
VILA NOVA DE

{

Ma l?
c^M^R^ tquNltctpAt

ATA N.013

REUNñO EXTRAORDINÁRn DA cÂMARA REALIZADA No sALÄo NoBRE Dos pAços Do coNcELHo

E¡í|27 DE JUNHO DE 2019

PRESENTES:

'o senhor Presidente da câmara, prof, Dr. Eduardo vítor 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 Joaquim Cancela Moura
'0 senhor vereador, Dr. José Guilherme saraiva de oriveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr. Manuel António Correia Monteiro
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal
- O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim pinto Miranda
- 0 Senhor Vereador, Dr, Elísio Ferreira pinto

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

PRESIDIU À NTUUñO:

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

SECRETARIOU A REUNIÄO:

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

HORA DA ABERTURA: lThoras e 40 minutos.

HORA DE ENCERRAMENTO: 18 horas e 40 minutos,
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0 Senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues referiu-se à alteração do horário da
prÓxima reuniåo pública a realizar-se no dia 1 de julho de 201g, nõ Salao Nobre da Juntá de Freguesia de
Canidelo, pelas 14h30, devido a uma visita institucionäl do Senhor primeiro Ministro,

0 Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues saudou a todos os presentes,
nomeadamente, presidentes de junta, dirigentes de instituiçöes particularei de solidariedade social, Oiritentes Ae
clubes e de instituiç0.: 

{9 concelho ou què no concelho exêrcem a sua atividade em prol de todos, isto é, o grupo
A da economia social, Disse que a presente ordem de trabalhos, apresenta duas especificidades: a p¡meira,
resulta numa ordem de trabalhos de uma reuniäo de caráter extraordinário fora daquilo que regimentaimente é
normal, e entendeu usar da prerrogativa de poder agendar uma reuniäo extraordinária, porlue estando os
protocolos prontos para aprovar, pareceu-lhe ser vantajolo que eles fossem aprovados numa reunião na Cåmara
Municipal e nåo em nenhuma outra freguesia, porque'säo protocolos transveisais a todo o concelho, Disse que
este volume de protocolos, nesta fase do ano, tem a ver com o momento financeiro do Município e não nenhum
outro objetivo mediático. Que desde há 3 anos, a prenogativa que existe no Município é assinar protocolos que
impliquem a disponibilidade imediata ou mais rápida possivel, para concretizar os seus pagamentos, desde que as
instituiçöes cumpram com_o que está previsto no ciausulaOo Oos acordos/protocolos, que consiste no envio do
relatÓrio ou das faturas' Que as finanças da Câmara estão autonomizadas e até Maio, vivem sobretudo do
empréstimo de curto prazo, porque em Maio, a Câmara tem a primeira receita do ano efetiva do Municipio, o que e
uma questão legal muito questionável, que poderia e deveria pôr os decisores políticos nacionais a refletir, porque,
na verdade, nem é tanto a questäo da liquidez em 5 meses que está hipotecada, é mais a questäo dos saldos
orçamentais que, durante 5 meses, praticamente dificultam ou impedem o lançamento de procedimentos, porque
transitou-se com saldo do ano anterior, mas só pode ser utilizado o saldo do ano anteiior, incorporando-o no
orçamento, a partir do momento em que o relatório e contas é aprovado na Assembleia Municípal, ou seja, a partir
de Abril, Que significa que 4 meses pelo menos, ficam hipotecados para o lançamento de grandes projeios. Disse
que, nas últimas semanas, o Município apresentou um leque muito alargado dê projetos qùe, em aiguñs casos, já
eståo lançados e ouhos em fase de lançamento, porque também pela mesma oiOeln de iazões, a õâmara tentou
apresentar projetos para discussäo pública, numa altura em que existem as condiçÕes técnicas e financeiras para,
num curto espaço de tempo, lançar os procedimentos públicos de contrataçä0, ós concursos, etc. Que tal como
aconteceu no ano passado, os protocolos aparecem compactados, numa altura específica do ano, isto é em Junho
e Julho e, posteriormente, ocorrerá um segundo momento, entre novembro e dezembro, aquando da receção da
última tranche de financiamento externo, numa altura em que a Câmara conseguirá programar as verbas
disponíveis durante o ano, Disse que este volume de protocolos, no fundo, corrige e cõmpensa o facto de que em
2017, a Câmara teve uma curva descendente de atribuiçöes de apoios, que depõis foi imediatamente retomado em
2018 e que este ano atinge o seu apogeu, com um crescimento de cerca de 35% relativamente àquilo que
aconteceu o ano passado. Que em 2017, aconleceu o facto da Câmara ter começado o ano com aquilo que é
normal, alguns micro apoios e em Maio ter começado a pagar aquilo que também é normal, nomeadámente, as
inscriçÕes dos atletas da formaçäo dos clubes e, em ano eleitoral, sempre que era apresentado um protocolo, por
muito que fosse repetitivo relativamente aos anos anteriores, era tido sempre como um protocolo que tinha ¡ns
ocultos do ponto de vista eleitoralista, Que, num diálogo muito aberto e franco com as instituiçöes, assumiu a
decisão de travar a fundo nos apoios municipais, porque, em primeiro lugar, também entendia que não necessitava
de nenhuma vantagem eleitoral, para além daquela que já tinha e, por outro lado, porque näo estava sujeito a que
cada protocolo por muito normal que fosse, fosse intitulado como um protocolo do ano de eleiçöes. óu. ror o
compromisso que assumiu com todos, de que a partir de 2018 retomaria o ciclo dos apoios, ôom também um
compromisso adicional que era em cada ano em que o Município estivesse melhor em termos financeiros, em
termos das contas no verde, isso também se refletiria nos apoios às instituiçöes, sejam os parceiros autárquicos
(as juntas de freguesia), sejam os parceiros da rede social, da rede desportiva e dâ rede cultural, com quem a
Câmara partilha projetos em comum. Disse que uma parte destes protocolos fecham alguns projetos que se
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iniciaram no mandato anterior, que num ou noutro caso, até poderiam e deveriam já estar concluídos, mas que
foram prejudicados por este ano de 2017, mas que agora, vão finalmente consumar-se,

PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉUO NO I

O- Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura apresentou um voto de pesar que a seguir se transcreve:
"Voto de Pesar
F.algceu' no passado dia 18 de iunho, a D. Aida de Jesus Besteiro, mãe do Sr. Vereador DuatteBesferro.
A D' Aida de Jesus Beslerro nasceu em 5 de iunho de 1925, na freguesia ¿a rre¡ieda do Torrã0, em Figueira de Castelo Rodrigo e sentiu, viveu e
entregou-se de forma ímpar à sua comunidade, não obstante ter residido cerca de 40 anos em Lourenço Maíques.
Era uma cidadã comum e exemplar, que, de forma simples e sempre rejeitando protagonismos, ievetaia uma excecional capacidade de ajudar opróximo,

Aquando da sua estada em Moçambique, assumiu a responsabilidade de coordenar o apoio socia/ das c/asses rnals desfavorecidas e vulneráveis,
nomeadamente a infância e a terceira idade.
De uma vida dedicada de forma extremosa à família, desfaca-se também uma face de autodidata. Publicoudols /lvros, um relacionado com as vivências,
confos e lendas da Beira AIta e outro de poemas da sua propria autoria.
Mereceu, também por isso, há duas décadas atrâs, a distinção da Câmara Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo,pelos servlços presfados âs arfes e
a cultura do concelho.
Ascomunidadesfamiliares eoprogresso eodesenvolvimentodascomunidades,deye-se sobretudoàentregaeaotrabalhodeconcidadãoscomoaD.
Aida de Jesus Eesfelro que, sem nada pedir em troca, dedicou a sua vida em prol dos outros. IJm percurso dõ vida deve ser relevado neste momento emque queremos evocar a sua memória,
Nesfes fermos,
Partilhando o sentimento de dor do Senhor Vereador Duarte Besteiro, pela perda da mãe, propÕe-se que a Cêtmara Municipal de Vila Nova de Gaia
!9Jjn.e.re 

um vo-to de pesar pelo falecimento da D. Aida de Jesus Besteiro,' apresentando as condolênciasa fodos os familiares e amigos,
Vila Nova de Gaia, 27 de junho de 2019.
O Grupo dos Vereadores do PSD na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,,

Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento da Sra D. Aida de
Jesus Besteiro, mãe do Sr, Vereador Dr. Duarte António Reis Besteiro.

PONTO PRÉVIO NO 2
0 Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar apresentou um voto de louvor ao Futebol
Clube de Gaia e ao Clube Ginástica de Gaia, na modalidade Giñástica, que conquistaram títulos de campeöes
nacionais,

Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Voto de Louvor ao Futebol Clube de Gaia e ao Clube
Ginástica de Gaia, na modal¡dade Ginástica, que conqu¡staram títulos de campeöes
nacionais,

PONTO PRÉVIO NO 3
0 Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar apresentou um voto de louvor à Escola
Secundária Almeida Garrett, pela sua equipa de ginástica de compeiçä0, que no presente ano escolar, conquistou
vários títulos nacionais e o segundo lugar na ginástica acrobática,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Voto de Louvor à Escola Secundária Almeida Garrett
pela sua equipa de ginástica de competição, que, no presente ano escolar, conquistou
vários títulos nacionais e o segundo lugar na ginást¡ca acrobát¡ca.

a
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ED0C/2019t39467
Foi presente o documento referid_o em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1, apenas no original.
Despacho do Sr, presrdente:"À Câmara, ig.OA,Z,Olg,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a atribuição de subsídio à Academia de Música de vilar doParaíso, no valor de €9.283,37 (nove mil âuzentos e oitenta e três euros e trinta e sete
cêntimos), nos termos apresentados,

DE DE R

ED0C/2019/39464

Alo n'13 - Reunìão Extraordíntíria
De 27 dejunho de 2019

A MUN VILA DE
N

UN J RREI PARA
UFE DA LIA 20 19". NO MONT E TOTAL D €1.000,00íMr1 EUROS)
ED0C/2019t34674
Foi presente o documento.referido^em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original.
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara. 07.06,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Associaçäo de Pais e Encarregados de Educação dos alunos das escolas
EB2l3 de Valadares e secundária Dr. Joaquim Ferrèira Alves para ãpoio financeiro ao evento
"Festa da Família 2019, no montante total de €1,000,00 (mil euros), nos termos apresentados.

CELEB VILA NOVA RANCHO
EFO

MONT TOTAL DE €1.000.00 (MIL EUROS)
EDOC/2019t37288

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 18,06,2,019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Rancho Folclórico de Canidelo para apoio financeiro à realizajão do
Festival de Folclore, no montante total de €1.000,00 (mil euros), nos termos apresentados.

I0

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas no original,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar a proposta do Senhor presidente de 12.06.201g
referente à atribuiçäo de medalhas honoríficas do Município de Vila Nova de Gaia por
ocasião das Comemoraçöes do Dia do Município 2019, nos termos propostos.

LAB A
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€1.000,00 (MtL EUROS)
ED0C/2019t37403

ACO co
co

€1,000,00 (MtL EURoS)
ED0C/2019t3728e

o
FI tRo

ED
LCL

Foi presente o documento,referido^em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original,
Despacho do Sr. Presrdente:"A Câmara. tA.Oí'.Z.OIg,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Rancho Folclórico de Valadarer prir apoio financeiro ¿ reaii.ãøo ao
Festival de Folclore, no montante total de €1.000,00 (miieuros), nos termos apresentaåos.

E

soP

ETRE cHo
F AO DEF

NOVA D EO
FOL

DE

Foi presente o documento,referido^em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no o¡ginal,
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara. iA.Oí.,ZOIg,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Rancho Folclórico de Perosinho pãra apoio financeiro à realizaçao do
Festival de Folclore, no montante total de €1.000,00 (mil euros), nos termos apresentados,

EC UNICíP
FI AOF o

TOTAL DE €1.()()().()O IL EUROSì
ED0C/2019t37263
Foi presente o documento,referido-em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Z, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente:"4 Câmara, 18,06,2,01g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Rancho Folclórico de Vilar do Paraíso para apoio financeiro à reallzação
do Festival de Folclore, no montante total de €1.000,00 (mil euros), nos termos apresentados,

ACORDO DE COLABORACÃO A CELEBRAR ENTRE DE VILA NOVA DE GÂIA A FÁBRICAO MUNI cipr

LAR

DA IGREJA PAROQUIAL DE OLIVEI DO DOURO PARA O FINANCEIRO AO FESTIVAL DE
NOM TOTAL 00 ILE

EDOC/2019/37398

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no B, apenas no original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 18,06.2.01g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Fábrica da lgreja Paroquial de Oliveira do Douro para apoio financeiro à
realizaçäo do Festival de Folclore, promovido pelo Rancho Folclórico Santa Eulália de Oliveira
do Douro, no montante total de €1,000,00 (mil euros), nos termos apresentados.
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ODE VILA N

lo Ft AOF FOLCL MONT

DE O MUN VILA N E
A E APOI RO AO

DE LORE. NO M ANTE TOTAL D E €1.000.00 rMrL EUROSI
EDOC/2o19t37400

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 18.06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Grupo Folclórico Etnográfico Santã Marinha de Crestuma para apoio
financeiro à realizaçäo do Festival de Folclore, no montante total de€1,000,00 (mil éuros¡, nos
termos apresentados,

CELEB EO VILA NOVA RANC
R PA DE

ONTANT DE I LEU
EDOC/2019t37262
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara, 18.06.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Rancho Folclórico Säo Salvadoi de Grijó para apoio financeiro à
realização do Festival de Folclore, no montante total de €1,000,Ó0 (mil euros), nos termos
apresentados.

CELEB OMU LA NOVA A
CUL RE DE

Eo
c

TOTAL DE €I.O()(),(}() (MIL EUROSì
EDOC/2019t37261

Foi presente o documento.referido^em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g, apenas no original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara, 1g.06.2,019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova {e Gaia e o Grupo Folclórico da Madalena paia apoio financeiro à realizaçäo do
Festival de Folclore, no montante total de €1.000,00 (mÍl euros), nos termos apresentados.

ARA APOI
tRo DE NOM AL DE

ED0C/2019t37402
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 18.06.2019,

,,
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Deliberação

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Associação Cultural e Recreativa " A iuventude em marcha de Crestuma,,
para apoio financeiro à realização do Festival de Folclore, no montante total de €1,000,00 (mil
euros), nos termos apresentados.

o PIO D HO
DE RO L TOT

DE €1.000,00 (MtL EUROST

EDOC/2o19/37287

CELEB RE PIO D DE o
E LE UL oFl coM ASS

O RESPET IVO FUNCI DURANTE o ANO DE 2019. NO MONTANTE G LOBAL DE €2.500 00 tDots
MIL E OUIN EUROS)
EDOC/2019/3173

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 15.06,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Víla Nova de Gaia e o Corpo Nacional de Escutas - Núcleo Douro-Sul para apoio financeiro com
vista a assegurar o respetivo funcionamento durante o ano de 2019, no montante global de
€2,500,00 (dois mil e quinhentos euros), nos termos apresentados.

ORDO O DE VILA o coRo D
MOST FINAN DO MO NO
GLOBAL E €6.000.00 rsEts EUROSI
EDOC/2019t18825
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no'15, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara. 15.06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Coro do Mosteiro de Grijó para apoio financeiro ao Coro do Mosteiro de
Grijó, no montante global de €6,000,00 (seis mil euros), nos termos apresentados.

E
to

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente: "À Câmara. 1g.06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Rancho Regional de olival pari apoio financeiro à realizaçäo do
Festival de Folclore, no montante total de €1,000,00 (mil eurós), nos termos apresentaâos.
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A O MUNI VILA N E CA
REJA UIAL LIVAL APOI EIRO D A

TOT .000 MIL
ED0C/2019/30630

A ENT rcíPto EA
ECU PARA E IVAL D ORE

ANTE E€I EU
ED0C/2019t37260
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 17, apenas no
original.

Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 18.06,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Associaçäo Sermonde Cultural para apoio financeiro à realizaçäo do
Festival de Folclore, no montante total de €1.000,00 (mil euros), nos termos apresentados,

ACORDO COLABORACÃO A CELEBRAR ENT RE O MUNICíPIO DE VILA NOVA DE GAIA E O GRUPO DE

c^N1^tìA MUNtctp^L

î

E

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no ,16, 
apenas no

original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 19,06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Fábrica da lgreja Paroquial de Olivál para apoio financeiro destinado a
apoiar as festas de 2019, no montante total de €3.000,d0 (três mil euros), nos termos
apresentados,

E DE RO AO CLORE N
MONTANTE TOTAL DE €1 000.00 tMtL EUROS)
EDOC/2019t37264
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no'18, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 18.06,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Grupo de Danças e Cantares dô Serzedo para apoio financeiro à
realização do Festival de Folclore, no montante total de €1.000,00 (mil euros), nos termos
apresentados.

D EBRAR uNrcíPlo DE GAIA E

RA" PARA APO
DESTINADO AOS ARRANJOS EXTERIORES DA DE. NO VALOR TOTAL DE €13.O()().()() MIL
EUROS)
EDOC/2019/51994

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 19, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: "A Câmara. 13.06,2019,

8
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Assoc¡açäo de Socorros Mútuos "A Restauradora,, de Avintes para apoio
financeiro destinado aos arranjos exteriores da sede, no valor total de €13,000,00 (treze mil
euros), nos termos apresentados,

DE EN N
DE N NOVA

DES DE MONT €9.000 MIL
EDOC/2019/31955

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara, 13.06.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Confraria do Santíssimo Sacrameñto de Santa Marinha de Vila Nova
de Gaia para apoio financeiro às festas de S, Marinha de 2019, no montante de €9.000,00
(nove mileuros), nos termos apresentados,

O Senhor Vereador, Dr. Manuel António Correia Monteiro ausentou.se da presente reunião.

cooP ACE ENTRE IO DE GAIA E
DO CE GAIA P O FINAN

E OV DE €1 ENTO E
EDOC/2o19t21275

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 15.06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de cooperaçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Liga dos Amigos do Centro Hospiialar de Gaia para apoio financeiro
às obras de ampliaçäo da sede da Liga, no valor totai de €115,000,0ó lcenio e quinze mil
euros), nos termos apresentados.

0 Senhor Vereador, Dr. ManuelAntónio Correia Monteiro reentrou na presente reunião.

-P CELEB OM LA NOVA DE
soc DE OB

MONTANTE TOTAL DE .000.00 (ctN AECINCO MIL EUROS)
EDOC/2o17t53344

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara, 13,06.2019,
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - programa a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a Associaçäo de Socorros Mútuos de Serzedo para apoio financeiro à realizaçäo
de obras, no montante total de €55,000,00 (cinquenta e cinco mil euros), nos termos
apresentados,

o DE VI E NTRO
ALP IAL DA DO CEIRO

VIME A so AL DE
crNco MtL EUROS)
EDOC/2019/37683
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 19,06.2019,
Deliberação:

Deliberado^por unanimidade, aprovar o contrato - programa a celebrar entre o Municipio de Vila
Nova de Gaia e o Centro Social Paroquial da lgrejido Senhor da Vera Cruz do Cändal para
apoio financeiro ao desenvolvimento das atividades sociais bem como ao desenvolvimento, no
montante total de €55.000,00 (cinquenta e cinco mil euros), nos termos apresentados.

ONT T EB OM VILA NOVA
E UMANI E CAN APOI AOD ENTO

AT ONTANT DE €25 ECr
EDOC/2019/36736

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara, 1g.06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - programa a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a Associação de Solidariedade Humañitár¡a de Canelas para apoio finãnceiro ao
desenvolvimento das atividades sociais bem como apoio ao investimenlo, no-montante total de
€25.000,00 (vinte e cinco mil euros), nos termos apresentados.

.P DE ACE OMU
A EO

DA MONT AL DE €I NZE MIL EU
EDOC/2019/37939

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 18.06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - programa de desenvolvimento desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Atlético Clube de Gervide pâra apoio
financeiro às obras de requalificaçäo da sede, no montante total de €15.000,00 (quinze mil
euros), nos termos apresentados,

A

CLUBE DE PARA EIRO
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D|REçÄo MUN|C|PAL DE ADMTN E FINANçAS
A O MUN VILA GAIA

IAL D E IME
TOTA LDE€50 .00 lctNou ENTA MIL E ROS)
ED0C/2019t34773
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:,'À Câmara, 07.06,2019,
Deliberação:

Deliberado p.or unanimidade, aprovar o contrato - programa a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e o Centro Social de S. Miguel de Arcoieto para apoio financeiro ao inv'estimento,
no montante total de € 50.000,00 (cinquenta mil euros), nos termos apresentados.

OM ODEVI DE

GAIA

-P

E

"264
VALOR

EUROS)

EDOC/2019/33380

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 27, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presldente:"A Câmara. 07.06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Fundaçäo Conservatórío Regionãl de Gaia para apoio financ'eiro à
realização da "26a ediçäo do Festival Internacional ãe Música de daia 2li1g", no valor de
€20.000,00 (vinte mil euros), nos termos apresentados.

,,
00

A EN NrcíPto ADE I

oNc 19 TOTAL D
IN EU ENTI

EDOC/2019/35929
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara, 07.06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e as Juntas / Uniöes de Freguesia do Cbncelho de Vila Nova de Gaiä para
apoio financeiro à concretizaçäo das colónià balneares no verão de 2019, no montante
total de 2'500,00 (dois mil e quinhentos euros) por entidade, nos termos apresentados,

RVA FIto GAIA
DEMF

DEF NOVA PARA cEt
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EC OM VILA N GAIA
IG APOIO

UIAIS NO ROS
EDOC/2019/10880

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente:',À Câmara. 18.06.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Fábrica da lgreja Paroquial de Sánta Maria da Madalena para apoio
financeiro 

_às 
festas paroquiais de 201Ó, no vaior de €3.000,00 (três mil euros), nos termos

apresentados,

DE VILA

IN MIL
EDOC/2o19/38399

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara, 1g,06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Fábrica da lgreja de S. Ovídio paia apoio financeiro à aquisiçåo dos
projetos necessários para as obras de requalificação dos espaços envolventes à lgreja de S.
Ovídio, no valor de €50.000,00 (cinquenta mil eurosi, nos termos ápresentados,

NTRE DE VILA GAIA E

Ltco PARA EIRO
UARAI NO VAL

€1.000,00 (MtL EUROS)
EDOC/2o19t38724
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 18,06.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Corpo Nacional de Escutas (C.N,E.) - Escutismo Católico português para
apoio financeiro destinado à deslocaçäo que o Agrupamento vai efetuar a Inglaterral no valor
de €1.000,00 (mil euros), nos termos apresentados,

ECO EN ODE GAIA E
UIAL UESIA EDRO DE AP RO

HOR D EIRIN DE €1 INHENT
EUROS)
EDOC/2o19/35352
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no
original,

CA
RONAIAE
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lciP LA NOV

ú,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 1g.06.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Fábrica da lgreja_Paroquial da Freiuesia de S. pedro de Avintes para
apo¡o financeiro às festas do senhoi uó palneii¡nho 2019, ño montante totalde €1.500,00 (mil equinhentos euros), nos termos apresentados.

oFt OR
NO E DE

ED0C/2019rt0825
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:',À Câmara, 18.06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Fábrica da lgreja Paroquial da Éreguesia de Valadares fara'apoiofinanceiro às festas do Senhor Oos Rtl¡ios 2019, no montanite total de €3.500,00'(três mil e
quinhentos euros), nos termos apresentados.

NrcíPt NOVA D EA
ULPI RA EIRO

DE NOM GLO co
EUROS)

ED0C/2019t38713
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"A Câmara. 18.06.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a União de Freguesias de Gulpilhares e Valadares para apoio financeiro às
obras de reabilitação da Junta de Freguesia de Valadares, no montante glonal de €25.000,00
(vinte e cinco mileuros), nos termos apresentados.

EBRAR UNICÍPIO DE DE GAIA E
DES CUL A ISABEL P NANCEIRO

AL DE DE CAN NTANTE 0 IL EU
EDOC/2019/38509

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara. 18,06,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Associaçäo Desportiva e Cultural de Santa lsabel para apoio financeiro ao
340 Festival de Folclore de Canelas, no montante total de €1.000,00 (mil euros), nos termos
apresentados,

EJA VA

E

Ac

00EDA
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ECO CEL

(CINQUENTA MIL EUROS)
EDOC/2019/37086

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

Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 18.06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Fábrica da lgreja Paroquial de S, Pedro de pedroso para apoio financeiro
às obras de requalificaçäo da lgreja de s. Pedro de Pedroso, no montante totai de €s0.000,00
(cinquenta mil euros), nos termos apresentados.

DE CELEB DE o
F

XXXVII DEF ORE. NO TOTAL €l.000. 00 IMIL EUROSì
ED0C/2019/38504
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 18.06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Centro de Recreio Popular de Säo fá¡x Ua Marinha para apoio financeiro
à realizaçäo do seu XXXVII Festival de Folclore, no montante total de c1,oó0,00 (mll euros), nos
termos apresentados.

Ntcí NOVA D

MENT SED D'
NT €10.00 MIL

EDOC/2019/36836

oE

AEA

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 13.06,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Associaçäo de Moradores de Vilä D'Este para apoio financelro às
obras suplementares a realizar na sede da Associação de Moradores de Vila D'Este, no
montante de €10.000,00 (dez mil euros), nos termos apresentados.

AAC COLAB lcíP OVA D o
E ES.

IEVAL A NO TOTAL MI
EDOC/2019t37116
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 39, apenas no
original,

D FINAN

APOI
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VILA NOVA DEL I? f
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara, 13.06,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Agrupamento 575 de S. Félix dá Marinha para apoio financ'eiro à
realizaçäo da Festa Medieval Escutista de 2019, no montante total oe €ä.000,00 (tiês mil
euros) nos termos apresentados,

cÀMAtìA l'luNlctpi\L M

ACO CELE

Ata n'13 - Reunião Extrsordindria
De 27 de junho de 2019

lcí LA

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presldente:',À Câmara. 1g.06.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Associaçäo Desportíva e culturalde Santa lsabel para apoio financeiro no
âmbito do projeto "Sim, somos capazes", no montante total de €18.00ô,00 (dezoito mil euros),
nos termos apresentados.

DEC OM VILA GAIA E
UE EI

DAJ
DOD NO €16. ISM

EDOC/2019/38735

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara, 18.06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Oliveira do Doúro para apoio financeiro à aquisiçao
dos projetosrecessários para as obras de beneficiaçäo do auU¡tOr¡ó da Junta de Freguesiade
Oliveira do Douro, no montante global de €r6.00b,00 (dezasseis mil euros), noã t.rro,
apresentados.

UNICi NOVA D FÁB
oFt FEST

NO VALOR E,€2.500,00 tDots Ml ENTOS E
EDOC/2o19/18666

o

DO

G

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 15.06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Fábrica da lgreja Paroquial da Éreguesia de Crestuma para apoio
financeiro às festas de 2019, no valor de €2.500,00 (dois mil õ quinhentos euros), ños termos
apresentados.

CUL LP FI NO
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E c
DE

E OM DE OVA IAE NT
A GAIA NAN

DE 75,000.00 (CENTO E SETENTAECI NCO MIL EU ROS)
ED0C/2019/36034

OMU DE DE 14
FRE D VILA E A FINAN

TER ENT E
T €.27 E SET

ED0C/2019t36241
Foi presente o documento referido em ep¡grafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 15,06,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e 14 Juntas / Unioes de Freguesia do Município de Vila Nova de Gaiä para
apoio financeiro na concretizaçäo dos diversos eventos de verão a ter lugar entre julho e
setembro de 2019, no valor total de € 275.000,00 (duzentos e setenta e cincó mil euró), nos
termos apresentados.

ACO LAB A CELE o DE VILA DE GA
DE lo Fl

st
VALOR T DE €30.000.00 rrRl NTA MIL EUROSì
EDOC/2019t34763
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 1J,06,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Associaçäo Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Avintes para
apoio financeiro na aquisição de diverso equipamento para o quartel operacional da instituiçäo,
no valor total de €30.000,00 (trinta mil euros), nos termos apresentados,

N

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43, apenas nooriginal,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 1J.06.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município devila Nova de Gaia e 15 Juntas / Unioes de Freguesia do Município de Vila Nova de Gaiä para
apoio financeiro à concretizaçäo de atividades direcionadæ prrä a fopulaçao mais idosa, no
valor total de €175,000,00 (cento e setenta e cinco mil euros),n'os termos apresentados,
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Ç
0 o VILA EA

T LI APOIO
A T NDE NOM TOTAL D

EUROSI

EDOC/2019t34767

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 46, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preslde nte: "À Câmara, 1J,06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a lgreja Lusitana Católica Apostólica Êvangélica para apoio financeiro às
obras nos espaços que a lgreja Lusitana pretende efetuar, no montante total de €40.000,00
(quarenta mil euros), nos termos apresentados.

ACE DE VILA GAIA E
ENTO D D NAN EM

MEDI naa
RRA EM NTO'' NO DE €1

E QUINHENTOS EUROS)
EDOC/2019/34815

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 47, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 13,06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Agrupamento de Escolas de Canelaê para apoio financeiro à realizaçäo
em 2019 dos projetos "Feira Medieval" "Serra em Movimento", no valor global de €12.50ú00
(doze mil e quinhentos euros), nos termos apresentados.

RDO D EB O MUNICí OVA DE
TO DE 2019 DO

ETO " RAA t, o €5,
EDOC/2o19t34817

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 48, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 13,06,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o MunicÍpio de
Vila Nova de Gaia e o Agrupamento de Escolas António Sérgio para apoio financbiro à
realizaçäo em 2019 do projeto "Orquestra a Brincar", no valor globai de €5,000,00 (cinco mil
euros), nos termos apresentados.

DE REN PIO DE VILA EA
SECUN
DE PE o 120 E
TOTAL DE €2.()()().()(} (DOIS MIL EUROSI
8DOCt2019t34820
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4g, apenas no
original,

CE
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Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 13,06,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Escola Secundária Arquiteto Oliveira 

-Ferreira 
para apo¡o financeiro a uma

visita às cidades de Milão e Barcelona no presente ano letivo pelos alunos do 12o ano, no
montante total de €2.000,00 (dois mil euros), nos termos apresentados,

OM DE VI
UIAL RA URO IO FIN

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no S0, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara. 15.06,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Fábrica da lgreja Paroquial de Oliveira do Douro para apoio financéiro às
festas paroquiais de 2019, no valor de €7.500,00 (sete mil e quinhentos eúros), nos termos
apresentados,

AC A CEL ODEVI GAIA E
ES UMA ILHA

GRU S NI OE UM EN
EM NT OR TOT

EDOC/2019/36575

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 51, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 13,06,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freguesias de Pedroso e Seixezelo para apoio finanieiro a
uma viagem à llha da Madeira do Grupo Coral da Academia Sénior de Pedroso e Seixezelo
num encontro de coros, em representação do Concelho, no valor total de €5.000,00 (cinco
mil euros), nos termos apresentados.

E

FE

to
DA

E

DE lcíPro DE DE GAIA
EDAD l0 PA FINANC

NE DA VALOR DE MIL
EUROS)
EDOC/2019/36964
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 13,06,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Sociedade Musical 1o de Agosto pala apoio financeiro à aquisição dos
projetos necessário$ para as obras de beneficiaçäo da sede, no valor de €20.000,00 (vinte mil
euros), nos termos apresentados.

PARA DE
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E MUNI VILA DE

P NAN
SEDE AGRUP ENTO. NO OR TOTAL DE €100.000 ICEM MIL sl
ED0C/2019t37143
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas no
original.

Despacho do Sr, Preside nte: "À Câmara, 13.06.2019,
Deliberaçäol

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Agrupamento 575 de S. Félix dã Marinha para apoio financ'eiro à
construção da nova sede do Agrupamento, no valor total de €100.000,00 (.er mil euros), nos
termos apresentados.

ipro o AD AF

DAI NOM TOT
DE €30,000.00 fTRl NTA MIL EUROS)

E

EDOC/2019t37252
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b4, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 15.06,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Fábrica da lgreja Paroquial de Santo Ándré de Lever para apoio financeiro
destinado ao pagamento das obras de requalificação da lgreja Matriz de Levei, no montante
total de €30.000,00 (trinta mil euros), nos termos apresentadós.-

DE DE VILA GAIA E
oFt

ANTE
ED0C/2019t37256
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b5, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 13,06.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Orfeäo da Madalena para apoio finañceiro às obras de requalifi.riäo n.
sede do Orfeäo da Madalena, no montante total de €70.000,00 (setenta mil euroò), nos tärmos
apresentados,

EBRA OM DE VILA GAIA
ilt F RAS

MONT OE
EUROS)
EDOC/2019t37375
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 56, apenas no
original,

o
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Despacho do Sr, Presidente:,'À Câmara, 15.06.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de.colaboraçäo a celebrar entre o Município deVila Nova de Gaia e a Associação Orfeäo de Valadares para apoio financeiro à lll fase das obrasna.sede da Associaçäo orfeão de Valadares, no montante toial de €180,000,00 lcento e oitenta
mil euros), nos termos apresentados.

toD

NTU

ED0C/2019/37383
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 57, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara, 13.06,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Rancho Folclórico e Cultural de Nóssa Senhora do Monte de pedroso
para apoio financeiro à pintura das paredes exteriores e interiores da sede do Rancho
Folclórico e Cultural de Nossa Senhora do Monte de Pedroso, no montante total de €20,000,00
(vinte mileuros), nos termos apresentados.

DE ODE DEEB
L

PART CONCE LA AL DE
FOL A TER LU GAR NOS RES. NO MONTANTE TOTAL DE €5.000 MIL
EDOC/2019t37384
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 58, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 15.06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Rancho Folclórico e Cultural de Nossa Senhora do Monte de pedroso
para apoio financeiro à sua participação, em representação do Concelho de Vila Nova de
Gaia, no Festival de Folclore a ter lugar nos Açores, no montante total de €5.000,00 (cinco
mil euros), nos termos apresentados,

O Senhor Vereador, Dr. Manuel António Correia Monteiro ausentou-se da presente reuniäo.

E DE N DE FINAN
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EB

tRo

tcíP LAN
U

OR DE ctN AMEUROS)

EDOC/2019t37408
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Sg, apenas nooriginal.
Despacho do Sr, Presrdente:,'A Câmara. 13.06.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboração a celebrar entre o Município deVila Nova de Gaia e Preservar Memórias - Associaçaé cutural e Recreativa - Rancho
Folclórico Paróquia do Divino Salvador para apoio fininceiro à ll fase das obras na sede da
"Preservar Memórias - Associaçäo Cuitural e Recreativa", no valor total de €150,000,00
(cento e cinquenta mir euros), nos termos apresentados.

0 Senhor Vereador, Dr' ManuelAntónio Correia Monteiro reentrou na presente reuniäo.

CEL ENT MUN VILA DE

SE
ltF

IN AN AL os Mt
EDOC/2o19t37502
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 60, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:,'À Câmara. 15,06.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Associaçäo Recreativa e Cultural dé Serzedo para apoio financeiro à ll
fase das obras da sede da lnstituiçäo, no montante total de C¡bo.ooo,oo (trezentos mil
euros), nos termos apresentados.

o Senhor Vereador, Dr' José Joaquim Cancela Moura ausentou.se da presente reuniäo,

TU REC ,,

A
0

E EN VILA GAIA

RO' ONT MIL
EDOC/2019t36228

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 61, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: "A Câmara. 15.06,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Sociedade Filarmónica de Crestumá para apoio financeiro à realtaçäo
do "Estágio D'Ouro", no montante total de €5.000,00'(cinco mil euros), nos termos
apresentados,

O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura reentrou na presente reuniäo.
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E ELE NtcíPl NOVA

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 19,06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Säo Félix da Marinha para apoio fininceiro
destinado à aquisição de equipamento para a instalaçäo de um parque lnfåntil no parque
Nossa Senhora das Necessidades, no montante globaide €16,000,00 (dezasseis mil euros),
nos termos apresentados.

O Senhor Vice Presidente, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo ausentou.se da presente reuniã0,

DO

EA

A P FANTI E SENH
E ANT DE 0 MIL

EDOC/2019t28327

A N

ARA
EIRO

AL 00 E MIL
EDOC/2019t36621
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 63, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 19.06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Associaçäo Humanitária dos Bombéiros Voluntários de Grestuma para
apoio fínanceiro à realizaçäo de obras no Quartel Operacional da lnstituição, no valor total
de €330.000,00 (trezentos ê trinta mil euros), nos termos apresentados,

O Senhor Vice Presidente, Eng,o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo reentrou na presente reuniäo.

co ENT IPIO DE DE GAIA

RAS DA D E CUL c NO
MONT E TOTAL DE €4.0 00.00louATRo M IL EUROSì
EDOC/z019/36833
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 19,06.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Associaçäo Desportiva e Cultural Únidos à Cova da Silva para apoio
financeiro às obras na sede da Associação Desportiva e Cultural Unidos à Cova da Silva, no
montante total de €4,000,00 (quatro mil euros), nos termos apresentados.

EE
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ODE A E

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 65, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 19,06,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Associaçäo Recreativa de Perosinhä para apoio financeiro destinado a
pequenas obras na sede e nos seus equipamentos, no valor total de €10.000,00 (dez miteuros¡,
nos termos apresentados.

ODE CELE E rcíPlo NOVA E
ORF

NO
TOT 5.000 NZE MI

ED0C/2019t34793
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 66, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 19.06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Tuna Orfeäo de Grijó para apoio financeiro às obras na sede da Túna do
Orfeão de Grijó, no valor total de €15,000,00 (quinze mil euros), nos termos apresentados.

A CEL ENTRE ípro oe
FI OS

DOS E OS DA SED
NOV TOTAL DE €1 .00lQutNzE Mt L EUROSì
EDOC/2019/33875
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 67, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 19,06.2019,
Delíberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Associação Recreativa 0s Restauradores Avintenses para apoio
financeiro para os estudos e projetos necessários para as obras de beneficiaçao e ampliaçäo
da sede, no valor total de €15.000,00 (quinze mil euros), nos termos apresentadós,

A TRE O VILA NOVA O GRU
Ttco PARA NANCEI NA SE OTAL DE

(DEZ MIL EUROS)
ED0C/2019t38702
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 68, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 19.06.2019,
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acord.o de colaboraçäo a celebrar entre o Município devila Nova de Gaia e o Grupo Dramático Avintense puru rpo¡o financeiro a obras na sede, novalor total de €10.000,00 (dez mir euros), nos termos äpr.r.ntrdor.

E A B RE tcíP VI DE E
MIA M DE LDA AO

NC E U o 201 ALD 0.0 MI
EDOC/2019/35495

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6g, apenas nooriginal.

Despacho do Sr. Presrdente:"A Câmara. 1g,06.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município deVila Nova de Gaia e a AMPV ' Academia de Música oe v¡lar do paraÍso, Lda para apoiofinanceiro ao respetivo funcionamento, durante o ano de 201g, no valor total de €10.000,00 (dez
mil euros), nos termos apresentados.

E CE E

EI

D NT
EDOC/2019/38282

V

DE

oPADEN

NODEN

o

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas nooriginal,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 18,06,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de cooperaçäo a celebrar entre o Município devila Nova de Gaia e a Federação das Associaçöes de Paié do Concelho de vila Nova de Gaiapara apoio financeiro com vista a assegurai o respetivo funcionamento durante o ano de
2019, no montante global de €36.000,00 (trinta e seis mil euros), nos termos apresentados,

lNt ELE CE EN
M

D ALG
27 M IN

EDOC/2019/37593
Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Tl,apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 13.06.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de delegação de
competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Junta / União de Freguesias
tendo em.vista a execuçäo dos traballlos de pintura e repintura das passadeiras em jgrr6
vias municipais, no valor de €127.500,00 1ceñto e vinte e sete mil e quinhentos euror-¡, no,termos apresentados.

N DE

EUVI
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RATO I RAT DE CIAS A RAR o

MUN VI D E ADE VISTA

NO MONTAN GLOBAL DE €50.000.00 rc
DA

UENTA MI L
EDOC/2o19/36605

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

Despacho do Sr. Presldente:"A Câmara. 1J.06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de delegaçåo de
competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Junta de FrJguesia de
Arcozelo tendo em vista a promoçäo e execução dos trabalhos e obras de requalificação do
Largo Maria da Fonte, no montante global oé cso.ooo,o0 (cinquenta mil euroé¡, no, í.rros
apresentados.

INT tsr DE ETÊN LE o
DEF DE PE NDO EM

VIST
DA

N N DE 0 NCO MI
ED0C/2019/38138
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 73, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: ',À Câmara, 19,06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de delegaçäo de
competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a União de Freg'uesias de
Serzedo e Perosinho tendo em vista a promoção e execução dos trabalhos e obras de
requalificaçäo da Rua do Outeiral, no montante giobal de ff5.ó00,00 (trinta e cinco mil euros),
nos termos apresentados.

M PETÊ LE o
NI IAS DE SE OEM

INAME E
BAT oMo EU

EDOC/2019t38125
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 74, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 19,06,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de delegaçäo de
competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freg-uesias de
Pedroso e Seixezelo tendo em vista a promoçäo e execuçäo do ajardinamento nã praça da
Saudade e dos Combatentes, no montante glo-bal de €20,0Ó0,00 (viñte mil euros), nos termos
apresentados.
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(pozE MtL EURoS)
ED0C/2019t39142

M DE 00

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 75, apenas nooriginal.

Despacho do Sr, presrdente:"À Câmara, 19.06.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de delegaçäo decompetências a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Junta Ue frei uesìa UeAvintes tendo em vista a execuçäo do arranjo urbanístico oo ràigo 14 de maio, no montanteglobal de €12,000,00 (doze mil euros), nos termos apresentados.

MIN T DE oPto DE EA TAD VISTA
D HEI

OBA €15. UI EU
EDOC/2019/39131

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 76, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presidente:,,À Câmara. 19,06.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de delegação de
competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Junta de Fre- ulsia de
Avintes tendo em vista a execução dos irabalhos de instalaçäo do Parque de Estacionamento
do Palheirinho, no montante global de €15.000,00 (quinze mil äuros), nos termos apresentados,

DE ELE NTRE
MU ESE

AM NO NTE DE 00
EDOC/2019t37128

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 77, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 19.06,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de delegaçäo de
competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a União de Freg-ueïias de
Grijó e Sermonde tendo em vista a execuçäo dos trabalhos de requalificação dos ciminhos do
Parque dos Arcos D'Amoreira, no montante global de €20.000,00 þlnte mil euros¡, nos termos
apresentados.
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ED0C/2019t3914s
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7g, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presidente:,'À Câmara. 19,06.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de delegaçäo de
competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a União de Freg-uesias de
Serzedo e Perosinho tendo em vista a promoção e execução dos trabalhos e obras de
Reconstruçäo do Jardim da Rega, no montante global ae cio.ooo,o0 (vinte mll euiosj, nos
termos apresentados,

RAT DE N E o
MUNI EVI EA DEF DE TE VISTA

0 LOBAL
MIL EUROS)
EDOC/2019/39150
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7g, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 19.06.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo de delegaçäo de
competências a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Junta de Fre- ulsia de
Canelas tendo em vista a execuçäo da reabilitação do Jardim de S, Joäo, no montanti lo¡rl O,
€15,000,00 (quinze mil euros), nos termos apresentados.

CELE PIO DE ADE
s SE ARA DESE ES

SDA EB MO NO NTE MI
EUROS)

ED0C/2019/38311
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 80, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 19.06,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - programa a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a Associação do Centro Sócial de Serzedo para apoio finãnceiro ao
desenvolvímento das atividades sociais da entidade bem como apoio ao investímento, no
montante de €20,000,00 (vinte mir euros), nos termos apresentados,
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MO TE
IDAD EM A AO STI

EDOC/2019t16457

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 81, apenas nooriginal.
Despacho do Sr, presidente:"À Câmara, 1g,06.20jg,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - programa a celebrar entre o Município de VilaNova de Gaia e a Associaçäo Portuguesa de Pais e Ãmigos do Gidadão Deficiente ltientat paraapoio financeiro ao desenvolvimento das atividades soõ¡ais oa eniùaue bem como apoio aoinvestimento, no montante de €50.000,00 (cinquenta mil euros), nos termos apresentados,
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 82, apenas nooriginal,

Despacho do Sr, Presrdente:',À Câmara, 19.06.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre oMunicípio de vila Nova de Gaia e a Associação de Basquetebol do pörto para apoio financeiro e
não financeiro à realizaçäo do evento despórtivo "Dia äo Minibasquete¡ól - 2¡ig",no montante
total de €1.900,00 (mir e novecentos eurosi, nos termos apresentados.

N
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EDOC/2019/34999

DESE o 18t201 TREo VILA DE os S sEs
AT N ANTE DE €1

EDOC/2019/37038
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 83, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preslde nte: 

,'À 
Câmara, 1J.06,2019,

Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - programa de desenvolvimento desportivo
2018120'19 a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Clube Os Dragöes Sandinenses
ll para apoio financeiro à atividade desportiva, no montante total de €12,000,00 (doze mil euros),
nos termos apresentados.
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EDOC/2019t37112
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g4, apenas nooriginal,
Despacho do Sr, Preslde nte: "À Câmara. 13,06,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - programa de desenvolvimento desportivo acelebrar entre o Município de V¡la Nova de Gaia e a Soãiedade Columbófila de Lever para apoiofinanceiro a pequenas obras na sede da sociedade columbófila de Lever, no montante total de€5.000,00 (cinco mileuros), nos termos apresentados.

DE EB NIVILA NOVA DE GAIA E O BE DA HA DE VILA NOVA
NA NO TE

DE GAIA PARA FINANC A
DE 00 EU

EDOCt2019t38697

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g5, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:,'À Câmara. 1g,06,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - programa de desenvolvimento desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Ciube da Malha de Vila Nova de óaia para
apoio financeiro a pequenas obras na sede, no montante total de €10,000,00 (dez mil euros),
nos termos apresentados.

TIVO UN
VI DE EO DO cEl

BSTITU O REI AL DE
MIL EUROS)
EDOC/2019t36223

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 86, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 13.06,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - programa de desenvolvimento desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o 

-Clube 
Desportívo do Candal pára apoio

financeiro para a substituição dos projetores do Estádio Rei Ramiro, no montanie total de
€7,000,00 (sete mil euros), nos termos apresentados,

O Senhor Vereador, Arq, José Valentim Pinto Miranda ausentou.se da presente reunião.
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EDOC/2019/38391

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g7, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:,'À Câmara, 19.06.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - programa de desenvolvimento desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de oaia Jo Clube Fluvial portuense pãra apoio
financeiro_ à realização de obras de reabilitaçäo das instalaçoes, no montante total de
€12.300'00 (doze mil e trezentos euros), nos termos apresentadós.

O Senhor Vereador, Arq' José Valentim Pinto Miranda reentrou na presente reuniäo,

DE TO RE rcíHo
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€2O.OOO.OO MNTE MIL EUROS)
EDOC/2019/38602

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Bg, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 19.06.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o aditamento ao contrato - programa de desenvolvimento
desportivo 201812019 a celebrar entre o Município de Vila Nova de Oã¡a e o Seminário Menor do
Sagrado Coraçäo de Jesus - Colégio de Gaia tendo em vista a revisäo da comparticipação
financeira relativa à execuçäo do programa de desenvolvimento desportivo relaúva à
participaçäo da equipa sénior feminina de andebol, no montante suplementar de €20.000,00
(vinte mileuros), nos termos apresentados,

PROG DESE D 2018t201
DE DE

TE VI

ES SUPLEM €20,0
MIL EUROS)
EDOC/2019/38603

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Bg, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara, 19.06.2019,
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Deliberação:
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ED0C/2019/38601

NTO
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Deliberado por unanimidade, aprovar o aditamento ao contrato - programa de desenvolvimento
desportivo 201812019 a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Valadares Gaia
Futebol Clube tendo em vista a revisäo da comþarticipaçäo financeira relativa à execução do
programa de desenvolvimento desportivo, no montante iuplementar de €20.000,00 (vínte mil
euros), nos termos apresentados.

Ata no 13 - Reuniäo Extraordíndria
De 27 de junho de 2019
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Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g0, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"A Câmara. 19,06.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o aditamento ao contrato - programa de desenvolvimento
desportívo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia ia Associação Desportiva
Módicus de Sandim tendo em vista a revisäo da comparticipaçäo financeira relatjva à exócuçäo
do programa de desenvolvimento desportivo relativa à particiiaçäo da equipa masculina sénior
no campeonato Nacional de Futsal, no montante suplåmentar áe czo.otio,öo (vinte mil euros),
nos termos apresentados,

CELE DE
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MIL EUROS)
EDOC/2019/39783
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g1, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 19,06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o aditamento ao contrato - programa a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a Cruz Vermelha Portuguesa - Deiegàçao de Vila Nova de Gaia
tendo em vista a revisão da comparticipaçäo financeira ielativa ao rp.-oló ao investimento para a
construçäo do centro neurointervençã0, no montante suplementar de €100.000,00 (cem mil
euros), nos termos apresentados.
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EDOC/2019/38993
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 94, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 19,06,2019,

E
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M

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 92, apenas nooriginal,
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara, 19.06.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o aditamento ao contrato programa dedesenvolvimento desportivo 2018it2019 a celebrar entre o Município de vila Nova de Gaia e oGrupo Desportivo colégio lnternato dos Carvalhos tendo em vista a revisão dacomparticipaçäo financeira relativa à execuçäo do programa de desenvolvimento
desportivo, no montante suplementar de €3,500,0ó (três mil e qiintrentos euros), nos termos
apresentados.

O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de oliveira Aguiar ausentou da presente reunião,

8120
VI

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g3, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 19.06,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o aditamento ao contrato programa de
desenvolvimento desporltvo2018t20lg a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o
Futebol Clube de Gaia tendo em vista a revisäo da comparticipação financeira relativa à
execução do programa de desenvolvimento desportivo, no montante suplementar de
€20.000,00 (vinte mileuros), nos termos apresentados.

O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar reentrou na presente reuniäo.
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de parceria a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a Associação "Amigos do Solar dos Condes de Resende - confraria
Queirosiana" para apoio financeiro à divulgação do Roteiro Queirosiano de Vila Nova de
Gaia, do Solar dos 9919.t de Resende, be-m-como da vida e obra de Eça de eueiroz, no
montante total de €74.930,00 (setenta e quatro mil novecentos e trinta eúros), nos termos
apresentados.

D ITU A MUNI DE(, DE DE D to
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ED0C/2019t39211

DIREçAO MUNtCtpAL DE TNFRAESTRUTURAS E ESpAçOS PÚBL|COS
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EDOC/2o19/28066

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gZ, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 18,06.2019,

NT
P

€2s.

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g5, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara. 19.06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de parceria institucional a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia, a Junta de Freguesia de canidelo e o Agrupamento de
Escolas ù Pedro I para apoio financeiro à execùção de arranjos na EB2l3 D. pedro l, no
valor de €25.000,00 (vinte e cinco mileuros) nos termos apreseniados,

-AP DE
CE P c0
EDOC/2019t36754
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g6, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara, 13.06,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor presidente de 13.06,201g que
aprovou o projeto. de execuçäo e cedência de terreno particular para o domínio público, nos
termos apresentados.

o

JJ



VILA NOVA DE

a t?
Alø n' 13 - Reunião Extraordindríø

De 27 de junho de 2019 I vc^M^fì^ MUNtctr'^L

Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençoes do ppD/psD, ratificar odespacho do sr. Presidente de 18'06.201!,_rye aprovou a aìiorizaçåo especial de circulaçãopara os seguintes veículos pesados: gg-32-pH, io.zo.pR, 14.30.0ó, ¿¿.¡b.oé, õ¿-co_og, zt.47'PG,92'58'PB para permissäo de circulaçäo no inteúor da zona uel¡m¡iaåã entre a A1,Rotunda de santo ovídio, Avenida da República, Avenida vasco da Gama (E.N.z2zle Av. D,Joäo ll (vL9)entre as th00 e as 10h00 e entre as 17h e as 1gh, ficando a usufruirdo estatutoindicado na sinalizaçäo vertical (de proibiçao oe c¡rculãcao rntr. as gh00 e as 10h00 e entret:.Jlh e as 19h) de"Excepto uài.,iiot àutorizados", sålvo outra sinalização em contrário,válido para o dia 26 de junlro de 201g, termos apresentados.

D|REçAO MUNtCtpAL PARA A TNCLUSRO SOCIR¡_
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EUROS)

BCOCt2019t39425

NT TO os

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

Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 19.06.201g,
Deliberação:

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

Despacho do Sr. Preside nte: "À Câmara. 19.06.2019,
O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar disse que o presente assunto diz respeito a
todos os atletas, independentemente do escalã0, num total tõ.4¡z atletas, envolvendo uma comparticipaçao
financeira para 10'454 atletas, uma vez que os restantes atletas estão em clubes que não estäo inscritos no
Município de Vila Nova de Gaia.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar os contratos programa de desenvolvimento desportivo a
celebrar enJre o Município de Vila Nova de Gaia e oð clubes e Associaçöes Desport¡vas do
Concelho de Vila Nova de Gaia para apoio financeiro 2018t1g, no valor total de ètgg,OgO,OO
(cento e oitenta e oito mil seiscentos e noventa euros), nos termos apresentados,
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EDOC/2019/38318
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 103, apenas no
original,

c^M^RA NluNtctpAL

L

t0
A

Despacho do Sr. presidente:"À Câmara, 19,06.201g,
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 100, apenas nooriginal,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre oMunicípio de vila Nova de Gaia e a ACMA - Associaçäo Gultural b Musical de Avintes para
apoio finance.iro à realização do evento desportivo "1o T-orneio ACMA - Equipas Boccia sénior,,,no montante total de €1000,00 (mil euros) + lVA, nos termos apresentados.

ED0C/2019t32872
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 101, apenas no
original,
Despacho do Sr Presrdente:"À Câmara, 19.06,201g,
Deliberaçäo;

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a Global Notícias, tt¡iedia Group, S.Ã. para apoio financeiro ao
evento "290 Grande Prémio de Ciclismo Jornal de Notícias, no'montante de'€30.000,00 (trinta
mileuros)+ lVA, nos termos apresentados.
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ED0C/2019/38576
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 102, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 19.06,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - programa a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e o Lar Santa lsabel para apoio financõiro à realização de obras, no mbntante de
€10,000,00 (dez mil euros), nos termos apiesentados,

usr DEA P cEt

35



VILA NOVA DE,b I?,
(

Despacho do Sr. presidente: "À Câmara, 19,06.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - programa de desenvolvimento desportivo
201812019 a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Clube de Fäs do Badminton
para apoio financeiro no âmbito da promoçã0, dinamizaçäo e desenvolvimento integiado daprática desportiva, a Escola Municipai de Baãminton de Vila Nova de Gaia, no montantã totrl a.
€5.000,00 (cinco mileuros), nos termos apresentados,

CA¡4ARA I'lUNICIPAL vAta n'13 - Reuníäo ExtraordìndrÍa
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CONTRATO. PROGRAMA A CEL RAR ENTRE O uNrcíPto VILA DE GAIA A ASS
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N T E€1
EDOC/2019t35972
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 104, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preslde nte : " A Câmara. 07. 06. 201 g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - programa a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a Associação Social, Recreativa e Cultural Trrim Trrim para apoio financeiro ao
investimento (obras), no montante total de €10,000,00 (dez ril euräs), nos i.rro,
apresentados,

coNTRATO - P RAMA A CE EN OMU D E VILA OVA DE E A ASSOC ACÄO
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IN U
EDOC/2019/38506

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 105, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preslde nte: "À Câmara. 18.06.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, apr-ovar o contrato - programa a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a Associação das Aldeias áe õrianças SoS para apoio financeiro ao
desenvolvimento das atividades sociais, no montante áe €s.000,ö0 (cinäo mil eurosj, nos
termos apresentados.

PAD
DE DE FUN

ME ATIVI soc
DE 0 ECr EU

ED0C/2019/38304
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 106, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 18,06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - programa a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia. e a Fundação Padre Luís para apoio financeiro ao desenvolvimento das
atividades sociais bem como apoio ao invesiimento, no montante total de €2s.000,00 (vinte e
cinco mileuros), nos termos apresentados,
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RTP - oto

ED0C/2019t23406
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 107, apenas nooriginal.

Despacho do Sr, Presidente:,'À Câmara. 15.06,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre oMunicípio de Vila Nova de Gaia 
_e 

a-Ässociaçäo casa de pessoal da RTp - orrcöriao uoPorto para apoio financeiro e não financeiró à realizaçäo do evento desportivo ,,Torneio
Regional de Petanca", no montante total de €600,00 1såiscentos euros) + lVA, nos termos
apresentados,

O Senhor Vereador, Dr. Manuel António Correia Monteiro ausentou.se da presente reuniäo.
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ED0C/2019t12854
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10g, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 1J.06,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a Associação Columbófila do o¡itr¡to do porto pará apoio
financeiro à realizaçäo do evento desportivô da modalidade de columbofilia ,,Cámpeonato
Distrital do Porto '2019", no montante total de €3.500,00 (três mil e quinhentos .uroå¡ + lVA,
nos termos apresentados,

O Senhor Vereador, Dr. Manuel António Correia Monteiro reentrou na presente reunião,

DE RAR MUNICí NOVA E
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QUINHENTOS EUROS)+ IVA
EDOC/2019/12862
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10g, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 13.06.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a ACMA - Associação Cultural 

'e 
Musical de Avintes para

apoio financeiro à participação no evento desportivo "Maratona BTT", no montante total de
€1.500,00 (mil e quinhentos euros)+ lVA, nos termos apresentados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 110, apenas nooriginal,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 1J,06.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre oMunicípio de Vila Nova de Gaia e a Runporto,com, örganizaçäo dä Eventos Desportivãs Ldapara apoio financeiro e não financeiro à realizaçäo dos õventos desportivos ,,5a Corrida Médis -Marginal Douro", " Corrida de S. Joã0" e "1â Corrida do Halloween,, no montante total de
€40.000,00 (quarenta mileuros)+ lVA, nos termos apresentados,
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 111, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 13.06,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e o Centro de Atletismo do Porto para apoio financeiro e não
financeiro à realizaçäo do evento desportivo "Corrida Portucale . à01g" , no montante total de
€3.000,00 (três mileuros)+ lVA, nos teimos apresentados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 112, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 19,06.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e o Clube Atlântico da Madalena para apoio financeiro à
realização dos eventos desportivos "XX Torneio de Ténis de Mesa Aflântico da Madalena /
Cidade de Gaia, na modalidade de Ténis de Mesa" " Final Eight de Juvenis Masculinos,,, na
modalidade de Voleibol, no montante total de €3.000,00 (trêJ mil euros) + lVA, nos termos
apresentados.
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ED0C/2019t32480
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 113, apenas nooriginal,
Despacho do Sr, Presrdente:,'A Câmara. 13.06.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de patrocínio desportivo a celebrar entre oMunicípio de vila Nova de Gaia e o clube Náutico äe cresium; påra apoio financeiro e näofinanceiro à realizaçäo dos eventos desportivos "campeonato Nacional de Maratonas,, e
"38a Maratona lnternacional de Crestuma';, no montante total de €4.100,00 (quatro ,il ã..,euros)+ lVA, nos termos apresentados,
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 114, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 18,06.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - programa de desenvolvimento desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o CluUe de Futebol de Oliveira do Douro
para apoio financeiro à execuçäo de obras de manutenção do relvado do estádio, no
montante total de €6.100,00 (seis mil e cem euros), nos termós apresentados.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vitor Rodrigues referiu-se ao Colégio lnternato dos
Carvalhos e ao Colégio de Gaia, dizendo que os mesmos estäo configurados na presente ordãm do dia, como
instituiçoes de âmbito diocesano e não como instituiçöes privadas a serem beneficiadas pela Câmara Municipal e,
é n9s_se âmbito, que recebem e continuaräo a recôber o apoio do Município, Que, neste caso, para apoio às
modalidades e à atividade desportiva, noutros casos, quando assim for entendido, para apoio à dimensão
infraestrutural, porque apesar de se chamarem "colégio", são colégios diocesanos incorporados naquilo que e
globalmente designado como a economia social e naquilo que é a re-laçao a partir do Minisiério da Educação e da
Concordata com a Santa Sé.
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E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 horas e 40 minutos, o senhor pres¡dente da câmara
declarou encerrada a reunião' da qual se elaborou a presente ata aprovada, por unan¡midade, nos termos
do disposto no no I do art'o 34.0 do cPA e no no, I do art. 570 do Anexo I da Lei no.75t2013, de 12 de
setembro, bem como do n.o I do art. l1.o do Regimento da câmara Municipal de vila Nova de Gaia,
aprovado pelo Executivo na sua reunião de201g.01.21.

E eu, , Diretora Municipar de Administração e Finanças e secretária da presente
reun asu

O Presidente da Câmara,

I

a

(Eduardo Vítor Rodrigues)
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