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REUNñO PÚBLICA DA CAMARA REALIZADA No sALAo NoBRE Do EDIFícIo sEDE DA UNño DAS

FREGUESIA DE PEDROSO E SEIXEZELO EM 02 DE SETEMBRO 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
- 0 Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
- O Senhor Vereador, Dr. Manuel António Correia Monteiro
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim Pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto
- A Senhora Vereadora, Dra, Marina Raquel Lopes Mendes Ascensäo

AUSÊNCAs JUSTIFIcADAs Nos TERMos DA ALíNEA c) Do ART.. 39 DA LEt N,o tstzolt DE 12 DE
SETEMBRO, COM AS DEVIDAS ALTERAçÖES:

- O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro

PRESIDIU À RCUUIRO:
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues.

SECRETARIOU A REUNIAO:
A Senhora Diretora Municipalde Administração e Finanças, Dra. Manuela Garrido.

HORA DA ABERTURA: 15 horas.

HORA DE ENCERRAMENTO: 16 horas e 55 minutos.
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0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues fez uma breve apresentação das
reun¡ões de Câmara Públicas desconcentradas nas diferentes freguesias, concedendo a palavra aoSenhor
Presidente da Junta de Freguesia de Pedroso e Seixezelo, Sr. Filipe da Silva Lopes,

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Pedroso e Se¡xezelo cumprimentou o executivo camará¡o e os
presentes. Saudou o Senhor Presidente pela descentralizaçäo das reuniÕes de Câmara, a qual permite uma maior
proximidade com as freguesias e as suas populaçoes,

PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVO NO 1

O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto apresentou um Voto de Louvor à equipa Sénior de Andebol do
Colégio de Gaia pelos êxitos alcançados.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Voto de Louvor à equipa Sénior de Andebol do
Golégio de Gaia .

PONTO PRÉVO NO 2
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura, apresentou um Voto de Pesar que a seguir se
transcreve:
, 

VOTO DE PESAR
Faleceu, no passado dia 29 de Agosfo, Albino Ferreira Nito.
Em momentos como esfes faltam as palavras, mas perdura a memória de quem nos acompanhou na causa.
Militante do PSD, desde sempre, foi um assumido e convicto socialdemocrata.
Foimembro da Junta de Freguesia da Madalena,
Foi ainda Presidente do Orteão da Madalena e membro da Direção do tdeat Ctube da Madalenense, entre outras funções púbticas e
cívicas que desempenhou,
Era ainda, atualmente, vice-presidente da Comissão Potítica do Núcteo do PSD da Madalena, o que demonstra a sua um enorme entrega
e dedicação à militância e à causa pública.
Um percurso de vida que pretendemos evocar em nome da sua memória.
Neste momento de perda o PSD Gaia quer endereçar as mais senfldas condolências à família e aos amþos que privaram com o A1bino
Ferreira Nito, bem como às rnsfifulçôes por onde e/e passou, numa última homenagem, pelos seruigos de cidadania que esfe prestou à
sua e a nossa comunidade.
Nesfes fermos,

Partilhando o sentimento de dor, propöe-se que a Câmara Municipat de Vita Nova de Gaia detibere um voto de pesar pelo falecimento de
Albino Ferreira Nifo, as mals senfldas condolências à família, aos amþos e aos militantes gue co/?? ele privaram e ràs rnsfifulções por onde
e/e passou, numa (tltima homenagem, pe/o seu contributo de cidadanla â sua e nossa comunidade.
Vila Nova de Gaia,2 de setembro de 2019.
O Grupo de Vereadores do PSD na Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia',
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Voto de Pesar pelo falecimento do Sr. Albino Ferreira
Nito.

RELAT
PRESIDÊNCWVEREAçAO

DE NA CASA M LOP
DE JANEI 19

EDOC/2019/50709
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1, apenas no original
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara.27,08,2,019,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhec¡mento.
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M DE ENTEN DIMENTO SO BRE A INTERMUN lclPAltzAcÄo on CP. S.A,
EDOC/2019/53165

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:"Aprovo. A Câmara, para ratificaçao. À Assembleia Municipat.27.08.201g,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítoi Rodrigues disse que o memorando estabelece as
linhas gerais para o contrato que será assinado entre os seis municþios, onde o município de Gaia, assim como
os 

_outros municípios,..detém a percentagem de "acionista", a que corresponde à percentagem de rede, que a
STCI cobre no respetivo município, Disse ser entendimento dos municípios que subscreveram este memorando,
transferir aquele que era o modelo de gestão delegada da STCP, para um modelo de efetiva propriedade da STCp
e, a partir do dia 1 de Janeiro de 2020, passar para os municípios a tutela da empresa e ficando claro, no
memorando, que os municípios ficam detentores de todo o património da empresa e que a dívida histó¡ca da
mesma, fica do lado do Estado, ou seja, os municípios recebem a empresa azeroe com todo o seu pat¡mónio,
Que a expetativa que existe, é que será o início de uma nova fase da STCP em Vila Nova de Gaia e nos outros
municípios, a qual possa aprimo.rar o serviço de transportes, que é importante para todos. Disse não ser um ato
isolado, pois é um ato em que Área Metropolitana do Porto se empenhou e que termina as quatro peças de um
puzzle que se montou durante estes 2 anos, que foi, em primeiro lugar, o passe metropolitano'único, Dô seguida,
foi a peça do sistema de transportes, coordenado por uma empresa metropolitana de transportes, que foi aprovada
em Conselho de Ministros e publicada no passado dia 22 de Agosto, que vai perm1ir tutelar o modelo de
transportes da Área Metropolitana, a partir de uma estrutura única que controla a bilhética, a tarifa, a rede, os
horários, etc. Que a terceira.peça deste puzzle, é o lançamento de um concurso público para o serviço de
transporte público na Area Metropolitana, -que será lançado em Setembro ou Outubro e que será a grande
revoluçäo nos transportes na Area Metropolitana, porque, desde a definição das idades méd'ias da frotal até à
obrigatoriedade da utilização de GPS em cada um dos autocarros, para controlar os horários, até à própria
temática da bilhética, tudo permitirá que se dê um passo de gigante na componente dos transportes, que näo é
apenas uma componente de mobilidade, é também uma componente ambiental fundamentai, Disse que este
trabalho vem sendo feito há 2 anos, pela Área Metropolitana, em articulação com o Governo e esta foi a última
etapa que se prevê que venha a ser intensificada, quer com a montagem da empresa metropolitana quer com a
montagem da estrutura intermunicipal da STCP e da forma de servir os cidadaos quei pelo modelo que,
progressivamente, vai ser implementado, para a melhoria dos transportes públicos na Áiea Metropolitana,
nomeadamente, em Vila Nova de Gaia,
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura solicitou esclarecimentos relativamente ao memorando,
nomeadamente, quanto à alínea e) e à intermunicipalizaçäo dos STCP, pelo que, perguntou se esta avaliaçäo é
assumida formalmente e.d9 fo1llc1ara por todos os municípios contraentes e, facé à posiçao maioritária do
município do Porto, que detém 53,69% do capital social da futura empresa, não seria melhor a'celebraçäo de um
acordo parassocial para regulaçäo interna das relaçoes entre os contraentes sobre, por exemplo, o financiamento,
a criaçäo de linhas ou alteração da rede. Que, fáce aquilo que o Senhor Presidente referiu, sobre o concurso
internacional a lançar e que tem a ver com a implemeniaçäo do regulamento no 1370/2002 do parlamento e do
Conselho Europeu, perguntou se, nesse concurso, a STCÉ for equiparada a qualquer um dos outros operadores,
para efeitos de elegibilidade das candidaturas, que deverá ser aberto para atribuir as concessöes de serviço de
transporte de passageiros na Área Metropolitana do Porto, qual ó que vai ser o papel da sTCp no âmbito do
lançamento da implementação deste concurso internacional. Relativamente à empreia metropolitana, disse que
em março passado, o Senhor Presidente informou esta Câmara que, em meados deste ano, se promoveria a
criaçäo de uma empresa metropolitana de transportes, detida petoi tZ municípios, a qual iria tutelar ou deter o
controle acionista dos STCP. Perguntou se a presente decisão revoga o anúncio da anterior ou se há uma
mudança de estratégia, Que relativamente à alínea e)e aos considerandos da cláusula 1u, no no 2, perguntou se a
medição dos dados está feita de forma objetiva relativamente ao serviço público, porque a ideia gerä que costuma
existir, é que as linhas que servem Vila Nova de Gaia, seräo em número inferiór ¿é Oos outroé dois municípios,
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Que, face ao peso do município do Porto, disse aparentar ser mais uma municipalizaçäo do que uma
intermunicipalizaçäo dos STCP. Relativamente à cláusula 2a, no 2, alínea g), e caso se verifique qualquer situação
que reverta ou coloque em risco ou em causa essa integração, perguntou se pode haver algum risco para os
direito_s laborais dos próprios trabalhadores. Relativamente à cláusula 2",no 3, perguntou se .stã salvaguardada a
garantla das responsabilidades após 31 de Dezembro deste ano, Que na cláusula 3., no 2, alínea ii), reiativamente
à delegaçao de competências, perguntou se existe alguma ideia da construçäo e sobre a estrutura desta
metodologia, Relativamente à clausula 30, no 2, prevê-se a criação de uma nová unidade técnica para serviços,
para coordenação intermunicipal dos STCP, pelo que, perguntou se já se sabe qual é o desenho administrativo
deste órgä0, quais os encargos que poderá ter para os municípios e qual é o seu período de vigência,
0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse nunca ter afirmaldo que a criação da
empresa metropolitana assumiria o controlo acionista, mas sim, o controlo da operaçä0, Que a empresa
metropolitana foi concebida como uma empresa gestora de concessöes, incluindo as concéssöes dos privados e
dos STCP, gestora e fiscalizadora da rede, ou seja, será a empresa metropolitana que vai dar parecer favorável ou
desfavorável à criaçäo de uma nova rede numa urbanizaçäo que venha a sei criada; à extinçäo de linhas
existentes atualmente; à alteração de circuitos existentes, etc, e será a gestora da bilhética, Disse que a empresa
metropolitana não é uma nova estrutura, é uma estrutura de subðtituição e extingue-se com a empresa
metropolitana, extinguem-se os TIP's, extinguem-se as competências e as estruturas digestäo de rede da'Área
Metropolitana do Porto e a empresa metropolitana centraliza tudo e coordena a operação da STCp. Disse que
aquilo que se pretende, é a criação de uma empresa metropolitana que seja a'macro estrutura, nunca uma
empresa metropolitana que seja parte da operaçäo e se ela fosse a gestora ou tivesse controlo acionista da STCp,
seria parte da gestä0, pelo que, seria inclusivamente uma empresa ilegal no seu objetivo de tutela, Disse pretender
deixar claro que a empresa metropolitana näo tem controlo acio¡istisobre ninguêm e sobre nada, porque ela é
uma estrutura metropolitana integrada pelos 17 municípios da Area Metropolitãna, Disse que as condiçöes que
estão explícitas no memorando, säo as condiçöes que resultam do trabalho ieito pelas áreas metropolitanäs com o
Governo e depois aceite por todos os municípios, Que se os seis municípios assinarar, é porque estäo de acordo
e é muito importante ter obtido este consenso, que acaba por ser um consenso transversal que envolve municípios
do Partido Socialista, envolve a concordância de municípios do PSD e envolve a concordáncia de um município
presidido por um Presidente independente, que é o caso do Porto, Que näo se trata de uma estratégia partidária,
mas sim, de uma estratégia metropolitana, assumida e aceite por todos. Disse que nåo fazia señtido nenhum
acordo parassocial, p.orque o acordo parassocial está estipulado no contrato, está estipulado no memorando de
entendimento, o qual esclarece tudo, incluindo a comparticipação de cada um. Que no que diz respeito ao
concurso e como é que STCP pode ou näo ser equiparada, disse que ela não pode legalmente e náo pode,
independentemente da intermunicipalizaçä0, Que a STCP, por lei, é operador interno Oa Áräa Metropolitana, pelo
que, a lei prevê que o operador interno nao pode ser concorrente ao concurso que vai ser lançado, porque o
conceito e o estatuto de operador interno é um estatuto de operador específico, uma espécie de reserva de
salvaguarda, que sÓ pode assumir novas concessöes, no caso das concessöes lançadas a concurso ficarem
desertas. Que aquilo que se espera, é que as concessöes lançadas a concurso näo fiquem desertas, pelo que, a
STCP näo pode concorrer e apenas pode receber ajustes diietos por ausência de concorrentes ao concurso e
pode, esporadicamente, até ao limite dos 30% definidos na legislação europeia, ver contratu alizada alguma
operaçã0, isto é, a operaçäo que fique em concurso público, desérta óu nova operação que resulte posteriór ao
concurso público. No que diz respeito à questão da maioria do Porto, disse estar resolvida e ao manter-se a
cooperação entre todos, v3i-qe ter uma gestäo partilhada e não uma questäo de maiorias, No que diz respeito à
questäo fundamental dos direitos trabalhadores, disse não haver nada a dizer, porque está tudo salvaguardádo, ou
seja, os trabalhadores mantêm todos os seus direitos atuais e aqueles que vêm'do passado, pelo-que, näo há
nenhuma alteração dos estatutos dos trabalhadores.
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0 !9¡!or Vereador, Pli99é Joaquim Gancela Moura apresentou a seguinte declaração:
"MEMORANDO DE ENTENDIMENIO SOBREA INTERMUNICIPALITAçAO DA STCP, SÁ
DECLARAçAO
Não obstante o PSD acompanhe o voto da Câmara e vâ votar favoravelmente, o memorando de entendimento que nos é presente susclta um conjunto
de d(tvidas e perplexidades que queremos relevar,
Este memorando é assinado pelo Governo em fim de mandato, assumindo esfe em nome do Estado compromisso de envidar esforços para concretizar a
intermunicipalização iá no prÓximo dia 1 de Janeiro de 2020, quando ainda falta legislar matéria através de decreto lei, que teia dle ser apreciado e
u:tado pela Assembleia da República na próxima legislatura e promulgado pelo Presidente da República.
E também de lamentar que o município haia assinado este memorando se/n gue o assunfo tenha sido previamente informado, esclarecido, discutido e
u_otado pelos órgãos municipais próprios. A Câmara ea Assembleia Munícipal vão limitar-se sufragar este documento como um facto consumado.
Por outro /ado, se este modelo tem em vista a intermunicipalizaçao da empresa SICP e do sõrØço prestado, falha redondamenfe esse objetivo, pois
parece trata-se, na verdade, de- municipalinção da empresa, Trata-se de uma empresa cujo controlo será total por parte do Município do pôrto, sendo
queosresfanfesmunicípios sãomals contribuinteslíquidosquebeneficiârios,participandoapenasnasdespesas, quenocasodeVitaNovadeGaia,
ascendem a €1.400,000,00, por ano, nos próximos 5 anos.
A/rás, as relações futuras entre os municípios a aclonrsfas, no que tange à gestao, à estratégia investimento, financiamento e alteração de redes, entre
outras matérias, para cuias declsões não pode, nem deve depender apenas do mero exercício da expressão nominal do capitat toriat drtido, ertgindo
consensos 

ryt9i9 
alargados, para o que se torna incontornável a celebração de um acordo parassocia/,

Em Lisboa foi fácil entregar literalmente a Canis ao município de Lisboa, porque a empresa serye apenas a cidade de Lisboa, Mas rsso não é verdade no
caso da srcP, que servã 6 dos municípios metropolitanos'mars populosos ¿ä porto. '

Finalmente' o PSD lamenta que, de acordo com a informação vinda a púbtico por parte dos trabalhadores da empresa, esfes não tenham sido tidos em
conta neste processo nern sequer ouvidos formalmente, após pedldos de reuniã0, que requeram.
Sendo a concertação social uma marca ideológica programâiica de sempre do PSD, não podemos deixar de nos mostrar preocupados com a aparente
alteração das regras do iogo democrático, bem como o aparenfe desiesperfo peta fatta de envolvimento e inclusão dos mesmos trabalhadores no
momento importante da dlscussão do presenfe e sobretudo do seu futuro coletivo e empresarial.
Vila Nova de Gaia, 2 de setembro de 2019.
O Grupo de Vereadores do PSD na Câmara Municipat de Vila Nova de Gaia,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse não se estar perante um facto
consumado, porque se for votado contra na Câmara e na Assembleia Municipal, a questäo näo se concretiza,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente datado de 2T.08.201g,
que aprovou o Memorando de Entendimento sobre a lntermunicipalizaçäo da STCP, S.A.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municiþal.

ODET RIO DO

TAT
€,344

TRO PELA L DE BOM
EDOC/2019/49799

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 27,08,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxa pela
utilizaçäo do auditório do Parque Biológico de Gaia, para a reai¡zação de um Workshop
Técnico para Formadores de TAT, a realizar no dia 08 de setembro de 2019, no valor de €
344,40 (trezentos e quarenta e quatro euros e quarenta cêntimos), solicitado pela Escola
Nacional de Bombeiros, nos termos informados.

PEDI OD MUNICI AC RMES
NO VALOR D E DEZ

ESSE TRO PELO C
PILAR
EDOC/2019/50685
Foi presente o documento referid_o em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 27.08.2019"
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de isençäo do pagamento de taxa municipal de
ligaçäo à central de alarmes dos Bombeiros Sapadores, pelo período de 2 anos, no valor de
€ 1.010,64 (mil e dez euros e sessenta e quatro cêntimos), solicitado pelo Gentro de
Acolhimento da Serra do Pilar, nos termos informados.

DIREçAO MUN|C|PAL DE ADM¡N|ST E FINANçAS

E

DE FI FI NO DE
RAD REPUBL ESA E ROPEU

BEI
EDOC/2o19/48300
Foi presente o documento referid^o-em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 27.08.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
' Convidar as instituiçöes de crédito a apresentarem piopostas para contrataçäo
destas operaçöes de financiamento, dando cumprimento ao estabeiecido no no 4ido
artigo 250, da Lei n0 7512013, de 12 de setembro e no 5, do artigo 490, da Lei no
7312013, de 3 de setembro, sugerindo.se, desde já, a consuita às seguintes
entidades bancárias:

. Caixa Geral de Depósitos;
o Banco Santander Totta;
. Banco Comercial português;

. Banco BPI;

. Caixa Económica Montepio Geral
'A comissão de abertura e análise das propostas apresentadas seja composta por:
Manuela Garrido, Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças;
Ana Paula Guedes, Diretora de Departamento de Planeamentó, Controlo Financeiro
e Execuçöes Fiscais;
Marcelo oliveira, chefe de Divisäo de contabilidade e Tesouraria
'Que, após análise das propostas e apreciado do mérito das mesmas, seja remetida
à Assembleia Municipal, para autorizaçäo, a contraçäo do empréstimo, ños termos
do disposto nos artigos 490 da Lei no 7312013 e alíneâ fl, do no i, do artigo 250 da Lei
no 7512013, de 12 de setembro;
'Dispensar a audiência prévia, nos termos do disposto na alínea a), do no 1, do
artigo 1030 do CPA.

IDO D OP ER.()()
EM E BLICA EO PEU
DEI MENTO LINHA BEI 2020. AUT
EDOC/2019/48309

Foi presente o documento referid_o-em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 27.0g.2,019,
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o segu¡nte:
' Convidar as instituiçöes de crédito a apresentarem propostas para contratação
destas operaçöes de financiamento, dando cumprimento ao estabeiecido no no 4ido
artigo 250, da Lei n0 7512013, de 12 de setembro e no 5, do artigo 4go, da Lei no
7312013, de 3 de setembro, sugerindo-se, desde já, a consuita às seguintes
entidades bancárías:

o Caixa Geral de Depósitos;
o Banco Santander Totta;
. Banco Comercial português;

. Banco BPI;
o Caixa Económica Montepio Geral

'A comissäo de abertura e análise das propostas apresentadas seja composta por:
Manuela Garrido, Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças;
Ana Paula Guedes, Diretora de Departamento de Planeamentó, Controlo Financeiro
e Execuções Fiscais;
Marcelo 0liveira, chefe de Divisäo de contabilidade e Tesouraria
'Que, após análise das propostas e apreciado do mérito das mesmas, seja remetida
à Assembleia Municipal, para autorizaçäo, a contraçäo do empréstimo, ños termos
do disposto nos artigos 490 da Lei no 73t2013 e alínea f), do no i, do artigo 250 da Lei
no 7512013, de 12 de setembro;
' Dispensar a audiência prévia, nos termos do disposto na alínea a), do no 1, do
artigo 1030 do CPA.

- DECI E.03.1 00015
EM UAD CE ENTRE BLICA EO
DE ENTO I LINHA BEI PT 2020. AUT
EDOC/2o19t48302
Foi presente o documento.referido-em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara. 27.0g.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
' Convidar as instituiçöes de crédito a apresentarem piopostas para contrataçäo
destas operaçöes de financiamento, dando cumprimento ao estabelecido no no 4f do
artigo 250, da Lei n0 7512013, de 12 de setembro e no 5, do artigo 490, da Lei no
7312013, de 3 de setembro, sugerindo.se, desde já, a consulta às seguintes
entidades bancárias:

. Caixa Geral de Depósitos;
o Banco Santander Totta;
o Banco Comercial português;

. Banco BPI;
o Caixa Económica Montepio Geral

'A comissäo de abertura e análise das propostas apresentadas seja composta por:
Manuela Garrido, Diretora Municipal de Administração e Finanças;
Ana Paula Guedes, Diretora de Departamento de Þlaneamentó, Controlo Financeiro
e Execuçöes Fiscais;
Marcelo oliveira, chefe de Divisäo de contabilidade e Tesouraria

7
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'Que, após análise das propostas e aprec¡ado do mérito das mesmas, seja remet¡da
à Assembleia Municipal, para autorização, a contraçäo do empréstimo, ños termos
do disposto nos art¡gos 490 da Lei n0 73t2o1i e alínea f), do no 1, do artigo 250 da Lei
no 7512013, de 12 de setembro;
'Dispensar a audiência prévia, nos termos do disposto na alínea a), do no 1, do
artigo 1030 do CPA.

..PR
SERVI TAMENTO M

DO AR
MINUTA DE CONTRATO
EDOC/2019/5311
Foi presente o documento referid-o-em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 8, apenas no original,
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara.2T.0A,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1- Aprovar o relatório final;
2- Adjudicar a prestaçäo de serviços à proposta reportada pela empresa AGR -

Engenharia e Serviços, Lda, pelo valor global de €694.800,00 para o total dos 3
anos de duraçäo previsível do contrato, sendo o valor anual de 231.600,00€,
acrescido de IVA à taxa legal de 23%;

3- Aprovar a minuta.

E COLAB A ENTRE ODE EA
GREJA IAL ESIA DE DE APOIO DES

LOU DE 2019. NO VALOR DE €1,500.00 (MlL E QUINHENTOS EUROS)
EDOC/2019t44728

UT

E

Foi presente o documento referid^o em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g, apenas no original.
Despacho do Sr. Presrdente:"4 Câmara, 27.08,2019,
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 fleguesia de Vilar de Andoriniro,
para apoio às Festas de S. Lourenço de 2019, no valor de €1.500,00 (mil e quinhentos
euros), nos termos apresentados.

A E
aa

cípro oe A DE
DEI o

Ert NO
EUROS)
EDOC/2019t4s799
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, 27.08.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo Juvenil Etno-Folclórica "As Lavradeiras de Arcozelo
Santa Maria Adelaide", para apoio à realizaçäo de Festival de Folclore, no valor de €1.000,00
(mil euros), nos termos apresentados.

o
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DO DE OE

DE PORTA. SOLICITADO NELSON ROD GUES MAROUES PEREIRA
ED0C/2019/50502
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara, 27.0g.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar o pagamento em três prestaçöes da taxa inerente à
abertura de porta, solicitada pelo Sr. Nelson Rodrigues Marques Þereira, sendo as duas
primeiras no valor de €47,42lcada e a última de €.47,41, acrescidas de juros contados sobre
o montante da dívida, desde o termo do prazo para o pagamento até à data de pagamento
efetivo de cada uma das prestaçöes, nos termos informadós.

PEDID

UROS E TRO
DIA

EDOC/2019t45821

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no
original.

Despacho do Sr, Presid ente : " À Câmara. 27.0g,201 9,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, isentando 70% do valor total de €3i4,24 (trezentos e vinte
e quatro euros e vinte e quatro cêntimos), ou seja, o valor de €226,g7 (duzentos e vinte e
seis euros e noventa e sete cêntimos), para deslócaçäo a Cantanhede no dia 04 de agosto
de 2019, solicitado pelo Grupo Folclórico da Madalená, nos termos informados

DED DOP TO DE DE VIATU IP
€1 NTO E AEU DESL

NOD 9 PELA F
EDOC/2o19t45735
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 27.08.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor total de €180,09 (cento e oitenta euros e nove
cêntimo_s),_para deslocaçäo a Penafiel, no dia 02 de agosto de 2019, solicitado pela
Fundaçäo Padre Luís, nos termos informados,

9
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PEDI OD E UTI

EN ECt E VINTE
lA 01 20'19 PELA

FUN

ED0C/2019t45710
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no i4, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preslde nte : " À Câmara. 27.08.201 9,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €125,26 (cento e v¡nte e cinco euros e
vinte e seis cêntimos), para deslocaçäo a Santa Maria da Feira, no dia 01 de agosto de 2019,
solicitado pela Fundaçäo padre Luís, nos termos informados.

DISPE DET MU
R TOT osE E

DE BASTO. NO DIA 03 DE osTo DE 201e. SOLICITADO P O CENTRO POP ULAR DE
TRABALHADORES DO AREINHO
EDOC/2019t45754
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1b, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrd ente : " À Câmara. 27. 08. 201 9,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor total Oe €302,04 (trezentos e dois
euros e quatro cêntimos), ou seja, o valor de€2'11,43 (duzentos e onze euros e quarenta e
três cêntimos), para deslocaçäo a Cabeceiras de Basto, no dia 03 de agosto de 2019,
solicitado pelo Centro Popular de Trabalhadores do Areinho, nos termos informados.

PEDI SPEN DET
AE

AG SOLIC
1404/CANELAS
EDOC/2019t49790
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: "A Câmara. 27,08.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €311,32 (trezentos e onze euros e trinta e
dois cêntimos), para deslocaçäo a Góis, no dia 07 de agosto de 2019, solicitado pelo
cNE/Agrupamento 1404/caneras, nos termos informados.

DE
NOSA

FEIA
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DIDO DE NSA DE

AL EN AE E OITE NTIM
LIA 10 DE 201 LO CN

LIX DA MARINHA
EDOC/2019/50693

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 17, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 27,08.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas munic¡pais, no valor total de €184,87 (cento e oitenta e quatro euros e
oitenta_.1|ete cêntimos), para deslocaçäo a Apúlia no dia i0 de agosto de 2dlg, solicitado
pelo CNE/Agrupamento 575/5, Félix da Marinha, nos termos informàdos

T NO
ALD

LEVER

EDOC/2019/50653

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:"A Câmara. 27.09,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, isentando 70% do valor total de CZóg,6g (duzentos e oito
euros e sessenta e oito cêntimos), ou seja, o valor de €146,08 (cento e quarenta e seis euros
e oito cêntimos), para deslocaçäo a Trofa, no dia 10 de agosto de i01g, solicitado pelo
Rancho Folclórico de Lever, nos termos informados

ENSA

IMOS
03 DE ODE cHo

OLIVAL
EDOC/2019t45781
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 19, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 27,09,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor total de Cagó,gZ (trezentos e trinta
euros e trinta e sete cêntimos),ou seja, o valor de€231,26 (duzentos e trinta e um euros e
vinte e seis cêntimos), para deslocaçäo a Mira, no dia 03 de'agosto de 2019, solicitado pelo
Rancho Regional de Olival, nos termos informados

NOVIA

o

PE

EEE

F N 10 DE 201 PEL
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E VIA

6
PED DE DIS DO ENTO DE NICIP

EU E NOVE
D DE 201

E INF ANO ANO
ED0C/2019/50863
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"A Câmara. 27.0g,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €57,29 (cinquenta e sete euros e v¡nte e
nove cêntimos), para deslocaçäo aos Carvalhos/Senhora da Saúde, no dia 13 de agosto de
2019, solicitado pelo Centro de Dia e Jardim de Infância Salvador Caetano e Ana õaetano,
nos termos informados.

DET DE UTI

ECI
10 DE

EDOC/2019/50606
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 27.09,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70% do valor total Oe C3O¿,ZS (trezentos e
sessenta e quatro euros e vinte e cinco cêntimos), ou seja, o valor de €eS¿,gg iduzentos e
cinquenta e quatro euros e noventa e oito cêntimõs), parä deslocaçäo a Mondim de Basto,
no día 10 de agosto de 2019, solicitado pelo Rancho Folclórico do povo de oliveira do
Douro, nos termos informados

ID ts OP RAS
V AL NTOS A UROS E SET

o ODE oLtctr o
DE LAS DE BREY

EDOC/2019t44824

€57

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. 27,08.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor total de €286;,37 (duzentos e oitenta e seis euros
e trinta. e-se!9 cêntimos), para deslocação a Vila Praia de'Âncora/Caminha, no dia 1g dejulho de 2019, solicitado pelo Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner, nos
termos informados.

H PEL
V

DIM

N

PARA

VILA DE
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6
IDO DE D EN VIATU

V DE E E VINTE E
OS DIA 17 DE ADO

ERE rtJ
M MA''

EDOC/2019/51412
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrd ente : " À Câmara. 27. 08, 201 g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor total de€,i10,24 (quatrocentos e
dez euros e vinte e quatro cêntimos), ou seja, o valor de €287,17 (duzentos e'oitenta e sete
euros e dezassete cêntimos), para deslocaçäo a Arcos de Valdevez, no dia 17 de agosto de
2019, solicitado pela Associaçäo Cultural e Recreativa "Juventude em Maicha de
Crestuma", nos termos informados.

tDo
OTAL

EDOC/2019t51431

NODE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara. 27,0g,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor total de êæ4,87 (seiscentos e
trinta e quatro euros e oitenta e sete cêntimos), ou seja, o valor de €444,41(qùatrocentos e
quarenta e quatro euros e quarenta e um cêntimos), para deslocaçäo a Tonà'de Moncorvo,
no dia 18 de agosto de 2019, solicitado pela Associaçäo Cultural à Musical de Avintes, nos
termos informados.

DIDO
UNICIP

NO

CULT E

DEDE

EDOC/2019/51390
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 27,0g,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor total de €l1T,gl (setecentos e
dezassete euros e oitenta e sete cêntimos), ou seja, o valor de €502,51 (quinÈentos e dois
euros e cinquenta e um cêntimos), para deslocaçäo ao Montijo, no dia l7 àä agosto de 201g,
solicitado pela "Preseryar Memórias/Associaçäo Culturai e Recreativa"i nos termos
informados.
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A

t
DE LICE

BITO DA NRA DE
FRE VALOR T TENT E TRI

EDOC/2019/36596
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. 27.08,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, indeferir o pedido de isenção do pagamento de taxas relativas à
emissäo de licenças de funcionamento e realização de vistorias a rec¡ntos, no âmbito da
Festa em Honra de Santo António do Freixieiro, no valor total de €86,36 (oitenta e seis euros
e trinta e seis cêntimos), solicitado por Desfile Cósmico . Associaçäo, nos termos
informados.

AGAME TAXAS EMISSÄO
IONAME AEM

AFU VALO SEIS EU E SEIS
DA AFU

EDOC/2019/37506
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 27, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presid ente : " A Câmara. 27.0A, 201 9,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, indeferir o pedido de isençäo do pagamento de taxas relativas à
emissäo de licenças de funcionamento e realizaçäo de vistorias a recintos, no âmbito da
Festa em Honra de Säo Pedro da Afurada, no valor total de €86,36 (oitenta e se¡s euros e
trinta e seis cêntimos), solicitado pela Comissäo de Festas em Honra de Säo pedro da
Afurada, nos termos informados,

AGA ASÀE LICEN
EN FESTA DE

MARI E TRI
ctT

EDOC/2019t42750
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"A Câmara. 27,09.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas relativas à
emissäo de licenças de funcionamento e realização de vistorias a recintos, no âmbito da
Festa em Honra de Santa Marinha, no valor total de €86,36 (oitenta e seis euros e trinta e
seis cêntimos), solicitado pela Confraria do Santíssimo Sacramento, nos termos
informados.

EDIDO D DO

DE

DE NTI
DO

POR

OPE HONRA DEDE
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DIREçÃO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAçOS PÚBLrcO
E DISPE T DE

t
S
RELATIV

EM DE VILAR DE
ODIAl DE VALOR 80 A E OITO

E LOU
EDOC/2019t47925

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 29, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara, 27.08,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realização do evento "Procissäo em Honra de Säo
Lourenço" Vilar de Andorinho, realizado no dia 10 de agosto de 2019, no montante de
€125,16 (cento e vinte e cinco euros e dezasseis cêntimos), correspondente a 70% do valor
total de €178,80 (cento e setenta e oito euros e oitenta cêntimos), solicitado pela Comissão
de Festas de Säo Lourenço 2019, nos termos informados

DISPE ERRU
NTO ..

ENA REAL MBRO
VALOR NCO C

SOLICITADO PELA JUNTA DE FREGUESIA DA
EDOC/2019/49893

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 27.09.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realização do evento "Madalena Fèst 2019,,, a realizar no
dia 29 de agosto de 2019, no montante de €500,64 (quinhentos euros e sessenta e quatro
cêntimos), correspondente a 70o/o do valor total de'€715,25 (setecentos e quinze euro, e
vinte e cinco cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia da Madalenà, nos termos
informados.

D|REçÄO MUNtCtpAL PARA A TNCLUSÄO SOC|RL
PEDIDO DE DISPENSA PAGAMENTO DE TAXAS D PELA LIZACAO DAS

ADO PE

SCINAS
ANO OR ENTOS EU

SOLICIT ADO POR DELFI MANUEL DA C HA CORREIA SOUSA
EDOC/2019t48s34
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31, apenas no
original.
Despacho do Sr. Preslde nte : " À Câmara. 27.0g.201 9,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas devidas
pela utilizaçäo das piscinas municipais para o ano de 2019.2020, no valor €280,00 (duzentos
e oitenta euros), solicitado por Delfim Manuel da Cunha Correia de Sousa, nor t.rrot
informados.
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PEDIDO DISPENSA DO ODE TAXAS DEVIDAS UTILIZACÃO DAS PISCINAS

ANO 9-2020 R €280 E OITEN
POR PIN

ED0C/2019/49099
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 27.08.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas devidas
pela utilização das piscinas municipais para o ano de 2019.2020, no valor €280,00 (duzentos
e oitenta euros), solicitado por Eduardo Pinto Ribeiro, nos termos informados.

DE D E DEVI UTI PI
MUNICIPAIS PARA O AN DE 2019.2020. VALOR €335. fiREZENTOS E TRINTA E CINCO EUROS).
SOLIC ADO POR MANUEL FERNAN LOURENCO EIDA
EDOC/2o19t49250

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no
original.
Despacho do Sr, Preside nte: "À Câmara. 27.0g.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas devidas
pela utilização das piscinas municipais para o ano de 20'19.2020, no valor €335,00 (trezentos
e trinta e cinco euros), solicitado por Manuel Fernando Lourenço Almeida, nos termos
informados,

PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DE TAXAS PELA LZACÄO DAS SCINAS
MUNICIPAIS PARA O ANO DE 20 19-2020. NO ALOR €280. (DUZENTOS E OITENTA EUROS),

ADO CARV RI
EDOC/2019/49106

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara,27.0g.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas devidas
pela utilizaçäo das piscinas municipais para o ano de 2019.2020, no valor €280,00 (duzentos
e oitenta euros), solicitado por Maria Beatriz Carvalho Abreu Ribeiro,.noò termos
informados.

PEDI DE DISPE DO ODET DEVIDAS PELA UTI DAS P ISCINAS
AN 201 V IN

SOLICIT ADO POR MARIA MARGARIDA OLIVEIRA DOS SANTOS
EDOC/2019t14370
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, 27.0g,2019,
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Deliberação

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento de taxas devidas
pela. utilizaçäo das piscinas mun¡c¡pa¡s para o ano de 2019-2020, no valor €350,00 (trezentos
e 

-cinquenta euros), solicitado por Maria Margarida Oliveira dos Santos, nos termos
informados.

DIDO DE EVIDAS
M ARA O 201 LD OEU

ADO FERNAN
ED0C/20r9t50577
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preslde nte : " À Câmara. 27.0g,201 g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas devidas
pela utilização das piscinas municipais para o ano de 2019.2020, no valor €2.205,00 (dois mil
duzentos e cinco euros), solicitado por Ana Cristina Queirós Fernandes, nos'termos
informados,

PEDIDO ISPENSA O PAGAMENTO DE TAXAS DAS PELA U DAS PISCINAS
PARA NO VAL E SETE

SOLICITADO POR OLEG SOSU
EDOC/2019/9207

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:"À Câmara. 27.09,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas devidas
pela utilização das piscinas municipais para o ano de 2019-2020, no valor €1.570,00 (mil
quinhentos e setenta euros), solicitado por Oleg Sosu, nos termos informados

IDO DE DO ENTO DEVI MUNI
J DAC

DE €1.1 E
TAE

EDOC/2019t48611

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. 27,08.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas devidas
pela utilizaçäo da Piscina Municipal Maravedi por José Manuel Pinto de Sousa e Estela
Cristina Araújo da Costa de Sousa para o ano de 2019.2020, no valor €1.105,00 (mil cento e
cinco euros) e €335,00 (trezentos e trinta e cinco euros), respetivamrnie, ào, termos
informados,

DEDO

EEP
SOU LA CRISTIUEL
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EDIDO DE D DET CANíDEO

€327 E VINTE E
ITADO SENGO

ED0C/2019t21971
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 39, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 27.08,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas
correspondentes ao alojamento de canídeo no Centro de Reabilitação Animal, no valor
€327,90 (trezentos e vinte e sete euros e noventa cêntimos) + lvA, solicitado por Maria
lsabelTavares Mesquita Sengo, nos termos informados.

PEDID

ANI OSEUM NTA E
coc LICITAD NTOS

EDOC/2019/20638
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presrd ente : " À Câmara. 27.08,201 9,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas
correspondentes ao alojamento de canídeo no Centro de Reabilitação Animal, no valor
€201,65 (duzentos e um euros e sessenta e cinco cêntimos), solicitado por Joaquim da Silva
Santos, nos termos informados,

PEDI to Eco NO GAIA+I APOIO
POR SAF

IRA- DE 01.07
ED0C/2019/37891
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"A Câmara. 27,09.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, revogar a deliberação de Câmara de 01,07.2019, relativa ao
pedido de apoio económico no âmbito do programa municipal Gaia+lnclusiva - Eixo Apoio
na Carência Económica e Emergência Social, solicitado por Andreia Marisa Fernandes
Pereira, nos termos informados,

DE MUN IP + LUSIVA -
ERG MARIA FONSECA

TEIXEIRA

ED0C/2019t50942
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. 27,08,2019,

IAL

EE
DAD
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
municipal Gaia+lnclusiva - Eixo Apoio na Garência Económica e Emergência Social,
solicitado por Maria Albertina Fonseca Teixeira, nos termos informados

DE AP ITO DO MUNI A-
NA ERG so REIA RNAND
PEREIRA

ED0C/2019t51200
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrd ente : " A Câmara. 27. 08, 201 9,
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 Andreia Marisa Fernandes Pereira, nos termos informados

('^F4^f l^ MlJNt(,il,A1 MÍnuta da Atø no 19 - Reunião Pltblíca
De 02 cle setembro de 2019

o Âtvr GAIA+I - EIXO
ICA E NCIA tc A

VICENTE DOS SANTOS ALMEIDA
EDOC/2019t51't01
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preslde nte : " À Câmara. 27.08.201 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 Sicial,
solicitado por Lurdes Maria da Mota Vicente dos Santos Almeida, nos termos informados,

ODE ÂMer GAIA+I - EIXO
POR EL DE

DE OL IVEIRA
EDOC/2019/50389

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 27.08.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
municipal Gaia+lnclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Sicial,
solicitado por Elson Daniel de Sousa Pinto de Oliveira, nos termos informadoJ.

PE OE co DO MU INCLU APOIO
REIRO

CORREIA
EDOC/2019/5027'l
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 46, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 27.09.2019,

EME

NCIA lcA clA soLl R MARIA
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de apoio económ¡co no âmbito do programa
municipal Gaia+lnclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Social,
solicitado por Mar¡a João Loureiro Leis correia, nos termos informados

DE tco DO ICIPAL E
NA N SOLICIT ROSA
EDOC/2019t50251

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 47, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preside nte : " À Câmara. 27. 08. 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 lrene Rosa Leite Oliveira, nos termos informados.

PEDI NO

MICA soLt
LOU RENCO COSTA PITA
EDOC/2o19t52073
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 48, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presldente: "À Câmara. 27.09.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
municipal Gaia+lnclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência õocial,
solicitado por Edviges Margarete Lourenço Costa Pita, nos termos informados-.

DOD MUNICIP CLUS
AL POR ODA

BARBOSA
EDOC/2019/51900
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:"À Câmara. 27,0g.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
municipal Gaia+lnclusiva - Eixo Apoio na Carêncía Económica e Emergência Social,
solicitado por Jorge Alcino da Silva Barbosa, nos termos informados,

AL0

oNO

N
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,, REAL 6 7E D DE
NO €81 7 NTA E ES

VIVO
EDOC/2019/51050
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara, 27.0g.2019,

(:^MAt?A MtJì.il(,il'^t I
DIREçAo MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE

P DA DE URBAN OR DE
€.4.627 RO MIL E EUROS E c

DE TREZE EUROS E
VINTE RDE€1

EO S ENTA ROC.o 91
SOLIC POR M, M STA LDA
EDOC/2019/51063

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:"À Câmara. 27,09,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa em 50% do pagamento da taxa
municipal de urbanização no valor de €4.627,91(quatro mil seiscentos e vinte e sete euros e
noventa e um cêntimos), da taxa de compensação urbanística, no valor de €8,330,23 (oito
miltrezentos e trinta euros e vinte e três cêntimos)e da taxa de emissão de alvará, no valor
de €1.282,60 (mil duzentos e oitenta e dois euros e sessenta cêntimos), Proc.o g12l1g -pL,
freguesia de Arcozelo, solicitado por M. M. Baptista Lda, nos termos informados.

ENTO DE - CERT
E AFU POR U LDA

EDOC/2019t51771
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. 27,09,2019,
Deliberaçäo:

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

1' Reconhecer, em virtude da conclusäo das obras efetuadas nos termos do
projeto de licenciamento aprovado e da apresentação da certificaçäo energética
n0 SCE 00182208122 que confere ao edifício uma classificação eneigétic¿ gi, que
o edifício sito na Rua Cabo Simäo,56 a 58 e Calçada da Serra,22, difreguesia de
Santa Marinha e São Pedro da Afurada, inscrito na matriz no 1122e desc-rito na It
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o no4521t20100g24,
foì objeto de uma intervençäo de reabilitaçäo, para efeitos da isençäo de lpl e
lMT, ao abrigo dos nos 1,2 do arto 450 e de deduçäo à coleta em sede de lRS, nos
termos do artigo 710, n0 4 do Estatuto dos Benefícios Fiscais.

2. Aprovar a emissäo de certidäo,

PEDID E AXA EMI
ALDOP

DE

ozE

0P

A

ES

ITTO

TAXA DE DE ALV
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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 "Festival do Prego", a real¡zar nos
dias 6, 7 e 8 de setembro de 2019, no valor de €81,78 (oitenta e um euros e setenta e oito
cêntimos), solicitado pela Associaçäo Carvalhos vivo, nos termos informados.

6
Deliberaçäot

DE DIS D DE L]CEN DE
o TIVA AO .,32A FESTA DA BROA". A REALIZAR DE 30 DE AGOST OA09DE

RO DE DE CENTO TRO AE
NOVE IT ADE AVINTES
EDOC/2o19t51206
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preside nte: "À Câmara, 27.08.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "32a Festa da Broa", a realizar de 30
de agosto a 09 de setembro de 2019, no valor de 1.194,89 (mil cento e noventa e quatro
euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de Avintes, nos termos
informados.

DE DEP TODET PELA
AO

1

RU ESIN NOS D 17 DE
NO OSE SETE EU NOVE C

SOLICIT JUNT ES
EDOC/2019t50787
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 54, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 27,08.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festida Francesinha", a realizar
nos dias 15, 16 e 17 de agosto, no valor de €267,39 (duzentos e sessenta e sete euros e
trinta e. nove cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de S. Félix da Marinha, nos
termos informados.

NTO EVIDA DE LI

A REAL
A EUROS E NOVE

UDE
EDOC/2019/44952
Foi presente o documenlo referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 55, apenas no
original.
Despacho do Sr, Preside nte : " A Câmara. 27.08.201 9,

(

DA
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PED

Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa de pagamento de taxa devida pela
em¡ssäo de licença espec¡al de ruído relativa ao evento "Festa Alameda do Cedrd', a
realizar nos d¡as 13 e 14 de setembro de 2019, no valor de €60,89 (sessenta euros e oitenta e
nove cênt¡mos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos
termos informados.

DE LICE
NTO ,, DEF VILA DE

DIAS 31 E()1 D BRO DE VALOR DE AE
soL DEF

EDOC/2019/51511

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, 27,08.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "XL Feitival de Folclore da Vila de
Arcozelo", a realizar nos dias 31 de agosto e 01 de setembro de 2019, no valor de €67,7g
(sessenta e sete euros e setenta e oito cêntimos), solicitado Junta de Freguesia de
Arcozelo, nos termos informados.

DED DE DET PELA LICEN
AO ..FEST

RA DE EO" AR DIAS
E DE SE DE 2OI ECt

ETE LICIT UN D VILAR
P

EDE

DE

EDOC/2019t44928
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.27.08.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festas em Honra de Santo
Ovídeo", a realizar nos dias 30 e 31 de agosto e 01 e 02 de setembro de 2019, no valor de
€95,78 (noventa e cinco euros e setenta e oito cêntimos), solicitado peia União de
Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos informados.

DED DA PE DE LICEN IAL DE-PROV
NO DIA

ETE ETENTA TIMO PELA

EDOC/2019t51276
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. 27,0g,2019,
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa de pagamento de taxa devida pela
em¡ssão de licença especial de ruído relativa ao evento "Prova de Ciclismo", a realizar no
dia 16 de setembro de 2019, no valor de €74,78 (setenta e quatro euros e setenta e o¡to
cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Grijó e Sermonde, nos termos
informados.

Foi presente o RESUMO DÁRIO DE TESOURARIA que se anexa no final por fotocópia sob o no 59, apenas no
original,
Deliberaçäo:

A Gâmara tomou conhecimento.

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

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

Abel Santos ' Referiu-se a um muro existente numa propriedade na Senhora da Saúde, o qual ameaça ruir, a
qualquer momento,

Domingos Carvalho Fernandes Meireles - Disse residir na Rua Rio de Leirós, solicitando a colocaçäo do
saneamento na referida artéria,

Vitor Santos - Disse ser presidente do conselho fiscal de uma Associação de Motards, sediada na Escola de
Pisä0, solicitando a colocaçäo de saneamento no local e de uma rampa de acesso. Referiu-se a uma medida
implementada pela CMPorto, que permite a circulação dos motociclos na faixa de BUS, solicitando que a Câmara
de Vila Nova de Gaia faça o mesmo, porque facilita a mobilidade,

Manuel Silva - Referiu a várias artérias da freguesia, dizendo existir algumas que estäo há vários meses sem
iluminaçäo pública, Que foram feitas várias notificações aos serviços e a questão ainda não se resolveu, Solicitou
um contributo da Câmara Municipal àDdireção do Rancho Folclórico, para a realização das obras de saneamento.

Tiago Sousa - Solicitou a colocaçäo de saneamento em artérias da freguesia, Reconheceu todo o excelente
trabalho que tem sido feito no município, nestes últimos dois anos, quer a nívelfinanceiro e económico quer a nível
de apoio social, cultural e humano.

Manuel Gonçalves - Referiu-se ao abate das árvores na Feira dos Carvalhos e à vedaçäo de caminhos de
servidä0,

T¡399 Gomes - Perguntou se já existem novidades relativamente à EBI Vendas, porque o ano escolar está prestes
a iniciar e tudo se mantem inalterável.

Francisco Vitorino Gonçalves Felgueiras - Referiu-se à pavimentaçäo da Rua Ponte Pereiro, a qual está muito
degradada,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues relativamente à intervençäo do Senhor
Abel Santos, disse que irá analisar o processo e fará chegar a inforñraçäo rapidamente, Relativam'ente à questäo
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do saneamento, levantada por vários Munícipes, disse ser um problema que resulta de um errg do passado, isto é,
fez-se investimento nas ruas por onde passa a "procissã0", ou seja, havia dinheiro comunitário que devia ter
servido para a cobertura integral do concelho. Que, atualmente, a Câmara näo tem fundos comunitários para
resolver este tipo de ligaçöes de saneamento, contudo, está a tentar estudar alternativas de atravessamento de
terrenos, para o sistema de gravidade continuar a ter o serviço de saneamento. Disse que, neste momento, está a
decorrer uma empreitada das Águas de Gaia, que vai iniciar-se na Travessa Rua de Leirós, Disse ser um esforço
que a Câmara está afazer, porque trata-se de um processo de última franja de ligaçäo de saneamento, mas é
aquela que levanta mais problemas em termos de gravidade e de bombagem.
Relativamente à intervençäo do Senhor Vítor Santos, solicitou ao Sr, Presidente da Junta que resolva a questão
da rampa de acesso à Associaçao Motard, No que diz respeito à circulação dos motociclos na faixa BUS, disse
não ser uma questäo nova, Que foi criada pelo Porto e, no caso de Gaia, o seu compromisso foi diferente, isto é,
começando pelo Metro/BUS e depois indo para todas as faixas BUS, permitindo a circulaçäo dos elétricos,
motociclos e veículos, Disse que a questäo está a ser estudada, mas tem de haver civismo por párte das pessoas,
Relativamente à intervençäo do Senhor Manuel Silva, disse que a EDP tem um conirato de prestaçoes de
serviços em que, desde que entra a reclamação, o prestador de serviços tem três dias para repôr, sob pena de ter
multas, pelo que, estranha que a EDP ainda não tenha resolvido a questäo, contudo, irá analisar a situaçä0, Disse
que devido às situaçoes de eco-eficiência e de poupança energética, a partir de determinada hora e em zonas de
menor centralidade, menor existência de pessoas ou não existência de pessoas , a luz desliga-se, No que diz
pspeito à atribuição de apoios, disse que a câmara irá analisar a situaçã0,
Relativamente à intervenção do Senhor Manuel Gonçalves, disse que o abate das árvores deveu-se a uma
questäo de segurança, porque apresentavam riscos para a populaçã0, Que, neste momento, está em concurso
público a reabilitação da feira, pelo que, no local serão plantadas novas árvores e vegetaçä0, No que diz respeito à
questäo da mina, disse que irá dar instruçöes à empresa Águas de Gaia para analisai a situaçå0,
Relativamente à intervençäo do Senhor Tiago Gomes e à Escola das Vendas, disse que será feita uma
intervençäo na escola, a qual será estrutural, porque envolve a remoçäo de amianto, Que queidiretamente com o

lqoio da Câmara quer com o apoio das freguesias, tem havido uma revolução no parque escolar e a questäo da
EBI das Vendas, ficará resolvida rapidamente.

!o qlt diz respeito à questäo apresentada pelo Senhor Francisco Vitorino Gonçalves Felgueiras disse que a
Rua Ponte Pereiro é uma artéria importante, que faz ligação a Avintes e que não éstá esqueðida, contudo, nesta
fase, a Câmara está a dar prioridade à reabilitação de ruas de asfalìo em péssimo'estado e de grandes
atravessamentos, ou seja, ruas que não säo centrais para o concelho, mas que såo centrais para as fregueõias.

E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 horas e 55 minutos, o Senhor Presidente da Câmara

declarou encerrada a reuniäo, da qual se elaborou a presente ata aprovada, por unanimidade, nos termos

do disposto no n0 I do art,o 34.0 do GPA e no no, I do arto. 570 do Anexo I da Lei no.75t2013, de 12 de

Setembro, bem como do n.o l do arto, 11.0 do Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,

aprovado pelo Executivo na sua reuniäo de 201g.01.21.

, Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças e secretária da presente

O Presidente da Câmara,

(ì^M^f ìA Nlt JNt(_tf 
j^t

W¿

Eeu

asu

(Eduardo Vítor Rodrigues)
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