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REUNIAo PÚBLIcA DA cÂMARA REALIZADA

NOS PAçOS DO MUNICÍPIO DE V]LA NOVA DE GAIA EM I5 DE JULHO DE 2019

nusÊ¡¡clns JUsTlFtcADAs Nos TERMos DA nlíHen c) Do ART'. 39 DA LEt N.o Tst2013DE 12 DE
SETEMBRo, cou AS DEVIDAS RlrenRçöes:

- O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro;
- A Senhora Vereadora, Enga, Paula Cristina Martins Carvalhal.

PRESENTES:

'o senhor Presidente da câmara, Prof. Dr. Eduardo vítor Rodrigues
- 0 Senhor Vereador, Eng,0 Patiocínio Miguel Vieira de Azevedo
'A senhora vereadora, Dra, Maria Elisa vieira da sirva cidade oliveira
- O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
' o senhor vereador, Dr. José Guilherme saraiva de oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr. Manuel António Correia Monteiro
- 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 RCUruñO:

'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: l6 horas.

HORA DE ENCERRAMENTO: l7 horas e 40 minutos.
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PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVIO N'1

0 Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar apresentou um ponto prévio sobre a
participaçäo de Vila Nova de Gaia nos Jogos do Eixo Atlântico, que a seguir se transcreve:
,.LUGARES 

PREMIADOS DE VILA NOVA DEGÁiÁ NOS JOGOS JUYEN/S DO EIXO ATLANTICO BRAGA 2rJ1g
VOLEIBOL FEMININO
1o Classificado
EASQUEIEBOL FEMININO
20 Classificado

ANDEBOL MASCULINO
30 C/assúcado
NATAÇÃO

30 Lugar coletivo feminino
30 Lugar coletivo adaptado feminino
20 Lugar Bernardo Sousa Rocha 1 00m Livres MASC
1 

o Lugar Debora F/þa Sanfos 50m cosfas 31 3 (adaptado) FEM
1o Lugar Debora F/þa Sanfos 50m mariposa 51 3 (adaptado) FEM
1o Lugar Debora F/þa Sanfos 50m livres 51 3 (adaptado) FEM
2o Lugar Carolina Neyes Rocha 100m cosfas FEM
30 Lugar Joao Pedro Moreira 100m bruços MASC
10 Lugar Mariana Pacheco Cunha 100m mariposa FEM
3o Lugar 4 x 100m estilos FEM (Carolina Rocha, Mariana Cunha, Beatriz Ranget, lsabel pereira)
ATLETISMO PISTA
20 Lugar coletivo feminino
1o Lugar coletivo feminino adaptado
20 Lugar coletivo masculino adaptado
30 Mariana Camara Lançamento Peso 3Kg
20 Carolina Coutinho Saifo em comprimento
1o Ana Azevedo (adaptado) Lançamento peso - 3Kg
2o Rui Parauta (adaptado)Sa/fo em comprimento
1o Raquel Cerqueira (adaptado) Sa/fo em comprimento
3o José Ferreira (adaptado) Lançamento peso - 4Kg
2o Claudino Matos (adaptado) 400m

0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues parabenizou o Senhor Vereador Dr, José
Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar, o Senhor Engo Mário Duarte, o Professor Nuno Pedrinho e a equipa do
desporto, que para além dos troféus obtidos, tiveram um comportamento exemplar,

PRESIDÊNC¡A/VE REAçÄO
DEFI NÉO REALIZADA EM

NHO DE 13 DA REALIZADA
EM 01 DE JULH 5DA

EM 08 DE
Foi presente

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

Deliberado por unanimidade aprovar definitivamente as atas no 12,19,14 e 15das reuniöes de
Câmara realizadas nos dias 17 de junho de 2019, 27 de junho de 2019, 01 de julho de 2019 e
08 de julho de 2019, respetivamente.
A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes Ascensäo näo votou na aprovaçäo
das atas n.s 14 e 15 das reun¡öes de Câmara realizadas em 01 de julho de 201g e 08 de juiho
de 2019, respetivamente, em virtude de não ter participado nas mesmas.
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GAIAPOLIS, S.A. - 5A RELATORIO DE P SO
EDOC/2o19/36962

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara para conhecimento.24.06.201g,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

GAIAPOLIS. S.A,- ALIENAçÄO DAS MORADIAS E APROVAçAO DE CONTAS
EDOC/201936094

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original,
Despacho do Sr, Presld ente : " À Câmara para co,nhecimento,24, 06.20 1 

g,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

PART + M 2019 - AS ELEGíVEIS E
GOP +

EDOC/2o19t35452
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no original.
Despacho do Sr, Presid ente : " À Câmara,24,06.201 g"

Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

PART - INFOR RELAT¡VA AO S MESES DE ABRIL E MAIO
ED0C/2019t37103
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original,
Despacho do Sr. Presrdente: "A Câmara para conhecimento,24,06,201g,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

PART - TNFORMAçÄO ATUALTZADA A JULHO
EDOC/2019/43606
Foi presente o documento referido em epigrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no original
Despacho do Sr, Presldente:"A Câmara. 10.07,2019'
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

oÊrucn APRESE NUNO FER GOMES OLIVEI
BUNAL ADMINI

PORTO

ED0C/2019t41842
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 7, apenas no original
Despacho do Sr, Presldente:"A Câmara. 02.07.2019'
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

J
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ENTRE VILA NOVA DE E
DE DO EM .,CASINHA

AMARELA''
EDOC/2019/32930

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: "A Câmara, 04.07.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e o Ginasiano Escola de Dança, tendo em vista a realização do espetáculo de
dança "Casinha Amarela", nos termos apresentados,

ACORD ERIA A O MUNI DE GAIA E A
UNIPES OEMVI

SISTEMA DE 2f)() BICICLET AS/TROTIN ES COM MOTOR PARTI SEM DOCA NA CI DE VILA
NOVA DE GAIA
EDOC/2019t43478
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no g, apenas no original,
Despacho do sr, Presidente:"Aprovo. A camara para ratificação.0g,07,201g"
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Sr, Presidente da Gâmara de 09.07,201g,
que aprovou o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a
LMTS Portugal, Unipessoal, Lda, tendo em vista a instalaçäo e operaçäo, pela CIRC, de um
sistema de 200 bicicletas/trotinetes com motor partilhadas sem doca, na cidade de Vila
Nova de Gaia, nos termos apresentados,

ELEBRAR O DE VILA NOVA DE
TELEVI DOS

P DIURNO E DEDI ES DE S. NA
NOVA DE GAIA
EDOC/2019t37219
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 19,06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade ratificar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia a RTP - Rádio e Televisäo de Portugal, S.4., para apoio no âmbito específico
da produçäo dos programas diurno e noturno dedicado às festividades de S. João, na cidade
de Vila Nova de Gaia, nos termos apresentados,

Saiu da reunião o Senhor Vereador, Eng.' Patrocínio Miguel vieira de Azevedo.

RE AMBI ocolo cE A CÂMARA N
D ASr MUNICIPAL + DE
CABIMENTO PARA O GAlAaprende +

EDOC/201 I I 43415 E EDOC/20 1 9t 42389
Foi presente o documento referido em epígrafe que se a¡exa no final por fotocópia sob o no 11, apenas no original.
Despacho do sr. Presidente:"A câmara. 09.07.2019 e À câmara, 10.,07.2019'
O Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Cancela Moura disse que o ponto que sustenta o presente assunto, näo
se encontra disponível na plataforma,
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O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que o assunto encontra-se
disponível na plataforma, porque terá confirmado, pelo que, näo o retira da ordem do dia,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 1 abstenção do PPD/PSD, aprovar o relatório
no âmbito do Protocolo celebrado entre a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia e as
instituiçöes gestoras do programa municipal GAlAapre¡ds+, bem como, o reforço de
cabimento, nos termos informados.

Entrou na reuniäo o Senhor Vereador, Eng,o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo.

DE CEDÊ DE IBLIOTECA MUNICIP GAIA
PARA DE UM TURAL SOLI SOCIALISTA DE
NOVA DE GAIA
EDOG/2019t42090

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, 10.07.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de cedência gratuita da sala de exposiçöes da
Biblioteca Municipal de Vila Nova de Gaia, para a realização de um evento cultural,
solicitado pelo Partido Socialista de Vila Nova de Gaia, nos termos informados.

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
IJT IL tzAcao DE RESE DE RE AMENTO NOS PROCESSOS 25.26. 27 E 28t2018CR

E MOBILIDADE DE UM POSTO DE TRABALHO PR O NO PROCESSO 39/2018 PARA O PROCESSO
32t2018
EDOC/2019/39519
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 08.07,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade nos termos informados, o seguinte:
'Autorizar a utilizaçäo das reservas de recrutamento constituídas nos processos 25,26,27
e 2812018, porquanto já se verifica ser necessário reforçar o mapa de pessoal, em diversas
unidades orgânicas do Municipio;
'Autorizar a mobilidade de um posto de trabalho previsto no processo 39/2018 (calceteiro),
que ficou deserto, para o processo 3212018 (serviços gerais), sem prejuízo do reforço do
número de postos na área de calceteiro, proposta que em documento autónomo se
apresentará.

DE SI PARA AMBITO DAS
RAS DEIN TICA

EDOC/2019t42409
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 14, apenas no original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 09,07,2019'
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade aprovar a abertura dos procedimentos internos de seleçäo para
mudança de nível, no âmbito das carreiras de informática, nos termos informados e com
base nas disposiçöes da Lei no 11412017, de 29 de dezembro e Decreto.Lei no g7t2001, de 26
de março.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURíDICOS
FINAL E

A DA OS DE AUDIT

ROD SROC LDA
EDOC/2019t37',t29
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: "A Câmara. 02,07.2019'

DO AL DE
UI LAMENTO E

JUSTIFICATIVA
ED0C/2018t72451
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 15, apenas no original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 08.07,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 1 abstenção do PPD/PSD, aprovar nos
termos propostos no Relatório Final do procedimento, o Projeto de Regulamento Municipal
de Atribuição de Benefícios Públicos e respetiva Nota Justificativa, ao abrigo e para os
efeitos do preceituado na alínea k), do n01, do artigo 33o do Regime Jurídico das Autarquias
Locais (RJAL), aprovado pela Lei no 7512011, de 12 de setembro.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovação da Assembleia Municipal.

tóRro n ROCEDIME E OUTRAS
UNIC P ADE ETO DE REGULAME

TIVA E EIRA
EDOC/2018/8598
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 16, apenas no original.
Despacho do Sr, Presrdente:"A Câmara. 08,07,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD, aprovar nos
termos propostos no Relatório Finaldo procedimento, o Projeto de Regulamento de Taxas e
Outras Receitas do Município de Vila Nova de Gaia, respetiva Nota Justificativa,
Fundamentaçäo Económico-financeira das taxas e Tabela de Taxas e Outras Receitas
Municipais constantes dos Anexos I e ll os quais fazem parte integrante do respetivo
Regulamento, ao abrigo e para os efeitos do preceituado na alínea k), do no 1, do artigo 33o
do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado pela Lei no 7512013, de 12 de
setembro.
Mais, foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal.

PRO

D|REçAO MUN|C|PAL DE ADMtNt STRAçÄO E FINANçAS
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade submeter a deliberaçäo da Assembleia Municipal, a nomeaçäo do
Revisor Oficial de Contas do Município de Vila Nova de Gaia, Rodrigo, Gregório E Associadq
SROC, Lda, nos termos do n0 1, do artigo 77o da Lei no 73t2013 de 03 de setembro.

URSO PUBL RNACIONAL DES

NOVA DE FINAL E DA MI
EDOC2019/6115

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 18, apenas no original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara. 08.07.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade nos termos informados, o seguinte:
1, Aprovar o Relatório Final, cujo conteúdo e, em síntese, decorre:

a) Näo dar provimento à reclamação apresentada pelo concorrente Ronsegur
- Rondas e Segurança, Lda., nos termos descritos no referido relatório
final;

b) Adjudicar o concurso público para a prestação de serviços combinados de
Vigilância e Segurança Humana e de Videovigilância e Serviços de Ronda
Móvel, para o Município de Vila Nova de Gaia, à proposta reportada pela
empresa Strong -Gharon, Soluçöes de Segurança, S.A., pelo valor total de
4.806,367,32 €, acrescido de lYAa23%, para o período contratual de 3 anos;

2. Aprovar a minuta do contrato;
3, Autorizar que se proceda à notificaçäo do adjudicatário para apresentaçäo dos

documentos de habilitação descritos no Programa do Concurso e caução
correspondente a 5% do preço contratual.

RETO P DE GILANCIA E SEGU N

UNIC PIO DE OVA DE ,,
RAT D A PISCINA

D DA RAORDI OE
MINUTA DO CONTRATO
EDOC/2019/38593
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 19, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara para autorizar a realização de seruiço extraordinário e' aprovar a minuta
do contrato, 1 0.07,201 9'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade autorizar a realizaçäo do serviço extraordinário e aprovar a minuta
do contrato, nos termos propostos,

DA PR DE SERVI CIA E SEG
UIPAM NICIPAI

MINUTA
EDOC/2019t37671
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, 10.07.2019,

o
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Deliberaçäo:

MINUTAS

a3

IL

"REABIL

Atu n' I6 - Reuniíio Públícø
De 15 dejulho de 2019t

Deliberado por unanimidade ratificar o despacho do Sr, Presidente datado de 25.06,201g que
aprovou a execuçäo dos serviços extraordinários de vigilância e segurança humana nas
instalaçöes e equipamentos municipais, bem como, da minuta do contrato, nos termos
informados.

TOS DE NTO REE NCIAMENTO P
NACION DE EDI ctos -

tRo A NT DE
DA AC DE CANA VEIS EM E

AN
A

,,

,,
RI

BLI f
ERIO D'ESTE Itil

SOPHIA
DE MELLO BREYNER. coRVo"
ED0C/2019t26823
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas no original.
Despacho do Sr, Presrdente:"A Câmara. 08,07,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade aprovar as novas minutas dos contratos de financiamento
reembolsável para financiamento parcial da contrapartida nacional das operaçöes
"Reabilitaçäo de Edifícios Reabilitar para lncluir (espaço público) f Fase",
"Prolongamento da VL7 (Avenida Eugénio de Andrade) até à Rua do Loureiro (VL3 -
Avenida até ao Mar)", "lmplementaçäo de Soluçöes de Melhoria da Acessibilidade de Canais
Pedonais e Clicáveis em Locais de Risco - 2a Fase", "Reabilitaçäo de Edifícios na
Plataforma Cidade (inclui centro histórico)", "Reabilitação de Edifícios - Reabilitar para
Incluir (espaço público) - 1a Fase - Arranjos Exteriores de Vila d'Este", "Escola Básica Dr,
Costa Matos", "Consolidaçäo da Escarpa da Serra do Pilar", "Escola Básica de Valadares" e
"Escola Básica Sophia de Mello Breyner, Corvo" e autorizar a contratação do
financiamento, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter à Assembleia Municipal para autorizar a imputação dos
encargos do financiamento,

ECO A CELEB MUNIC|PIO DE A FÁBRICA
IGREJA DE NEC

AS F

00 DE MINUTA
EDOC/2019/38399
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenasno original,
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara, 09.07.2019'

DA O PILAR,, ¡(
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Deliberaçäo

Deliberado por unanimidade retificar a deliberaçäo de 17.06.2019 que aprovou a m¡nuta do
Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Fábrica da
lgreja de S, Ovídio, passando o seu objeto a ser para apoio financeiro à aquisiçäo dos
projetos necessários para as obras de conclusäo do auditório da lgreja de S, Ovídio, no
valor de €50.000,00 (cinquenta mil euros), nos termos apresentados,

RADMINI DEL A CELEBRAR
Nrc PIO DE VI GAIA E A ESIAS DE SE EM

VI DO JARD
NO MONT DE €20 - RETIFI

EDOC/2019/39145
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara. 09.07,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade retificar a deliberação de 17.06.2019 que aprovou a minuta do
Contrato lnteradministrativo de Delegaçäo de Gompetências a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freguesias de Serzedo e Perosinho, passando o seu objeto a
ser "para a promoçäo e execuçäo dos trabalhos e obras de reconstruçäo e instalaçäo do
sistema de rega no Jardim do Bodo", no montante global de €20,000,00 (vinte mil euros),
nos termos apresentados,

AC ENTRE O MUN íp
UIA

VADOR P NANCEI
TURAL E ,,

NO VALOR TOTAL E MIL
EUROSI - RETIFICACÄO DE MINUTA
EDOC/2019t37408
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 24, apenas no original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 09,07,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade retificar a deliberaçäo de 17,06,2019 que aprovou a minuta
relativa ao Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e
PRESERVAR MEMÓRAS - Associaçäo Cultural e Recreativa - Rancho Folclórico Paróquia
do Divino Salvador, passando o seu objeto a ser para apoio à I Fase das obras na sede da
"Preservar Memórias - Associaçäo Cultural e Recreativa", no valor total de €150.000,00
(cento e cinquenta mil euros), nos termos apresentados e ratificar o estorno efetuado.

DE PARCE BRAR E VILA NOVA DE A
EGUESIA oEo ESCOLAS D, PED IP

EXEC NAE NO VALOR DE IL
DE MI

EDOC/2019t3921'l
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:"A Câmara. 10.07,2019'
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade retificar a deliberaçäo de 27.06,2019 que aprovou a minuta
relativa ao Acordo de Parceria passando o mesmo a ser celebrado entre o Munícípio de Vila
Nova de Gaia, a Junta de Freguesia de Canidelo, o Agrupamento de Escolas D. Pedro I e
mais a APECA - Associaçäo Pais da Escola D. Pedro l, para apoio financeiro à execução de
arranjos na EB2/3 D. Pedro l, no valor de €25.000,00 (vinte e cinco mil euros)_nos termos
apresentados.

DISPEN ENTO UTI NO
€11 CATORZE AECI

PO E JUNH ICITADO DE
EDOC/2019t35377

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no original.
Desp acho do Sr, Presrd ente : " À Câmara. 25, 06.201 9'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor €114,45 (cento e catorze euros e quarenta e cinco
cêntimos), para deslocação ao Porto, no dia 03 de junho de 2019, solicitado pela Escola
Básica de Arnelas, nos termos informados,

IDO DE D DO PAGAM DE UTI MUNICIPAI
V IN VINTE E E VINTE E NOVE

ES DE F
DA MARINHA
ED0C/2019/36989
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 27, apenas no original,
De spacho do Sr, Presld ente : " À Câm ara. 25,06.201 9'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €525,29 (quinhentos e vinte e cinco euros e vinte
e nove cêntimos), para deslocaçäo a Fátima, no dia 10 de junho de 2019, solicitado pela
Paróquia de Säo Félix da Marinha, nos termos informados.

DE DO E TAXAS DE VIATURAS MUN IP

TRINTA E E SETENTA
A DIA 1() DE 1 soLtc CLUBE DE GAIA

EDOC/2019t37026
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 28, apenas no original.
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara. 25.06,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor de €739,71(setecentos e trinta e nove euros e
setenta e um cêntimos), ou seja, €517,80 (quinhentos e dezassete euros e oitenta cêntimos),
para deslocaçäo a Oeiras, no dia 10 de junho de 201g, solicitado pelo Futebol Clube de Gaia,
nos termos informados,

NOD o DE 2019
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PEDIDO DE SA DO E TAXAS DE MUNICIP
35 E NOVENT

D BOM DIA 10 DE JUN ICITADO PELO GRU
IA DE

EDOC/2019/36956
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 29, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 25.06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäo
de viaturas municipais, no valor €693,35 (seiscentos e noventa e três euros e trinta e ciñco
cêntimos), para deslocaçäo ao Bombarral, no dia 10 de junho de 2019, solicitado pelo Grupo
Coral da Paróquia de Crestuma, nos termos informados.

DE DISPE PAGAME UTIL DE NO
VALOR E SEIS EU c NTI

FAF D o DE 2019 SOLIC
EVANG tcA DA ALUMIARA
EDOC/2019/39192
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. 02,07,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €336,89 (trezentos e trinta e seis euros e oitenta e
nove cêntimos), para deslocaçäo a Guimarães e Fafe, no dia 20 de junho de 2019, solicitado
pela lgreja Evangélica da Alumiara, nos termos informados,

DE DISP PAGAMEN DE NO
VALOR E SEIS c NTI P

U

RO
ED0C/2019/39250
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. 02.07,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70% do valor €256,53 (duzentos e cinquenta e
seis euros e cinquenta e três cêntimos), ou seja, €179,57 (cento e setenta e nove euros e
cinquenta e sete cêntimos), para deslocaçäo a Amarante, no dia 22 de junho de 201g,
solicitado pelo Grupo Folclórico Tradiçoes do Baixo Douro, nos termos informados.

PEDID DET DE
NOVENT EUROS E VINTE PARA

ES OVA DE O DIA 2'I DE ICITADO PELA
INHA

EDOC/2019/39151
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no original
Despacho do Sr, Presldente:"A Câmara. 02,07.2019'

D

ROS E TRINTA E

AA DIA 22 DE SOLICITADO PEL
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor €294,29 (duzentos e noventa e quatro euros e
vinte e nove cêntimos), para deslocaçäo a Vila Nova de Cerveira, no dia 21 dejunho de
2019, solicitado pela Escola Básica da Marinha, nos termos informados.

E DISPE OD DE VIAT NO
VALOR ENTOS E

DIA 16 D E 201 s PRESERVAR ME
CULTURAL E RECREATIVA
EDOC/2019/38569
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara, 02.07.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70% do valor €324,13 (trezentos e vinte e quatro
euros e treze cêntimos), ou seja, €226,89 (duzentos e vinte e seis euros e oitenta e nove
cêntimos), para deslocaçäo a Anadia, no dia 16 de junho de 2019, solicitado pela Preservar
Memórias/Associação Cultural e Recreativa, nos termos informados,

DE DISPE OD DE VIATU
VALOR OSE o PARA
D

JARDIM DE DE PAI
EDOC/2019/38588

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:"À Câmara, 02.07.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor €253,19 (duzentos e cinquenta e três euros e
dezanove cêntimos), para deslocação a Guimarães, no dia 17 de junho de 2019, solicitado
pela Associaçäo de Pais do Jardim de lnfância de Painçais, nos termos informados,

PEDIDO SADOP TAXAS DE RAS MUNICIP N

NTA E CIN NTA E SETE C N

DIA 18 DE SOLICITADO PEL
EDOC/2019/38683
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 35, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 02.07.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €385,97 (trezentos e oitenta e cinco euros e
noventa e sete cêntimos), para deslocação a Fátima, no dia 18 de junho de 2019, solicitado
pelo Lar Santa lsabel, nos termos informados.

E

PARA

A GUI 17 DE JUNH TADO PELA
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DE DISPEN AGAMENTO DE VIA
EUROS E PARA

DE 201
DE RIBES
EDOC/2019t38847

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 36, apenas no or¡ginal.
Despacho do Sr. Presrdente:"A Câmara. 02,07,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €94,58 (noventa e quatro euros e cinquenta e oito
cêntimos), para deslocação à Estaçäo Litoral da Aguda, no dia 18 de junho de 2019,
solicitado pelo Jardim de lnfância de Ribes, nos termos informados,

PEDI SADOP TAXAS DE MUNICIP NO
€812 72 DOZE EU c PARA DE

LISBOA. NOS 15 E 16 DE JUNHO DE 2019. ITADO PELO VALADARES GAIA FUTEBOL CLUBE
EDOC/2019/38358

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 37, apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 02.07.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70% do valor €812,72 (oitocentos e doze euros
e setenta e dois cêntimos), ou seja, €568,90 (quinhentos e sessenta oito euros e noventa
cêntimos), para deslocaçäo a Lisboa, nos dias 15 e 16 de junho de 2019, solicitado pelo
Valadares Gaia Futebol Clube, nos termos informados.

DE DISP ENTO DE DE VIATU
7 TA E SE¡ NTA E TRO A

DIA 12 DE I SOLICITAD IAM DICA
INTERN IONAL
EDOC/2o19/37393
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 38, apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 02,07,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €66,74 (sessenta e seis euros e setenta e quatro
cêntimos), para deslocaçåo a Matosinhos, no dia 12 de junho de 2019, solicitado pela
Fundação de Assistência Médica lnternacional, nos termos informados,

ENTO DE T DE VIATU
€127 VINTE E SETENTA C

JUNH ICITADO IA DE GONDESEN
EDOC/2019/37058

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 3g, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente: " A Câmara. 02.07.201 9'
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Deliberação
Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €127,70 (cento e vinte e sete euros e setenta
cêntimos), para deslocaçäo ao Porto, no dia 11 de junho de 2019, solicitado pelo Jardim de
lnfância de Gondesende, nos termos informados.

DE D UTI DE VIAT
V DUZ TA E OITO Ets c NTIMO

ESL A NO DIA 11 I SOLICITADO PELA
CENTRO HOSP ALAR DE GAIA
ED0C/2019t37102
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 40, apenas no original,
Despacho do Sr. Presid ente : " A Câm ara. 02.07,201 9'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €298,46 (duzentos e noventa e oito euros e
quarenta e seis cêntimos), para deslocação a Coimbra, no dia 11 de junho de 2019,
solicitado pela Liga dos Amigos do Centro Hospitalar de Gaia, nos termos informados,

PEDIDO DE DE UTI DE VIA
VAL E TRO EU PARA

AF 13 DE JUNH PELO CENTRO SOCIAL E
PAROQUIAL DE VILAR DE ANDORINHO
EDOC/2019/37688
Foi presente o documento referido em epÍgrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara. 02.07.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor €424,31(quatrocentos e vinte e quatro euros e
trinta e um cêntimos), para deslocaçäo a Fátima, no dia 13 de junho de 2019, solicitado pelo
Centro Social e Paroquial de Vilar de Andorinho, nos termos informados.

PEDI SADOP E TAXAS DE NICIP NO
E

EDOC/2o19t40845
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. 08.07,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor €63,30 (sessenta e três euros e trinta cêntimos),
para deslocaçäo ao Zoo Santo Inácio, no dia 28 de junho de 2019, solicitado pela Fundaçäo
Joaquim Oliveira Lopes, nos termos informados,

M

EUROS E ARA DES
NO DIA DE 2019 U
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DIDO DE DI PAGAME DE UTIL DE
REZENT EUM Dors c NTI

CULT REATIVA
EDOC/2019/40948

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 43, apenas no original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 08,07.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70% do valor €371,72 (trezentos e setenta e um
euros e setenta e dois cêntimos), ou seja, €260,20 (duzentos e sessenta euros e vinte
cêntimos), para deslocação a Coimbra, no dia 29 de junho de 2019, solicitado por Preservar
Memórias, Associaçäo Cultural e Recreativa, nos termos informados,

DIDO DE DI P UTIL DE VIAT
ENTO E E SESSENTA E

/ coR IA 28 DE JU ITADO PELA APPACDM VILA
GAIA
EDOC/2019/40806

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 44, apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 08.07,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor €111,64 (cento e onze euros e sessenta e quatro
cêntimos), para deslocaçäo a Esmoriz / Cortegaça, no dia 28 de junho de 2019, solicitado
pela APPACDM / Vila Nova de Gaia, nos termos informados.

SPENSA DE VIATURAS MUNICIP
OR 18 T SEU 0

DIA 28 DE J NHO DE 2019. SOLTC PELA LIGA DOS AM DO CENTRO HOSPIT DE GAIA
EDOC/2019/40861
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 45, apenas no original.
Despacho do Sr, Presid ente : " A Câmara. 08,07 .201 9'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €43,18 (quarenta e três euros e dezoito
cêntimos), para deslocaçäo a Avintes, no dia 28 de junho de 2019, solicitado pela Liga dos
Amigos do Centro Hospitalar de Gaia, nos termos informados,

DE DISP AGAME
VALOR E O¡TENTA

NOD JUNHO DE O PELO SE
MENTAL G,/E.

EDOG/2019/39981

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 46, apenas no original
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara. 08.07.2019'

A

NO DIA 0 DE 2019 soLrcrT

DESL

PARA DE
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Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas munic¡pa¡s, no valor €64,83 (sessenta e quatroeuros e oitenta e três
cêntimos), para deslocaçäo ao Porto de Leixöes, no dia 26 de junho de 201g, solicitado pelo
seruiço de Psiquiatria e saúde Mental do c.H.v.N.G./E,, nos termos informados.

DE RAS MUNICIP
€639 1 E OVE EU MC NTI

A LIS 27 DE DE 2019 PELA ACADE VILAR DE
ANDORINHO

ED0C/2019t40291
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 47, apenas no original,
Despacho do Sr, Presrd ente : " À Câmara. 09.07.201 9,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €639,21 (seiscentos e trinta e nove euros e vinte
e um cêntimos), para deslocaçäo a Lisboa, no dia 27 dejunho de 2019, solicitado pela
Academia Sénior de Vilar de Andorinho, nos termos informados.

EN

ED P DE UTI MUNICIP
€142 E DOIS E

AZURARA / DO CONDE. NO DIA 02 DE JULHO DE 2019. SOLICITADO PELO CENTRO HOSPITALAR
DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2019t41494
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 48, apenas no original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 09,07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor €142/13 (cento e quarenta e dois euros e treze
cêntimos), para deslocaçäo a Azurara / Vila do Conde, no dia 02 de julho de 201g, solicitado
pelo Centro Hospitalar de Vila Nova de Gaia, nos termos informados.

DI ITIVA 23DOE O HABITACI DA
MARROCA - UN DE FREGUESIAS DE SANDIM. OLIVAL. LEVER E CRESTUMA. A ELIM NUNO

A PEREI VALOR D MIL
ED0C/2019t31394
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 49, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara. 04.07,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade aprovar a adjudicação definitiva do lote no 2g do
Empreendimento Habitacional da Quinta da Marroca, na Uniäo de Freguesias de Sandim,
Olival, Lever e Crestuma, a Franquelim Nuno da Silva Pereira, pelo valor de €9,200,00, nos
termos informados,

l6
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EN DA LOTE NO 24 0

ct E BARBOSA AURORA OLIVEIRA
EDOC/2019/31398

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 50, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara, 02,07.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade aprovar a alienaçäo da raiz do lote no 24 do Loteamento
Habitacional da Quinta da Marroca, sito na Rua da Marroca, no 289, Uniäo de Freguesias de
Sandim, Olival, Lever e Crestuma, inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 2513 e
descrito na Segunda Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número
379 - Crestuma, pelo valor de €1.840,00 (mil oitocentos e quarenta euros)aos detentores do
direito de superfície, Elísio da Silva Barbosa e esposa, Maria Aurora Oliveira Batista
Barbosa, nos termos informados,

DE TERREN SITA NO
DE LAVADORES. FREGUESIA DE ELO

EDOC/2015/31730
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 51, apenas no original.
Despacho do Sr, Presid ente : " A Câmara, 08.07,201 9'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 1 abstenção do PPD/PSD, submeter a
aprovaçäo da Assembleia Municipal a desafetação do domínio público para o domínio
privado municipal da parcela de terreno com a área de 268,60m2, sita no Lugar de
Lavadores, Caminho do Pinheiro, freguesia de Canidelo, a confrontar do norte com o
domínio público e Júlio Alvarenga Pereira, do sul com dominio público, do nascente com
Rua da Graça e do poente com Caminho do Pinheiro, omissa na matriz predial rústica e
urbana e descrita na Primeira Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob
parte do número 3475 - Canidelo, cedido ao domínio público municipal pelo alvará de
loteamento n016/04 para colmataçäo de infraestruturas, nos termos informados.

D DOD O PARA O MUNICÍPIO DA
coM 750M2 E S, PAI FREG

M DES.P
EDOC/2019t14924
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 02.07.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, submeter à aprovaçäo da Assembleia Municipal a desafetação
do domínio público para o domínio privado do Município da parcela de terreno com a área
de 750 m2, sita no lugar de S, Paio, freguesia de Canidelo, omissa á matriz e parte do
descrito sob o n0 2186 de Ganidelo, que confronta do norte com Gapela de S, Paio, do sul
com Rua Manuel Marques Gomes, do nascente com Rua Manuel Marques Gomes e do
poente com Avenida Afonso de Albuquerque, para ampliaçäo da Capela de S. Paio, nos
termos da alínea q) do n0 1, do art.o 25 da Lei 7512013 de 12 de setembro,
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BLICO PA DO DO MUNICíPIO DE
SER DIVIDIDA EM DUAS PARCELAS: PARCELA COM 31M2 E PARCE coM 19M2 - UNt DE

FREGUESIAS DE SERZEDO E PEROSINHO
EDOC/2019/15455

Foi presente o documento referido em epigrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas no original.
Despacho do Sr, Presid ente : " À Câmara, 02.07, 201 9'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, submeter à aprovaçäo da Assembleia Municipal, nos termos da
alínea q), do n0 1, do art.o 25 da Lei 7512013 de 12 de setembro, a desafetação do domínio
público para o domínio privado do Município, de uma viela que irá ser dividida em duas
parcelas de terreno, assim identificadas:

' Parcela com 31 m2, correspondente a parte da viela ou carreiro existente na
extrema nascente dos prédios privados, sito na Rua Nova de Brandariz, União de
Freguesias de Serzedo e Perosinho, omissa á matriz predial rústica e urbana e na
Conservatória do Registo Predial; confronta do norte com parte da viela, do sul com
a Rua Nova de Brandariz, do nascente com António Pedro de Almeida Guimarães
Moreira e do poente com Artur Marmé Diogo,
- Parcela com 19 m2, correspondente a parte da viela ou carreiro existente na
extrema nascente dos prédios privados, sito na Rua Nova de Brandariz, União de
Freguesias de Serzedo e Perosinho, omissa á matriz predial rústica e urbana e na
Conservatória do Registo Predial; confronta do norte com Rua Clube de Futebol de
Perosinho, do sul com parte da viela ou carreiro, do nascente com António Pedro de
Almeida Guimaräes Moreira e do poente com Vera Mónica Carvalho Machado.

PÚBLI URGENTE DA
PARC A FREGU DO DOU D DE GAIA
D AO DO CO VENIDA VASCO DA GAMA

NIDA D E A ROTUN DO
EDOC/2017/64659
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 54, apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara, 08,07.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Resoluçäo de Expropriar retificada, relativa à
Declaraçäo de Utilidade Pública com carácter urgente da Expropriaçäo de 5 parcelas, sitas
na freguesia de Oliveira do Douro, concelho de Vila Nova de Gaia, destinadas ao Projeto de
Criaçäo do Gorredor Bus na Avenida Vasco da Gama entre a avenida D, João ll (VL9) e a
rotunda dos Arcos do Sardão, nos termos informados.

CONSTI HI DIREITO DE O A FAVOR

1 DE VILAR

D

EDOC/2019t13826
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 55, apenas no original
Despacho do Sr. Presidente:"4 Câmara, 08.07.2019'

DA FESSORE DE GAIA NOS I
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar a constituiçäo de hipoteca sobre o direito de superfície
constituído a favor da Associação da Casa dos Professores e Educadores de Gaia, sobre os
seguintes imóveis:

' terreno com a área de 714,00 m2, sito na Rua da Barreira, lugar da Telheira, un¡äo
de freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, descrito na Primeira Conservatória
do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 1666 . Vilar do Paraiso e
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 8399 (o qual provém do artigo 4017 da
extinta freguesia de Vilar do Paraíso) e
. terreno com a área de 4883,00 m2, sito na indicada Rua da Barreira, descrito na
Primeira Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia sob o número 3242 -
Vilar do Paraíso (parte do 167,l) e inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 8401
(o qual provém do artigo 4018 da extinta freguesia de Vilar do Paraíso).

RETTF|CACÄO nO ACORDO DE COLABORACÄO COM A PEV. APOIO AO FESTIVAL MARÉS VVAS
EDOC/2019t41854
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 56, apenas no original
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara para conhecimento.04.07,2019'
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

ENTOS LUMINOTÉCNI
EVENTOS E PIO DE VILA NOVA DE

GAIA
EDOC/2019t25978
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 57, apenas no original.
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara, 02,07.2019'
Deliberaçäo:

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

I - Autorizar o concurso público com publicação de anúncio no JOUE, nos termos
da alínea a) n.o I do art.o 20.0 do GCP;
2 - Aprovar, nos termos da alínea c)do n.0 1 e do n.0 2 do art. 400 do ccP, os termos
e condiçöes constantes no caderno de encargos e respetivos anexos, o programa
de concurso e a minuta de anúncio;
3 - Definir para a presente aquisiçäo como preço base o valor de €348,000,00
(trezentos e quarenta e oito mil euros) + IVA à taxa legal de 23%, nos termos do
disposto no artigo 470 do ccP, publicado pelo Decreto-Lei n,0 18/2008, de 29 de
janeiro, com a revisäo dada pelo Dec,Lei 111-812017 de 31 de agosto, na atual
redação;
4 ' Aprovar a constituição dos elementos do júri conforme sugerido, a saber:
Presidente: Mário Duarte; Vogal Efetivo: Jaime Barreira; Vogal Efetivo: Rui Barraca;
Vogal Suplente: Luísa Rosário; Vogal Suplente: Elsa Afonso;
Mais foi deliberado nos termos dos nos I e 6, do artigo 22o do DL 197/gg, de 08 de
junho, repristinado pela Res. da AR n0 86/2011, de 11.04, submetera deliberaçäo da
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Assembleia Municipal a devida autorização para assunção de despesa com
encargos plurianuais, nos seguintes termos:
2019-58,000,00€+lVA
2020-174.000,00€+IVA
2021- 116,000,00€ + IVA

O PÚBL CONT DE EM OTECA PÚ LDE
LA NOV DO EDI RIMENTO

APR ADO PELO INTE RESSADO CO o. s,A.
EDOC/2019/3181
Foi presente o documento referido em
Despacho do Sr. Presrdente: " lndefiro.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente de 04.07,2019 que
indeferiu o pedido de prorrogaçäo de prazo para a apresentaçäo de propostas pelo
interessado COMPORTO S.A., nos termos informados.

DE NO PROJET + ESSO" P APOIO
AOS AL TRA DOP
c0NcuRso
EDOC/2019/14500
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 59, apenas no original.
Despacho do Sr, Preslde nte : " À Câmara. 02. 07.201 9,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues fez uma breve reflexäo sobre a forma

90m0 0 presente quadro comunitário tem vindo a prejudicar o país e, neste caso, o município, Que Vila Nova de
Gaia recebeu o maior financiamento de toda a Área Metropolitana do Porto, destinado a um programa que a
Câmara criou que se designa "Gaia mais sucesso", que era um programa financiado pelo quadro coriunitário com
uma comparticipaçao nacional financiada pela Câmara Municipal, que visava uma intervenção a dois níveis nas
escolas: Primeiro, tecnolÓgico, ou seja, equipamentos que permitissem que os alunos com mais debilidades
económicas ou sociais, tivessem na escola a oportunidade de ter o compiemento deste tipo de equipamentos,
Segundo, componente imaterial, seria ter um conjunto de técnicos que apoiavam os alunos em várias'perspetivas,
nomeadamente, na melhoria da aprendizagem e também um processo de acompanhamento das famílias mais
desestruturadas e um processo de acompanhamento em áreas que não säo propriamente avaliáveis na escola,
mas importantes para o sucesso do aluno, nomeadamente, a terapia da fala, o rastreio áudio visual, etc, que
permitam a colmatar e perceber o aluno como um fenómeno social total, o aluno como um cidadão
multidimensional e, para isto, foi determinado pelo regulamento do quadro comunitário, que é um regulamento que
tem o seu lado capitalista, que a Câmara só poderia recorrer ao mercado, Que a Câmara lançoù um concurso
público, que demorou um ano e meio a evoluir, para se chegar ao fim e näo ter concurso nenñrm, porque não
houve ninguém a candidatar-se, Que a razäo deve-se ao facto de este tipo de serviços ser prestado por empresas
durante o período de 3 anos, o que acarretaria enormes problemas, isto é, 3 ános não dá parr amorti.ar o
investimento, näo dá para as empresas contratarem técnicos de diversas áreas, nomeadamente, terapia da fala,
psicologia, etc, que permitam fazer o acompanhamento dos alunos nas escolas, ou seja, todo um conjunto de
dificuldades que fez com que não houvesse nenhuma empresa no país, que se candidatässe a prestar o serviç0,
Que as alternativas seriam; Primeira, a alternativa de acordo com aquilo que poderia ser o quadio da contrataç-ão
pública, que seria permitir que a Câmara pudesse fazer a negociaçäo o mais direta possível e que viabilizasse o
projeto. Disse que, neste momento, dezenas de alunos vao ncai desprovidos do pro¡eto e nåo têm nenhuma
alternativa' Segunda, seria permitir que os "inteligentes" que fizeram o regulamento, qle não têm conhecimento da
realidade e do tecido social, que transformaram o processo num rigorosó procedimento legal e excluíram aqueles

e.pígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 58, apenas no originar,
A Câmara para ratificaçao, 04.07.2019"

IPA M LINAR -
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que verdadeiramente estäo à espera deste tipo de financiamentos para fazer o trabalho, nomeadamente, as
misericórdias, as mutualidades, as IPSS em geral, que näo podendo candidatar-se, näo puderam afetar os seus
técnicos. Disse ser uma questão que merece uma reflexäo e espera que o próximo quadro comunitário não se
esqueça que há 500 anos, foram criadas instituiçöes para ajudar os pobres, nomeadamente, a Santa Casa da
MisericÓrdia,. as mutualidades e as IPSS's e que näo tenha uma visäo capitalista, Que quando o processo foi
lançado na Área Metropolitana, teve a oportunidade de dizer que o mesmo não seria útil, porque, nos municípios
grandes, irá acontecer o que está acontecer em Vila Nova de Gaia e, nos municípios pequenos, estes näo
necessitam de lançar procedimentos, vão fazer ajustes diretos, Que como em Vila Nova de Gaia o processo
implicava centenas de milhares de euros, neste momento, a Câmara näo só perdeu a oportunidade de adjudicar,
como perdeu o dinheiro, porque não havendo a possibilidade de adjudicar, nem as crianças ficam servidas nem o
dinheiro é utilizado para outro efeito. Que e importante refletir-se sobre o que é que se pretende do futuro, no que
diz respeito aos programas sociais e de educaçao,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, a näo adjudicação do presente concurso limitado com prévia
qualificação, atento a que não foi instruída qualquer candidatura, revogando.se a decisäo
de contratar (cfr. al. a) do n0 1, do arto 790 e arto 800, normativos do CCP, nos termos
informados.
Mais foi deliberado dar conhecimento à Assembleia Municipal, que aprovou os encargos
plurianuais.

Saiu da reuniäo o Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar,

DIREçAO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESP PUBLICOS
REABILIT EDIFICIO N DA AGUDA.

DO PROCEDIMEN E
DEMAIS ELEMENTOS
EDOG/2019t37247

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 60, apenas no original.
Despacho do Sr, Presid ente : " A Câmara, 02,07.201 g'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento, aprovar a constituição do
júri e as peças do procedimento, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter à autorizaçäo da Assembleia Municipal, o encargo financeiro
da obra totalmente adstrito ao ano 2020, em cumprimento do arto 22o do DL no 197/99, de
08.06, repristinado pela Resolução da AR n0 8612011de 11 de abril,

Entrou na reuniäo o Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar

DIDO DE D DE PAGA PELA INTE LATNA À
REA EVEN S, PEDRO" 28 Ê,29 DE JUNHO

TOTAL REZENT E NOVE EUROS E
CITADO DA

AFU N DEF DE SANTA AFURADA
EDOC/2019/38568
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 61, apenas no original
Despacho do Sr. Presid ente: " A Câmara. 02,07.201 9'

OS DA

DEF EIRO DOS P
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Festas de S, Pedro", realizado nos
dias 28 e 29 de junho de 2019, no montante de272,65€, (duzentos e setenta e dois euros e
sessenta e cinco cêntimos), correspondente a 70% do valor total de €389,50 (trezentos e
oitenta e nove euros e cinquenta cêntimos), solicitado pela Comissäo de Festas do
Padroeiro dos Pescadores de Säo Pedro da Afurada e pela União de Freguesias de Santa
Marinha e Säo Pedro da Afurada, nos termos informados.

tDo ENTO DE

ODE
NOV UENTA E E SESSENT soLtctT

PELA NTA DE FREGUESIA DE ARC OZELO
EDOC/2o19t39457
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 62, apenas no original.
Despacho do Sr. Presrd ente : " À Câmara. 02.07.201 g,
Dellberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Desfile da Marcha de Arcozelo',,
realizado no dia 29 de junho de 2019, no montante de€41,72 (quarenta e um euro e setenta e
dois cêntimos), correspondente a 70o/o do valor total de €59,60 (cinquenta e nove euros e
sessenta cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de Arcozelo, nos termos
informados.

IDO DE D DEP DET À
REAL ,, 1 DE MAIO

AL DE TENTA E DEZ DE
SAL

EDOC/2019t31755

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.09.07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realização do evento "Procissão 31 de Maio", realizado no
dia 31 de maio de 2019, no montante de 60,27€ (sessenta euros e vinte e sete cêntimos),
correspondente a 70o/o do valor total de €86,10 (oitenta e seis euros e dez cêntimosi,
solicitado pela Paróquia de Säo Salvador de Grijó, nos termos informados,

Saiu da reuniäo o Senhor Vereador, Dr, José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar.

POST MUNICIPAL DE TRA NSITO NA RUA sÄo snlvnDoR - FREGUESIA DE OLIVEIRA O DOURO
EDOC/2018/61003
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, 09.07.2019,

SOLICITAD
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o texto adicional à Postura Municipal de Trânsito na
Rua Säo Salvador, em Oliveira do Douro, com a seguinte designaçäo "Exceto a ve¡culos de
emergênc¡a, R.S.U., Transportes Públicos e veículos autorizados", considerando que deve
constar claramente nas exceçöes os rrtransportes públicos", nos termos informados,

POSTURA MUN ICIPAL DE TRÂNSITO NA RUA DAS LAGES. F DE CANELAS
EDOC/2019t16278
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 65, apenas no original.
Despacho do Sr, Presid ente : " À Câmara. 09.07.201 9'
Deliberaçäo:

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

POSTU RA NICIPAL DE TRANS NA RUA DA RELVA NÁO DE FREGUESIAS DE GRUÓ EtTo
SERMONDE

EDOC/2019t36442
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 66, apenas no original,
Despacho do Sr. Presrdente:"A Câmara, 09.07.2019'
Deliberação:

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

POSTURA MUNICIPAL DE TRANSITO RUA DA rvlÄ¡ O'ÁCUA - UNIAO DE FREG UESIAS DE GRJÓ E
SERMONDE

EDOC/2019t34728
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:"A Câmara. 09.07.2019'
Deliberação:

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

MUNICIP TO DOT DE
AMU

EDOC/2019t36824
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:"A Câmara. 09,07.2019'
Deliberaçäo:

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

REQUALIFICACÄO E MODERNIZACÄO DAS INSTA DA ESCOLA BÁSICA DR. COSTA MATOS -
PROPOSTA DE CONTRATO ADICIONAL NO 3
EDOC/2o19t37255
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 69, apenas no o¡ginal,
Despacho do Sr, Presrdente:"A Câmara. 08.07,2019'
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Proposta de Contrato Adicional no 3 relativo à

"Requalificaçäo e Modernizaçäo das lnstalaçöes da Escola Básica Dr. Costa Matos", nos
termos informados.

IDO DE DOP TAXA DE TRÊS LU
PARA O AN TOS NA RUA

VALOR DE M OSE
SOLIC PELO TRIBUNAL DE coM RCIO DE VILA A DE GAIA
EDOC/2019/7328
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 70, apenas no original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara, 09.07.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de três lugares de estacionamento privativo para o ano de 2019, sitos na Rua
Afonso Albuquerque, no valor de €6.476,40 (seis mil quatrocentos e setenta e seis euros e
quarenta cêntimos), solicitado pelo Tribunal de Comércio de Vila Nova de Gaia, nos termos
informados,

D|REçÄO MUNtCtpAL PARA A TNCLUSÄO SOCnI
DE APO rco No Â RAMA MUN P - EIXO APOIO

NA clA soc MARIA J DE LIMA
EDOC/2019t38872
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 71, apenas no original,
Despacho do Sr, Presld ente : " À Câmara. 25,06,201 9'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do Programa
Municipal Gaia+lnclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Social,
solicitado por Maria Júlia de Lima Sampaio, nos termos informados.

DEA oMtco N PROG INCLUSIVA -
NA CAR POR A
EDOC/2o19t38791
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 72, apenasno original.
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara, 25.06.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do Programa
Municipal Gaia+lnclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Social,
solicitado por Amélia Esmeralda Pereira, nos termos informados.

DE DOP GAIA+INC

MARTINS
FERREIRA

EDOC/2019/39163
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 73, apenas no original
Despacho do Sr. Presidente; "À Câmara.02.07,2019,

NOU

AE

IA

NA LICITADO
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económ¡co no âmbito do Programa
Municipal Gaia+lnclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Social,
solicitado por Mar¡a Fátima Martins Ferreira, nos termos informados

o ROGRAMA +lNC
CA NC

OLIVEIRA DA SILVA ANDRADE DE JESUS
EDOC/2019/39554
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:"A Câmara. 02,07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia+lnclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Social,
solicitado por Maria da Conceiçäo Oliveira da Silva Andrade de Jesus, nos termos
informados.

DEA DO NICIPAL GAIA+ APOIO

DA SILVA
EDOC/2019/40865
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 75, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 02.07.2019,
Deliberação:

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

Entrou na reunião o Senhor Vereador, Dr, José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar.

PEDIDO DE DISPENSA DO ENTO DA TAXA D PELA UTI DA PISCINA MU ICIPAL DEP

loNO

NA

MICA NCIA TADO CONCE

SOLICIT coNcEl

MARAVED I, NO VALOR DE fiREZENTOS E TRINTA E CINCO . SOL ICITADO POR CLARA
HELENA SILVA FREITAS
EDOC/2019/35410
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. 02,07,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa devida pela
utilizaçäo da Piscina Municipal de Maravedi, no valor de €335,00 (trezentos e trinta e cinco
euros), solicitado por Clara Helena Silva Freitas, nos termos informados.

DOP DAT U MUNICIP
00 OITENTA CITADO IA

MON RO DA ROCHA
EDOC/2019/35936
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 72, apenas no original

DE
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Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 25.06,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa devida pela
utillzaçäo da Piscina Municipal de Maravedi, no valor de €280,00 (duzentos e oitenta euros),
solicitado por Maria Emília Monteiro da Rocha, nos termos informados.

DE O PAGAM AXA DEVIDA DA PISCINA M
O VALOR TEC EU SOLICIT SOSU EM

GAB U CAROLINA
SOSU E SOFIA FURTUNA SOSU
ED0C/2019/9207
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 78, apenas no original,
Despacho do Sr, Presid ente : " À Câmara. 25.06.201 9,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa devida pela
utilizaçäo da Piscina Municipal de Maravedi, no valor de €710,00 (setecentos e dez euros),
solicitado por Oleg Sosu em representaçäo dos seus filhos trigémíos, Gabriel Furtuna Sosu,
Carolina Furtuna Sosu e Sofia Furtuna Sosu, nos termos informados.

DO DE DI P DEVIDA PISCINA MUN IP
G BERT LOR DE NO DIA
CRIANCAS DO C ENTRO INFANTIL DE CREST MA IPSS. NO BITO DO PODEF RIAS
EDOC/2o19/38979
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 79, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 08,07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa devida pela
utilização da Piscina Municipal da Granja (Descoberta), no valor de €80,00 (oitenta euros),
no dia 05 de julho, pelas crianças do Centro lnfantil de Crestuma IPSS, no âmbito do campo
de férias, nos termos informados.

ONTRA D tNto A CELEB UNICIPIO DE VI
c O LAZ DED DO MUNI . E A PODIUM

S.A. ISTA A ..VOLTA A PORT
ICICLET

EDOC/2019/9329
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, 08,07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, retificar a deliberaçäo de 18.02.2019 que aprovou a o contrato de
patrocínio desportivo mencionado em epígrafe, passando a ser celebrado entre o Município
de Vila Nova de Gaia, o Município do Porto e a Podium Events, S,A., tendo em vista a
realização e promoçäo do evento "Volta a Portugal em Bicicleta" e pequenas alterações no
clausulado, nos termos apresentados.

SEUS F

E PROM
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ACORDO COLABORACAO CELE BRAR ENTR OMU NICíPIO DE VILA NOVA DE GAIA E A ÏUNA
DA E PARA RO AO EN

INTE ONAL DE TUNAS ERANAS - 2019. NO VALOR DE €1.5()().()() (MIL E QUIN ROS)
EDOC/2019/41506

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 81, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara, 04.07.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Tuna Veterana da Universidade Portucalense, para apoio financeiro
ao Encontro lnternacional de Tunas Veteranas - 2019, no valor de €1,500,00 (mil e
quinhentos euros), nos termos apresentados.

ORDO DE P A CELEB O MUNICíP GAIA E A
SAPORI ITALIANI PPG PARA APOIO FINANCEI AO FESTIVAL ITALIANO 201 NO VALOR DE
€5.000,00 (ctNco MIL EUROS)
EDOC/2019/41595

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 82, apenas no original,
Despacho do Sr. Presldente:"A Câmara, 04,07,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a ASSOCIAZIONI SAPORI ITALIANI - PPG, para apoio financeiro ao
Festival ltaliano 2019, no valor de €5,000,00 (cinco mil euros), nos termos apresentados.

D|REçÃO MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
PEDI D ODE LA EMISSÃO DE DE

IO DE ALHEI
REAL DIAS 28 DE JU VALOR DE 7 NCO

SETENT NTIM PELA F IAL DA
ESIA D RO DE

EDOC/2019t38757
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 83, apenas no original,
Despacho do Sr, Presrdente:"A Câmara. 25,06.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa de Säo Cristóvão e Santo
AntóniodeAlheiras",arealizarnosdias 25,26,27 e28de julhode2019, novalorde€95,78
(noventa e cinco euros e setenta e oito cêntímos), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial
da Freguesia de são Pedro de pedroso, nos termos informados.

DIDO DE DEP DE TAXA D EMISSÄO DE L DE
RU DO AO EVENTO ,.FESTA EM H DA NOSSA SENH DA HORA E SANTA MARIA

NTOO RELAT

NA'' DE18A DE 2019 OE
SOLIC ESIA DA ERIA

coMl AS EM OSSA SEN SANTA MARIA
EDOC/2019/35733
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 84, apenas no original,
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Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 02.07.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa em honra da Nossa Senhora
da Hora e Santa Maria Madalena", a realizar de 18 a 23 de julho de 2019, no valor de €189,g0
(cento e oitenta e nove euros e noventa cêntimos), solicitado pela Freguesia da Madalena,
em parceria com a Comissäo de Festas em honra da Nossa Senhora da Hora e Santa Maria
Madalena, nos termos informados.

DISPEN ENTO DE PELA EMISSAO IAL DE
U DO RELAT NTO " DE MI ,,

NOS DIAS 24 E
2019 V €182 DOIS EUROS E N

ADO PELA FREGU M OLIVAL LEVE PARCERIA
COM A GUEL
EDOC/2019/36459
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 85, apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara. 02.07.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa em honra de Säo Miguel", a
realizar nos dias 24 e 30 de setembro de 2019, no valor de €182,90 (cento e oitenta e dois
euros e noventa cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e
Crestuma, em parceria com a Comissäo de Festas de São Miguel, nos termos informados.

PEDI D O DE TAXA SSÃO DE

DIA 07 DE
JU D o UENTA E

SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE ARCOZELO
EDOC/2019t36497
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 86, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara. 02.07.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "ll Corrida Solidária Arco íris Run",
realizado no dia 07 de julho de 2019, no valor de €53,89 (cinquenta e três euros e oitenta e
nove cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de Arcozelo, nos termos informados.

DISPE ENTO PELA EMISSAO DE
..FEST ANO'' JUNHO DE 2019

VALOR D EUROS E IMOS SOLI
F

EDOC/2019/39681
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 87, apenas no original
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 02,07,2019'

E

SS

DE FEST

o "llo ARCO

ENTA E NOVE
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença espec¡al de ruído relativa ao evento "Festa de Fim de Ano", real¡zado no
dia 19 de junho de 2019, no valor de €67,89 (sessenta e sete euros e oitenta e nove
cêntimos), solicitado pela Fundaçäo Couto, nos termos informados.

PEDIDO D DEP DE TAXA ISSAO DE LI E
AO RRIDA DE DIA 22 DE

DE 2OI DE AENOVEE E O|TO C NTI
soLtc URAL DES DA SERRA
EDOC/2019/39605
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no BB, apenas no original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 02,07,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Corrida de Carrinhos de
Rolamentos", realizado no dia 22 de junho de 2019, no valor de €79,78 (setenta e nove euros
e setenta e oito cêntimos), solicitado pela Associaçäo Cultural Desportiva Säo Joäo da
Serra, nos termos informados,

SPENSA ENTO DE PELA E IAL DE
DO ONRA DE PEDRO'' REAL

DIAS 1 15 DE 2019 NO OESE
AC NTI LICITAD DA DE PEDRO

PEDROSO
EDOC/2019t39521
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 89, apenas no o¡ginal,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara. 02.07.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa em honra de São Bento e
Säo Pedro", realizado nos dias 12,13,14 e 15 de julho de 2019, no valor de €161,g0 (cento e
sessenta e um euros e noventa cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial de São
Pedro de Pedroso, nos termos informados,

DE P DEVIDA DE LICE
AS EM SENHORA REALIZAR

AGOSTO D VALOR DE SESSENTA E

S PRAIA DA HORA
DA

ED0C/2019/39502
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no g0, apenas no original.
Despacho do Sr. Presid ente: " À Câmara, 02.07,201 9,

$

E

A soLt LA
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Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festas em honra da Nossa Senhora
da Nazaré", a realizar nos d¡as 23,24,25 e 26 de agosto de 2019, no valor de €161,90 (cento
e sessenta e um euros e noventa cêntimos), solicitado pela Associaçäo Comissäo Praia da
Aguda da Senhora da Nazaré, nos termos informados,

IDO DE DI DEP TAXA D ISSÄO DE L DE
RU DO AO EVENTO "FESTA DE FIM DE ANO NA ESCOLA EBl DA GRANJA''. R NO

DE JUNH NOV 89 EUROS E
NTI DO PEL DE HIA DE MEL

EDOC/2019/39496
Foi presente o documento referido em epÍgrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no g1, apenas no original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 02,07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa de Fim de Ano na Escola EB1
da Granja", realizado no dia 21 de junho de 2019, no valor de €67,89 (sessenta e sete euros
e oitenta e nove cêntimos), solicitado pelo Agrupamento de Escolas Sophia de Mello
Breyner, nos termos informados,

PEDI D ODE DA PELA EM ESPECIAL DE
OAF socrAL EI

NT DE JUNHO DE
€52.78 rc QUENTA E DOIS ROS E SETENTA olTo c MOSI. SOLICITADO PELA JUNTA DE
FREGUESIA DE ARCOZELO
ED0C/2019/39459
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no g2, apenas no original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 02.07.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Arraialsolidário a favor do Centro
Social que inclui a apresentaçäo da Marcha de São Joäo", realizado no dia 2g de junho de
2019, no valor de €52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela
Junta de Freguesia de Arcozelo, nos termos informados.

DIDO DE DE ODE PELA EMI ES
D TIVA O "FEST DE NOS E

ULHO DE VAL 78 UROS E NTI
soLtctTA PELA UN DE UESIAS DE SAN . OLIVAL, LEVER E RESTUMA
EDOC/2019/39453
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: "A Câmara. 02.07.2019,

TIVA ..AR
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença espec¡al de ruído relativa ao evento "Festas de Veräo de Sandim",
realizado nos dias 05, 06, 07, 08 e 09 de julho de 2019, no valor de €109,78 (cento e nove
euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival,
Lever e Crestuma, nos termos informados.

DIDO DE DE DE TAXA LA EMISSÄO D PECIAL DE
RU AEM PEDRO" DIAS 1

EUM
DA DA FREGUE NHA

DE SEIXEZELO
EDOC/2019/38921
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no g4, apenas no original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 02.07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa em honra de São Pedro", a
realizar nos dias 19,20,21 e 22 de julho de 2019, no valor de €161,90 (cento e sessenta e um
euros e noventa cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial da Freguesia de
Santa Marinha de Seixezelo, nos termos informados.

PEDID SPENSA ENTO EVIDA PELA EN
ELATIV o "lx BIFANA'' ()SA()TDE

VALOR D €81.78 IOITENTA E EUROS E SETENTA E OITO IMOS ). SOLICITADO PELA JUNTA DE
FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
EDOC/2019t37713
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 95, apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 02,07,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "lX Festà da Bifana", realizado de 05
a 07 de julho de 2019, no valor de €81,78 (oitenta e um euros e setenta e oito cêntimos),
solicitado pela Junta de Freguesia de Oliveira do Douro, nos termos informados.

PEDI NSA ENTO DA PELA
"F ONRA TRIUNFO. IZAR

817 A1 osTo NOV 90 SETE EU
N DEF DIM
CRESTUMA
EDOC/2019t41029

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no g6, apenas no original
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 08.07.2019,

AOA
DLHO

,t

90

ADO P

3T



þ kIqVILA NOVA DE

CÂMAIìA MUNICIPAL Ata n' I6 - Reunião Ptiblictt
De I5 dejulho de 2019

ú M

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relat¡va ao evento "Festas em honra do Senhor do
Triunfo ' Arnelas", a realizar de 17 a 19 de agosto de 2019, no valor de €147,90 (cento e
quarenta e sete euros e noventa cêntimos), solicitado pela União de Freguesias de Sandim,
Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados.

IDO DE DEP DE TAXA D tssÄo DE Lt

AEMH SENHORA IZAR NOS
E21 DE EUROS E N

FREGUESIA
PEROSINHO

EDOC/2019/38381
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 97, apenas no original.
Despacho do Sr, Presidente: "A Câmara. 08,07.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa em honra Nossa Senhora do
Carmo", a realizar nos dias 20 e 2t de julho de 2019, no valor de €133,g0 (cento e trinta e
três euros e noventa cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial da Freguesia de
S. Salvador de Perosinho, nos termos informados.

DIDO DE DE E TAXA SSAO DE LICEN
RU AO AS DE ,, A JULHO DE

VALOR UROS E SET tMos IT
DE EGUESIAS DE IM. OLIVAL. LEVER E CRESTUMA

EDOC/2019t42633
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no gB, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara. 08.07,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Festas de Veräo de OlivaÍ", a
realizar de 19 a 23 de julho de 2019, no valor de €109,78 (cento e nove euros e setenta e oito
cêntimos), solicitado pela União de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Grestuma, nos
termos informados.

SPEN E EVIDA ICEN
RELAT NTO '' EPE IZAR DE 1 DE

425 DE ALOR DE AED NTA E
c ICITAD P MUN DA
EDOC/2019t42516
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no gg, apenas no original,
Despacho do Sr, Presldente:"A Câmara. 08.07,2019,

UN
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
em¡ssäo de licença espec¡al de ruído relativa ao evento "BEER SUNSET E PERUA 201ó,,, a
realizar de l8 a 21 de julho e de 23 a 25 de agosto de 2019, no valor de €62,89 (sessenta e
dois euros e o¡tenta e nove cêntimos), solicitado pela Completa Mente - Comunicação e
Eventos Lda, nos termos informados.

DE PAGAME DEVIDA LICE
PE RAL'' REALIZAD JULHO

NO 81 78 NTA E UM E OITO
SOLIC ITADO PELA UN DE FR ESIAS DE SERZEDO E ROSINHO
EDOC/2o19t41844
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 100, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presid ente: " À Câmara, 08.07,201 9'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "21a Edição Perosinho Cultuial",
realizado de 05 a 14 de julho de 2019, no valor de €181,78 (cento e oitenta e um euros e
setenta e oito cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Serzedo e Perosinho, nos
termos informados.

PE ISP DE PELA EMI IAL DE

REALIZADO
E HO DE VALOR DE NTA E SETE E E OITO

N

EDOC/2019/41583

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 101, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrde nte: "À Câmara. 08.07.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "140 Festival de Folclore da
Madalena", realizado nos dias 06 e 07 de julho de 2019, no valor de €67,78 (sessenta e sete
euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia da Madalena, nos
termos informados.

OD SADEP DE TAXA EMISSAO DE DE
RU DO AO EVENTO ..FESTA EM HONRA NOSSA SENHORA DAS NEVES'" A REALIZAR DE

DO RELAT 3, I DE FO ,,

DA

NOV S E OITENT
OLIVAL

EDOC/2019t41340
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:"A Câmara. 08,07,2019,

5J
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa em honra da Nossa Senhora
das Neves", a realizar de 02 a 04 de agosto de 2019, no valor de €62,89 (sessenta e dois
euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela União de Freguesias de Sandim, Olival,
Lever e Crestuma, nos termos informados.

IDO D DEP DE TAXA D ISSÃO DE LI
AO ,t REA E JULHO DE

NO VALOR 78 EUROS E
PELA UNI SERMONDE
EDOC/2019/38929

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 103, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 08.07.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Festival de Folclore", realizado nos
dias 06 e 07 de julho de 2019, no valor de €67,78 (sessenta e sete euros e setenta e oito
cêntimos), solicitado pela União de Freguesias de Grijó e Sermonde, nos termos
informados.

DIDO DE D DE TAXA DEVI DE LI E
AO

aa

E

IZAR
DE JU NO VALOR DE E SETENTA E

UROS E N ADO PELA ESIAS DE SANDI
EC
EDOC/2019t40403

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 104, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 08.07.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Festa em honra de São Tiago e
Santa Apolónia", a realizar nos dias 25,26,27 ,28 e 29 de julho de 2019, no valor de €17¡,90
(cento e setenta e cinco euros e noventa cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de
Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados.

DO DE DI DE E TAXA SSAO DE
RU AAO ,.FESTA

SANTO CENTE FERRER''
DE 12 JULHO VALOR DE E SESSENTA E

NOVENTA DE CANI
EDOC/2019t41579
Foi presente o documento referido em epigrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 105, apenas no
original,

a,
EM N ,,E SANTA

SOLI LA COMI
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Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara, 08.07,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relat¡va ao evento "Festa em honra de Santo André e
S, Vicente Ferrer", realizado de 12 a 15 de julho de 2019, no valor de €168,90 (cento e
sessenta e oito euros e noventa cêntimos), solicitado pela Comissão de Festa de Canidelo,
nos termos informados.

SA DE DET LA EMISSÃO DE IAL DE
,,

DE JULHO DE
VALOR D NTE UROS E

E PED
EDOC/2019/38860
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 106, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"A Câmara. 02.07,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Gaminhada Solidária", realizado no
dia 13 de julho de 2019, no valor de €26,89 (vinte e seis euros e oitenta e nove cêntimos),
solicitado pela Associaçäo Pró lnfância de Pedroso, nos termos informados.

DA PELA EMI PECIAL DE
ORE NTO ,,DE

ELO''
13DEJ EUROS E SETENT
SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DE CANIDELO
EDOC/2019t43079
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 107, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara. 08.07.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Desfile de Marcha São Joanina de
Canidelo", realizado no dia 13 de julho de 2019, no valor de€52,78 (cinquenta e dois euros e
setenta e oito cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de Canidelo, nos termos
informados,

PEDI PENSA DE DA PELA E ESPECIAL
RELA NTO "F SANTA ,, DE 18

2019 €1 E NOVE E E OIT ITADO PELA
UN PEDRO DA PARCERIA

DO SAC
EDOC/2o19t42747
Foi presente o documento referido em epÍgrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 108, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 10,07.2019,

RELATIVA TO "CAMIN

EGUES A
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festas de Santa Marinhai', a
realizar de 18 a 22 de julho de 2019, no valor de €109,78 (cento e nove euros e setenta e oito
cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada
em parceria com a Confraria do Santíssimo Sacramento, nos termos informados.

DIDO DE D DE DE LA EMI D SPECIAL
,,

IAS 27 E
78 SETE E OITO ITADO

PELA FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2019/43136
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 109, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 10.07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Gala de Gaia é Fado", realizado
nos dias 27 e 28 de julho de 20f 9, no valor de €67,78 (sessenta e sete euros e setenta e oito
cêntimos), solicitado pela Freguesia de Avintes, nos termos informados,

DOP DA TAXA NO VALOR D UROS
E SETE DOEPE

ITADO
EDOC/2019/41555
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no'110, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 04,07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento da taxa de
publicidade, no valor de €12,57 (doze euros e cinquenta e sete cêntimos), Proc,o 040/09 -
Uniäo de Freguesias de Serzedo e Perosinho, solicitado pela Associação de Socorros
Mútuos de Serzedo, nos termos informados,

EDIDO D NSA D ODA BLICIDADE N INZE
EU 0 ESIA soLtctT

OS DE SE

EDOC/2019t41561
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 111, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presldente:"A Câmara. 04.07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento da taxa de
publicidade, no valor de €15,00 (quinze euros), Proc,o 82t08 - Frèguesia de Canelas,
solicitado pela Associaçäo de Socorros Mútuos de Serzedo, nos termos informados.

DE

,.GALA 
D
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E DE PUBLIC DE €20
0 - FRE PELA AS

M

EDOC/2019/41563
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 112, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 04.07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento da taxa de
publicidade, no valor de €20,00 (vinte euros), Proc.o 782106 - Freguesia de Arcozelo,
solicitado pela Associação de Socorros Mútuos de Serzedo, nos termos informados.

PE PUBLI DE €I 14
E CTNCO DE FREG DO

EP LICIT
EDOC/2019t41570

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 1'13, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 04,07.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento da taxa de
publicidade, no valor de €135,14 (cento e trinta e cinco euros e catorze cêntimos), proc.o
781/06 - Uniäo de Freguesias de Serzedo e Perosinho, solicitado pela Associaçäo de
Socorros Mútuos de Serzedo, nos termos informados.

DISPEN AGAMEN MUNICI NO
BAL DE TO AE E OITENTA os EDA

T DE LICE NO
E NTA OITENTA DE

UES PE soLtctr LDA
EDOC/2019t41843
Foi presente o documento referido em epigrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 114, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 04,07,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD, aprovar o pedido
de dispensa de pagamento de taxa municipal de urbanizaçäo, no moniante global de
€8.048,89 (oito mil e quarenta e oito euros e oitenta e nove cêhtimos) em 500/o e iñdeferir o
pedido relativo à taxa de emissäo do alvará de licença de obras, no montante global de
€2'870,80 (dois mil oitocentos e setenta euros e oitenta cêntimos), Proc, 1126fi-g - pl- -
Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, solicitado por URBANFROG
Lda, nos termos informados,
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DA AREA SITA NA
SARG VA- DE F

IT JO URBAN PROC.0
NHA

EDOC/2017/6618

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 115, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara, 09.07.2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o interesse público na aquisiçäo da parcela de terreno
com a área aproximada de 46,0m2, sita na Praceta Sargento Silva - freguesia de São Félix da
Marinha, por razões associadas à legalizaçäo das habitaçöes e ao arranjo urbanístico da
praceta, proc.o 890/FU/2003 - freguesia de São Félix da Marinha, nos termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAçÄO, E.M.
RIO MEN P lcAs - GAr HABIT

EDOC/2019/41839
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 116, apenas no
original.
Despacho do Sr, Preslde nte : " À Câmara. 02.07.201 9,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

BALANCO SOCIAL DA GAIUR E.M. - 20 TRIMEST DE 2019
ED0C/2019/41950
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o no 117 , apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 02.07.2019,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DIÁRO DE TESOURARIA que se anexa no final por fotocópia sob o no 1 18, apenas no
original.
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

saiu da reuniäo o senhor vereador, Dr. José Joaquim cancela Moura.

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

José Henriques de Jesus.Silva, freguesia da Madalena - Disse que, desde 1975, tenta resolver uma questäo
relativa ao indeferimento de um pedido de viabilidade de construçä0, na Rua do Formigueiro, freguesia da
Madalena' Que devido a dificuldades na vida, construiu uma casa no locale nunca conseguiuiegalizá-la,'pelo que,
solicitou ajuda para resolver a questã0,

DEts

NHA POR
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Manuel Filipe Magalhães Oliveira Lima, freguesia de Oliveira do Douro - Referiu-se à transferência da
habitaçäo social que terá solicitado, dizendo que alguém do Gabinete da Sr' Vereadora Dra Marina Ascenção
disse-lhe que a resposta ser-lhe-ia dada, hoje, na presente reuniä0.

Dionísio Eusébio Gabriel, freguesia de Santa Marinha e S, Pedro da Afurada - Referiu-se aos critérios do
concurso Street Food, dizendo que terá concorrido e que discorda da classificaçäo que lhe foi atribuída,

Carla Manuela Pereira Maia, freguesia de Säo Félix da Marinha - Referiu-se à venda ambulante não licenciada
de velas e flores, numa carrinha de grandes dimensöes, que ocorre nas imediaçöes do cemité¡o de Santa Marinha
e Säo Pedro Afurada, prejudicando as lojas que existem nas imediações, aé quais encontram-se devidamente
licenciadas, solicitando que a câmara tome as devidas dirigências,

Maria Fernanda Castro Santos, freguesia de Valadares - Referiu-se à existência de um terreno próximo da sua
casa, na Rua Sousa Nogueira, o qualtem eucaliptos com mais de 10 metros de altura, os quais necessitam de ser
cortados e o terreno limpo,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues relativamente à questão do Senhor José
Henrique de Jesus Silva, disse que, neste momento, a Câmara tem um meio para poder intervir assim que
estiver ativado o plano de apoio a cidadaos carenciados, para a execuçäo das obras em habitaçöes degradadas
ou para legalizaçäo de obras, Disse que o pedido de licenciamento da casa já tem umas décadas e só náo se faz
porque, infelizmente, o senhor näo tem capacidade financeira para pagar os projetos e não por falta de vontade da
Câmara. Que para colmatar a situação e outras semelhantes, a Câmara criou um programa com financiamento
prÓprio, designado Gaia+lnclusiva, num eixo específico que näo está ainda regulamentado, porque implica
dinheiro, isto é, pagar projetos e abdicar das taxas de legalizaçã0. Que entre 201512017, houve um piograma de
legalizaçäo de ilegais, quer de casas particulares quer de empresas, mas foi um programa em que i câmara
solicitava aos proprietários que apresentassem os projetos. Que se o Senhor Munícipe encontrar uma forma de
resolver a questä0, a Câmara agiliza a situaçã0, Que se isso näo acontecer, até ao final do ano, expectavelmente,
acredita que a Câmara vai obter o financiamento para esta área e, nessa altura, espera que o Sr. Munícipe possa
ser contemplado.
Relativamente à questão apresentada pelo Senhor Manuel Filipe Magalhäes Oliveira Lima, disse näo ter
qualquer resposta para lhe dar, porque será contactado pelos técnicos.
No que diz respeito à intervençäo do Senhor Dionísio Eusébio Gabriel, disse näo entender qual a ilegalidade
detetada pelo Sr. Munícipe no concurso relativo ao Street Food, contudo, irá apurar, Que entenáe que qùem fica
excluído, fique descontente, mas o concurso foi bem elaborado.
Relativamente à intervençäo da Senhora Dona Carla Manuela Pereira Maia, disse entender o exposto, que
quando a polícia vai ao local, a pessoa em questã0, fecha a carrinha, pelo que, não há flagrante delito, contudo, a
Câmara está empenhada em tentar resolver o assunto.
No que diz respeito à questão colocada pela Senhora Dona Maria Fernanda Castro Santos, disse tratar-se de um
terreno particular e que a Câmara näo pode entrar nele para o limpar, Que os serviços camarários deslocaram-se
ao local e concluíram não haver perigo eminente de queda dos pinheiros, Que o processo está a tramitar no que
diz respeito à notificação do proprietário do terreno, para proceder à respetiva limpeza,
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E nada ma¡s havendo a tratar, quando eram 17 horas e 40 minutos, o Senhor Presidente da Câmara

declarou encerrada a reun¡äo, da qual se elaborou a presente ata aprovada, por unanimidade, nos termos

do disposto no n0 I do art.o 34.o do CPA e no no. I do art. 570 do Anexo I da Lei no.75t2013, de 12 de

Setembro, bem como do n,0 1 do art, 11.0 do Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,

aprovado pelo Executivo na sua reunião de 2019.01.21.

E eu, , Diretora Municipal de Administração e Finanças e secretária da presente

reun a subsc

O Presidente da Câmara,

¡

(Eduardo Vítor Rodrigues)
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