡oria, por I votos a favor do PS e 1 abstençao do PPD/PSD,
aprovar os lnstrumentos de Gestäo Previsional para 2p20, acompanhado
dos respetivos pareceres do Revisor Oficial de Contas bem como, o
Contrato-Programa a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e as
Aguas de Gaia, EM, SA, nos termos e para efeitos do artigo 47o, no 5 e 7 da
Lei no 5012012, de 31 de agosto.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DIARIO DA TESOURARIA que se anexa no final por fotocópia sob o
no 52, apenas no original.
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

f)

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues, deu início à
TNTERVENçÄO OOS MUNíCtPESr

José Gaspar Ribeiro da Costa Sobral, freguesia de Canidelo - Referiu-se às carreiras da
TRANSDEV e às supressÕes de horários em Vila Nova de Gaia, com destino a Lourosa,
perguntando se existe alguma possibilidade da Câmara celebrar um acordo com a referida
empresa.

Paulo Alexandre da Silva Fonseca, freguesia de Paranhos, Porto - Teceu consideraçöes
gerais relativamente aos incêndios de Pedrogäo e às suas consequências.

lnês lsabel Raposo Capelo, freguesia de Santa Marinha - Referiu-se à inscrição de Maria
Júlia Gomes Vieira Leite na Gaiurb, em Maio de 2013, para obtençäo de uma habitaçäo social, o
que não aconteceu até ao momento, Que em Março de 2019, Maria Júlia Gomes Vieira Leite foi
despejada da sua habitaçã0, a qual foi convertida em alojamento local, encontra-se
desempregada e depende do Rendimento Social de lnserçã0. Perguntou qual o número de
habitaçoes sociais T1 disponíveis; quais os candidatos com prioridade relativamente à
requerente Maria Júlia Gomes Vieira Leite, no que refere a habitaçöes T1;qual a data previsível
para o realojamento da Senhora em questão e qual a respetiva classificaçäo detalhada,

Bruno Manuel Oliveira Garrido, União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso -
Teceu consideraçöes relativamente ao aumento do turismo e à proliferação de alojamentos
locais e hotéis em Vila Nova de Gaia, ao aumento do valor dos alugueres e à taxa turística,
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Maria Júlia Gomes Vieira Leite, Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso -
Referiu-se ao Direitos Humanos e ao Direito à Habitaçä0, Disse que se candidatou a uma
habitaçäo social há 7 anos e que até ao momento não lhe foi concedida,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, relativamente à questäo
levantada pelo Senhor José Gaspar Ribeiro da Costa Sobral disse que o Município tem a
obrigaçäo de ser interlocutor e porta-voz, mas näo é uma área onde tenha poder de decisã0,
Que, neste momento, a entidade que tutela os transportes na Área Metropolitana, é a Autoridade
Metropolitana de Transportes e o Município é parte do processo, mas näo tem tutela sobre o
mesmo, ainda mais numa concessao histórica que atravessa mais do que um Município, Que se
verifica que algumas empresas começaram afazer um processo de retração, fruto do concurso
que foi lançado pela Area Metropolitana do Porto e que prevê, por exemplo, a manutençäo da
linha de Lourosa, Disse ser verdade que existe um processo de desvio de prioridades, por
exemplo, para o transporte de maiores distâncias, por contrato ou por contrataçä0, mais do que
o cumprimento das carreiras. Que já há algum tempo, as empresas, inevitavelmente, funcionam
na lÓgica do "quero, posso e mando", porque elas têm concessöes que vêm dos anos 40 e dos
anos 50, as quais têm sido renovadas anualmente e que näo há uma tutela direta, ou seja, se
pretender intervir, existe apenas um mecanismo de intervenção que é o Tribunal, porque não
existe uma entidade que tenha o condäo de, perante uma incapacidade destas, colocar outra
carreira a funcionar ou outra empresa a gerir determinada linha, Que recentemente a Area
Metropolitana lançou um novo concurso, que vai levar a uma concessäo de 7 anos para novas
empresas 0u para as empresas já existentes, mas com regras muito diferentes, por exemplo, a
Area Metropolitana vai controlar, ao dia, a operaçäo e pode, desde multas à substituição de
operador, incluindo a mobilizando da STCP para compensações, Disse que irá apresentar a
questäo junto da Área Metropolitana, para ela tentar anaíisála ôom a TRANSDEV.
Relativamente à queståo colocada pelo Senhor Paulo Alexandre da Silva Fonseca, agradeceu
a intervençä0,
No que diz respeito à intervenção da Senhora D. lnês lsabel Raposo Capelo relativamente à
questäo da D. Maria Júlia Gomes Vieira Leite disse que dará a resposta diretamente à
interessada, porque fez a sua intervençäo na presente reuniä0, Relativamente aos pedidos
solicitados, todos aqueles que näo sejam pessoais, o próprio ou o seu representante, podem
consultá-los na Gaiurb.
Relativamente à intervençao da Senhora D. Maria Júlia Gomes Vieira Leite disse que a
mesma já foi atendida três vezes na Gaiurb, nomeadamente, em dezembro de 2016, em março
de 2019 e em dezembro de 2019, pelo que, terá conhecimento da respetiva grelha óe
classificação.
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Nada mais havendo a tratar, quando eram 11 horas e 10 minutos, o Senhor Presidente da

Câmara declarou encerrada a reuniäo, da qual se elaborou a presente ata aprovada, por

unanimidade, nos termos do disposto no no I do art.o 34.0 do CPA e no no. 1 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 a da presente a subscrevi

0 Presidente da Câmara,

d^^/l¡nr
(Eduardo Vítor Rodrigues)
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