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REUNñO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA

NOS PAçOS DO MUNICíPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 16 DE SETEMBRO DE 2019

PRESENTES:

'o senhor Presidente da câmara, prof, Dr, Eduardo vítor Rodrigues
- O Senhor Vereador, Eng.. patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
- A senhora vereadora, Dra. Maria Erisa vieira da silva cidade oliveira
- O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
' o senhor vereador, Dr. José Guilherme saraiva de oliveira Aguiar
- 0 Senhor Vereador, Dr, Manuel António Correia Monteiro
'A senhora vereadora, Enga. paula cristina Martins carvalhal
- O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
'A senhora vereadora, Dra. Marina Raquer Lopes Mendes Ascensão

PRESIDIU À RCUruIÄO:

'0 senhor Presidente da câmara, prof. Dr, Eduardo vítor Rodrigues

SECRETARIOU A REUNñO:

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

HORA DA ABERTURA: 16 horas

HORA DE ENCERRAMENTO: 1B horas e 25 minutos.
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PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, iniciou a reunião referindo-se à entrega,
neste momento, de duas viaturas à Polícia de Segurança Púbica e de duas viaturas à Guarda Nacional
Republicana, em cumprimento do protocolo oportunãmentå firmado com ambas as entidades, agradecendo a
presença da Secretária de Estado Adjunta e da Administração lnterna, Dra, lsabel Oneto e de todos os elementos
das forças de segurança.

lntervençäo do Senhor Comandante do Comando Territorial do Porto da Guarda Nacional Republicana, Coronel
Silvério Edgar Ruas Moreira e do Senhor Comandante do Comando Metropolitano do porto da polícia de
Segurança Pública, Superintendente Chefe paulo Lucas.

lntervenção da Senhora Secretária de Estado Adjunta e da Administração lnterna, Dra, lsabel Oneto,

PONTO PRÉUO NO 1
p Se.nhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar apresentou um Voto de Louvor ao a¡eta
André Ventura, na modalidade de Xadrez, que se sagrou campeão nacional, voto este que propöe seja
comunicado à Academia de Xadrez de Gaia e ao afleta,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Voto de Louvor ao afleta André Ventura, na
modalidade de Xadrez, devendo o mesmo ser comunicado à Academia de Xadrez de Gaia e
ao atleta.

PRESIDÊNCIA/VE REAçÄO
ATA DA E DE

AGOSTO DE 2()I9
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1, apenas no original,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a Ata no 18 da reunião pública realizada
em 26 de agosto de 2019,
Os Senhores Vereadores, Dr. José Guilherme Saraiva de oliveira Aguiar e Dr. Manuel
António Correia Monteiro näo votaram a aprovaçäo da ata da reuniäo de Câmara de 26 de
agosto de 2019, em virtude de näo terem participádo na mesma.

E EN NDO E
MUNI

P HI to PIO D NOVA

EDOCt2019t2229

0
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OS

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas no original,
Despacho do Senhor presrdenfe; "À Câmãra.29,0g.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Protocolo de Cotaboração Técnica e Financeira a
celebrar entre o Fundo Ambiental e o Município de Vila Nova de Gaia, tendo em vista o
financiame.nto^ u.t instalação de um posto de abastecimento de hidrogénio no runicipio de
Vila Nova de Gaia, bem como os respetivos anexos (cronograma, desõrição ao pro¡etoi, nos
termos apresentados.
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Ata n'20- Reunião Pública
De 16 de setembro de 2019

DE
EDOC/2o19/54869

Foi presente o documento.t, fu|d9,?Tepígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original.
Despacho do Senhor presidente : " À Câmãra. 0f', 0g.ZOl g,
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

DEPARTAMENTO DE PESSOAL

20G coM
DA UI

EDOC/zo19t52729

MUNI

ARA
soL

OLIVAL
EDOC/2019/53609

DE
TOT SEU

D I N
31 DE osTo E 0r DE SETEMB DE 2019. ICITADO co GIO DE GAIA
EDOC/2019/53513
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no original,

RI

Foi presente o documento referido,em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no original,
De sp acho do Se n hor P re sid e nte :, À Câm ara, 0 5, 09, 20 1 g,
Deliberaçäo:

Deliberado.por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençoes do ppD/pSD, aprovar a
abertura dos procedimentos concursais de seleçäo para provimento, em 

'ref 
ime de

comissä_o de serviço, de cargos de Direçäo lnterméúia de 2o giau: Divisäo de AquiËiçao oe
Bens e.Se.rviços_e de Aprovisionamento; Divisäo de Contrataiäo de Empreitadaò . fj¡u¡tao
de Património e Expropriaçöes, nos termos informados
Mais foi deliberado submeter à Assembleia Municipal a composiçäo dos júris dos
procedimentos concursais, nos termos do no 1, do artigo l3o da iei ni 4gt2012, de 29 de
agosto.

D|REçÃo MUN|C|PAL DE ADMtNtsTRAçÄO E FINANçAS

Foi presente o documento referido,em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original.
De sp acho do Se n hor P re sid e nte :, A Câma ra, 0 5, 09. 20 1 

g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70o/o do vaior total de'6ilg,O4 (quatrocentos e
setenta e três euros e quatro cêntimos), ou seja, €331,13 (trezentos e trinta e um euros e
treze cêntimos), para deslocaçäo a Pombal, nó O¡a 31 de agosto de 2019, solicitado pelo
Rancho Regionalde Olival, nos termos informados
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Despacho do Senhor presidenfe: "À Câmara.0l.0g.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municípais, no valor total de csòo,oo (quinhentos e noventa e seis
euros e sessenta e seis cêntimos), para deslocaçäo no âmbito do 23o lnternacional Torneio
Santo ovídio 2019, nos dias.30 e 3l de agosto e 01 de setembro de 2019, solicitado pelo
Colégio de Gaia, nos termos informados.

Ata n" 20- Reunião Ptiblica
De 16 de setembro de 2019

ED

DE 20

OMU DE VI

PE DI

ET

EDOC/2019/53660

EDOC/2o19/53686

DE
.A

EDOC/2019/54507

DE DE

DOIS

IP
N

S

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7, apenas no original,
Despacho do Senhor presidente:,À Câmãra,0S.0g.Z0l g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor total de eo¿z,to (seiscentos e
quarenta e sete euros e dez cêntimos), ou seja, o valor de €452,97'1quätrocentos e
cinquenta e dois euros e noventa e sete cêntimoi¡,'para deslocação a Amäirim, no dia 31de agosto de 2019, solicitado pelo Grupo rolclbr¡co Etnogrãfico Santa Marinha de
Crestuma, nos termos informados

Foi presente o documento_¡.efefdq91epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no B, apenas no original.
Despacho do Senhor p residente :, A Câmãra. 1 0.0g.201 g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €532,43 (quinhentos e trinta e dois euros
e quarenta e três cêntimos), para deslocaçäo à Figueira'da Foz, nos dias 02 e 06 de
setembro de 2019, solicitado pela Associaçäó das Escolas do Torne e do prado, nos termos
informados,

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g, apenas no original.
Despacho do senhor Presidente: "Aprovo.- À câmara, para ratificaçao.t t.os,zois,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente datado de 11.0g.201g,
que aprovou a realizaçäo dos serviços extraordinários de vigilância bem como, a minuta de
contrato, nos termos informados.
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DIREçAO MUNtCtpAL DE TNFRAESTRUTURAS E S PÚBLICOS
DAT EN

TIVO P AN slT NIDA

ODE
ACr LICA AO

E DE
CENTO E CINQU ENTA E OITO E EO c MOS) SOLICITADO
SEG

PELO I DA
soctAL tP - CENTRO DISTRITAL DO PORTO

EDOC/2019/4430

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 29.09.201 9,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença de um lugar de estacionamento privativo para o ano oã zotg, sito na Avenida da
República, junto ao 1920, Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do paraíso, no valor de
€2.158'80 (dois mil cento e cinquenta e oito euros e oitenta cêntimos), soíicitado pelo
lnstituto da Segurança Social lP - Gentro Distrital do Porto, nos termos informados,

IDO D REFE LICEN
IV o 201

UES MAF E

AC soL PELO NTO
E EB1DA

P

DE

c1P

E

EDOC/2019t78023
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11, apenas no
original,
Despacho do Senhor P residente : " A Câmara. 29, 08.201 g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa referente à
licença.de um lugar de estacionamento privativo para o ano oJzotg, sito na Rua Cândido
dos Reis n0 83, Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, no valor de €2.l5g,g0
(dois mil.cento e cinquenta e oito euros e oitenta cêntimos), solicitado pelo Agrupamento
vertical da Escora EB1 da praia, nos termos informados

SPE

DE

ECr AE

DE PELA

ENTA

À
,tJ

o NO VAL DE

DE
F D AMU
EDOC/2019/43010

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.29.0g,201g,

SO
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Deliberaçäo:

MAI I

EDOC/2019/20051

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realização do evento "Festas em honra de São Caetano e
do Bom Jesus do Monte", realizado de 30 de julho até ao dia 05 de agosto de 201g, no
montante de €250,32 (!u191log e cinquenta eurós e trinta e dois cêntimoJ), correspondente
a 70% do valor total_de €357,60 (trezentos e cinquenta e sete euros e selsenta cêntimos),
so-licitado pela União de Freguesias de Mafamude e Vilar do paraíso, nos termos
informados.

PED DET PE U

N TO

DRO

N DE
D ROS E EC IM

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas no
original,
Despacho do Senhor presrdenfe; ,'À 

Câmara.06,09.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Procissäo em honra de Santo
lsidoro", realizado no dia 05 de maio de 201-9, no montante de €210,95 (duzentos e dez euros
e noventa e cinco cêntimos, correspondente a 70o/o do valor total de $bt,g5 (trezentos e um
euros e trinta e cinco cêntimos), soticitado pela Fábrica da lgreja paroquialde São pedro de
Pedroso, nos termos informados

PE
TIVA

AG DE NO
AOD E

EDOC/2019/46901

D

EE

NHDE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14, apenas no
original,
Despacho do Senhor presid ente :,' À Câmara. 29. 08.201 g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realização do evento "serzedo Cùltural", realizado de 27
de julho até ao dia 03 de agosto de 2019, ño montante de €241,08 (duzentos'e quarenta e um
euros e oito cêntimos), correspondente a 70o/o do valor total'de €344,40'ltreientos equarenta e quatro euros e quarenta cêntimos), solicitado pela Uniäo oe rròguesiás de
Serzedo e perosinho, nos termos informados.
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ED0C/2019/48678
Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 15, apenas no
original,
Despacho do Senhor presidente:,,À Câmara, 10.09.201g,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, aprovar a
autorizaçäo especial de circulaç?o !U os seguintes veículos þesados: 20.20.pÉ, g'ò.az.pg,
80'63'TF, 48'38'QG, 04'CQ'09, 71'47'PG,92.58-.PB E 46-ES-43 para permissäo de circulação
no interior da zona delimitada entre a A1, Rotunda de Santo óvídio, Avenida aa néfüulira,
Avenida Vasco da Gama (E.N.222) e Av. D. Joäo ll (VLg), válido por'l2meses, nos termos
informados,

EGUI

67.W. 85-N 87.U

EDOC/2019/53418

Ata n" 20- Reuníão Ptiblícø
De 16 de setembro de 2019

DE

70
P

D.

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16, apenas no
original.
Despacho do Senhor presidente: "À Câmara, 11.09.201g,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, aprovar a
autorização especial de circulaçao p-ala os seguintes veículos pesados: 01.Gp.3á, o'¡.ec.ot,
09'Bz'03, 17'82'xR, 17-HD-22,27-68-RN, 44-lg-zz, 4s-03-zz, is.oa.zz, 4s-og.zz:,60.Ts.s7,
63'Go'28, 67'W'78, 67-W-79, 73-c874, z3-cE.i8, Tg.3T-iH, B5-NJ.66 E B1.UL.2I para
permis.säo de circulaçäo no interior da zona delimitada entre a Á1, Rotunda de Santo Ovídio,
Avenida da República, Avenida Vasco da Gama (8.N.2221e Rv. b. Joäo ll (VLg), até 3l de
março de 2020, nos termos informados.

AD
AP T

EDOC/2o19t54875

E LI
P IL

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 17, apenas no
original.
Despacho do Senhor presidente:"À Câmara. 10.09.201g,
o Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro disse verificar na documentaçåo fornecida, que opresente processo de concessão teve três fases, pelo que, presyme que a presente atribuiçäo de lugares esteja
relacionada com uma das fases já implementadas, Dissä que a 3a fase a¡noã esi¿ õara ser implementada desde
2017, perguntando por que razäo a mesma ainda não se concretizou.
o Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues disse que a presente questäo ainda nãodiz respeito à 3a fase e que a câmara está, com estes lugaresdeãstacionamento, u rorprnrrr a contrapartidaque foi prometida à Parque Gil, pela retirada do estacionañento na zona da Serra do pilar. eue esta decisäo nãocompensa integralmente as perdas havidas e haverá lugar a uma eventual compensaçäo financeira, Disse que a
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3' fase dirá respeito ao surgimento de novas zonas urbanas, por exemplo as zonas da VLg, que já estavamprevistas e não estäo implementadas' Que se está a tratar de um dossier, com um pràssuposto que consiste em a
Câmara näo pagar, por indemnizaçä0, pela retirada dos lugares que estavam previstos no contrato.
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteirõ disse que o contrato é muito flexível, porque permite
ampliar os lugares, permite reduzir os lugares e permite, inclusive, resolver o contrato mediante uma indemn ização
ry9 esJá definida, pergu_ntando como é que a câmara prevê cumprir o contrato.
o Senhor Presidente da câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que a Câmara näo pretende resolvero contrato neste momento, porque ele já foi pago à Câmara, ou Je.¡a, a Câmara recebeu cerca de 20 milhöes deeuros por um contrato. de ocupa-ção de espaço público para estacionamento pago, pelo período de 25 anos, eueaquilo que acontece, é que a Câmara "anteriô/''recebeu de liquidez os zo m¡inoäs å cabeça e agora os cidadäospensamqueestãoapagaroestacionamentoàCâmara,masestãoapagaràempresaeaCâmararecebezero.
Que aquilo que se está a fazer, ê tentar o equilíbrio contratual que estava previsto inicialmente, que a Câmara
assinou e recebeu o valor da concessão e evitar a devoluçäo do dinheiro, Que o contrato para salvaguarda daspartes, prevê todas as eventualidades, mas é evidente quó, neste momento, se liquidasse'o contrato] o volume
indemnizatório a dar ao Parque Gil, seguramente superioi r io m¡lnoes de euros, seria incomportável, eue do seuponto de vista, e já o tem afirmado em algumas situaçöes, este tipo de contratos devãriam ser de curta duraçäo e
os contratos plurianuais deveriam ter rendas plurianuais,
0 Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura referiu-se ao no 11 da cláusula Ba, perguntando se aquestão foi ponderada ou nä0,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues disse que a questäo do interesse público
foi ponderada, o problema é como dizer que é "interesse público", [orque ele existiria'se, por exemplo, no âmbito
da construção da praça, houvesse a necessidade de se encontrar uma forma de suprimir alguns lugares, ou seja,näo é fácil dizer "concretizar o interesse público", porque ele tem que ser juridicamente objetivado, euanto aos
cartÖes de residente e à forma como a Câmara tem gerido os mesmos, depeñde mais da Rex¡'bilidaoe qùãËlãs tomdado à câmara, do que propriamente do rigor coñtratual que eles i. r¡ntrr ooi'gåoor a cumprir, porque, na
verdade, isso não está suficientemente clarificãdo em lado nenhum,
Deliberaçäo:

Deliberado.por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençoes do ppD/pSD, aprovar aproposta de acréscimo de lugares às zonas de estacionamenio de duraçäo l¡m¡taãa ZOtg,
apresentada pela parquegil, nos termos informados.

DE
SEl9- T DIDA

EDOC/2019/33978
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 18, apenas no
original,
Despacho do Senhor presidente:',À Câmara. 10,09,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aceitar a totalidade das candidaturas submetidas no concurso
de fotografia "Caminha connosco...em Gaia", no âmbito da Semana Europeia da Mobilidade
2019, nos termos informados

saiu da reuniäo o senhor vereador, Dr, Elísio Ferreira pinto.

AMBEM

BME
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DE
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E
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EDOC/2019t25290
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 19, apenas nooriginal,

Despacho do Senhor presidente:,'À Câmara, 05,0g.201 g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aproyar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilização da piscina municipal de Vila d'Êste, aos utentes do Ceniro Social de Säo pedro deVilar do Paraíso, IPSS, no valor de €112.50 (cento e doze euros e cinquenta cêntimos),
durante o período entre 07_de maio e 01 de ¡uitro ue 201g, solicitado pelo'Centro Social de
säo Pedro de vilar do paraíso, lpss, nos termos informados,

Entrou na reuniäo o senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto.

P

o DOP EN T UTI
AOS ESE

DE

EDOC/2019/51563

ls DO ET ELA INA IPAL
CEN IP VALO

LET

EDOC/2019/52560

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21,apenas nooriginal,
Despacho do Senhor presidente:"À Câmara. 05.09.201g,

AU

DEAN
V o

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no
original,
Despacho do Senhor presidente:"À Câmara, 05,09,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado 
.por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela

utilização da piscina municipal Aurora Cunha, aos alunos da Acad'emia Sénior de pedroso eSeixezelo, durante o ano letivo de 20'1912020, no_valorde€9.030,00 (nove mil e trinta euros),
solicitado pela União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, nos tármos informados.

saiu da reunião o senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto.

cl
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Deliberaçäo: I
Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento de taxas pela
utilização da piscina municipal de Vila d'Èste, aos utent'es do Centro Social de São pedro de
Vilar do Paraíso, IPSS, no valor de €785.00 (setecentos e oitenta e cinco euros), durante o ano
letivo de 201912020, solicitado pelo Centro òocial de Säo Pedro de Vilar do parâíso, lpSS, nos
termos informados.

Entrou na reuniäo o senhor vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto.

DE DE PELA DE
UTE DA

DES VIM AU NOV DE
E

D

EDOC/2019/50884

UT
PISCI ICIPAL

ASS E CULT
DE SE

LTU EL
ED oct2019t51726

E 201
STREET' S SOUL
8DOCt2019t52547
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24, apenas no
original.

DO

TE

ARA
E

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no
original.
Despacho do Senhor presidente: "À Câmara. 05.09.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilizaçäo_da,piscina municipal de Vila d'E'ste, aos utentes da AppDÁ --Associaçäo portuguesa
para as Perturbaçöes do Desenvolvimento e Autismo, no valor de €2.700,ô0 (dois r¡l .
setecentos euros), durante o ano letivo de 2O1gt2O2O, solicitado pela AppDA - Àssociaçäo
Portuguesa para as Perturbaçoes do Desenvolvimento e Autismo, nos termos informados.

DPo
sS

UE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no
original.

Despacho do Senhor presidente: "À Câmara. 05.0g.201 g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, a.provar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilização da piscina municipal da Granja, aos utentes dã Un¡vers¡daui sen¡or da Associação
Desportiva e Cultural de Santa lsabel, no valor de €2.690,63 (dois mil seiscentos e noventa
euros e sessenta e três cêntimos), durante o ano letivo de 201gt2020, solicitado pela
Associação Desportiva e Culturalde Santa lsabel, nos termos informados.

1 LICITAD
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Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 05,09.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilizaçäo 

-d.t-pl:9ilt 
municipal de Vila d'Éste, aos utentes da Associaçäo STREET'S S9UL, no

valor de €1.650,00 (mil seiscellos e cinquenta euros), durante o ano letivo de 2ollglz¡2o,
solicitado pela Associação STREET'S souL, nos termos informados,

(lÂv^f t¡ t''lu¡:lcl¡rrrr

TEE UTI

Ata n'20- Reunião Ptiblícø
De 16 de setembro de 2019

P NI
N

AVI OV
E

USI €2 AE

EDOC/2019/5176S
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25, apenas no
original,
Despacho do Senhor presidente:"À Câmara, 05.09,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilizaçäo-da piscina municipal Aurora Cunha, aos alunos da Universidade Sénior de Avintes da
ACMA - Associação Cultural e Musical de Avintes, no valor de €2.23,1,25 (dois mil duzentos e
trinta e um euros e vinte e cinco cêntimos), durante o ano letivo de 20lgl2ü2Ì,solicitado pela
ACMA - Associação Cultural e Musical de Avintes, nos termos informados,

DE UTI

ILE ANO
1 ctT

EDOC/2019/50920

PEDI EN DA

NC CEM
PAM

D

ED0C/2019t51177
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 27, apenas no
original.
Despacho do Senhor presidente:"À Câmara. 05.09.201g,

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 05,09,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilizaçäo da piscina municipal de Vila d'Éste, às criança's da Associação de pais do Infantário
da Escola Preparatória de Canelas, no valor de €2.4-00,00 (dois mil e quatrocentos euros),
durante o ano letivo de 2019t2020, solicitado pela lnstituiçäo ;Casa das Histórias,,, nos termos
informados.
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade,. aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilização da piscina municipal Maravedi, aos alunos oo Rgrupamento de Escolas António
Sérgio, no valor de €5.100,00 (cinco mil e cem euros), uurãnie o ano letivo de 2o1gtz02o,
solicitado pelo Agrupamento de Escolas António Sérgiõ, nos termos informados.

saiu da reunião o senhor vereador, Eng.o patrocínio Miguel vieira de Azevedo

Ata n'20- Reunião Ptiblìcø
De I6 de setembro de 2019

scl
IAL

o

DET PE
P OD

P

E

DR.

EDI DIS
L AOS

€l
TIVO D

soclAL
EDOC/2019/51815

EN DE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28, apenas no
original,
Despacho do Senhor presidente:"À Câmara, 05,09.201g,
Deliberaçäo:

201

PED DE

MIL

ED0C/2019/53158

o

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilizaçäo da piscina municipal de Lever, aos utentes 

'da- 
Associaçäo para o

Desenvolvimento social de olival - olival social, no valor de €1.350,00 (mil trezentos e
cinquenta euros), durante o ano letivo de 201g1i020, solícitado peta'Rssocirçao pr6 o
Desenvolvimento social de olival- olival social, nos termos informados.

Entrou na reuniäo o senhor vereador, Eng.o patrocínio Miguel vieira de Azevedo

P TO U MUNI
AL DO DR. OR

EC A o 1

E T

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas no
original,
Despacho do Senhor p residente : " A Câmara. 0 5, 09.201 g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade,. aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilização da piscina municipal de Maravedi, aos alunos do Agrupamento de Escolas Dr.
costa Matos, no valor de €4.350,00 (quatro mil novecentos e c'inquenta euros), durante oano letivo de 201912020, solicitado pelo Agrupamento de Escolas Dr. Costa'íÍatos, nos
termos informados

t2
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De 16 de setembro de 2019

DAP MUN
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ECU DE
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30, apenas no
original,
Despacho do Senhor presidente:"À Câmara. 05.09.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprwar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilização da piscina municipal da Granja, aos utentes da lSb, 

-lp porto - Centro de
Reabilitaçäo da Granja, no valor de €3,ffi7,52 (três mil seiscentos e trinta e sete euros e
cinquenta e dois cêntimos), durante o ano letivo'de 2}lgl2}z},solicitado pela lSS, lp porto -centro de Reabíritação da Granja, nos termos informados,

GRANJA
EDOC/2019t51875

s0ctAL
ED0C/2019/51160

PEDI D

o DE
ISABEL
ED0C/2019t52532

DI DOP E
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L
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S ISCE

o

ctNc

U

L

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 05,09,201 g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade,. aprovar o pedído de dispensa do pagamento de taxas pela
utilizaçäo da piscina municipal Aurora iunha, aos utentes da Assoõiaçäo Abrigo Seguro -Associaçäo de Solidariedade Social, no valor de €675,00 (seiscentos e setenta e cinco
euros), durante o ano letivo de 2019t2020, solicitado pela'Associaçäo Abrigo Seguro -Associaçäo de solidariedade social, nos termos informados.

PI

R
E

o
D

E

D

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente:,À Câmara, 05.09.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilizaçäo da piscina municipal da Granja, aos alunos da Universiáaal sonior de Canelas da
Associaçäo Desportiva e Cultural de Santa lsabel, no valor de €3.300,00 (três mil e trezentos
euros), durante o ano letivo de 201912020, solicitado pela Associaçäo Desportiva e Cultural
de Santa lsabel, nos termos informados.

SEGU

SEGU
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ED0C/2019t51184
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no
original,

Despacho do Senhor presidente:"À Câmara. 05.09.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, 
.aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela

utilização da piscina municipal Maravedi, aos atletas do Clube Dãsportivo e Cultural da
APPACDM, no valor de €2.750,00 (dois mil setecentos e cinquenta euros), durante o ano
letivo de 201912020, solicitado pelo Clube Desportivo e Culturäl da AppAibM, nos termos
informados.

€450

EDOC/2o19t56027

DO

D'E U

201
EDOC/2019/50873

E
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DAP UN

U E

D o

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 05.09.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade,. aprovar o pedido de díspensa do pagamento de taxas pela
utilizaçäo da piscina municip_al da Granja, aos alunos da Associáçaó Desportiva e Cultural
de Santa lsabel, no valor de €450,00 (quatrocentos e cinquenta euros), duiante o ano letivo
de 20'lÜ2019, solicitado pela Associaçao Desportiva e Cultural de Sañta lsabel, nos termos
informados,

U

VIDO DORIN VALOR

EP
oD

NE

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

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 10.09.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade,. aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilização da piscina municipal de Vila d'Este, aos utentes Uo Centro Social e paroquial de
Vilar de Andorinho, no valor de €787,50 (setecentos e oitenta e sete euros e cinquenta
cêntimos), durante o ano letivo de 2019t20;20, solicitado pelo centro Social e paroquial de
Vilar de Andorinho, nos termos informados,

t4
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36, apenas no
original.

Despacho do Senhor presidente:"À Câmara, 10,09,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilização da piscina municipal a Maria lsabel da Silva bunha, ¡el'oiia da Silva Cunfra, ¡oao
André da_Silva Cunha, Mara Fernanda da Silva Cunha, Déborå da Silva Cunha e petra Maria
da Silva Cunha, no valor de €2,850,00 (dois mil oitocentos e cinquenta euros), durante o ano
letivo de 201912020, solicitado por Jorge Alfredo Gonçalves da Cunhã, nos termos
informados.

DE IPAL

EDOC/2019/53763
NDA DA LAPA

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37, apenas no
original,
Despacho do Senhor presidente:,'À Câmara. 10,0g,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade., 
_aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela

utilização da piscina municipal Maravedi, a Alzira Fernanda oa silva Lapa, no uulo1. d.
€500'00 (quinhentos euros), durante o ano letivo de 201gt2020, soliciiado por Alzira
Fernanda da Silva Lapa, nos termos informados.

DO DE co BITO IP CLU
NA ERG ALICE SILVA
EDOC/2019/55052

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38, apenas no
original,
Despacho do Senhor presidente:"À Câmara, j0.09.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia+lnclusiva - _Eixo Apoio na cardncia Económica e Emergência Sïcial,
solicitado por Alice Rosa da silva, nos termos informados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 39, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 05,09.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Feira uã Sao Mateus de Arnelas,,, a
realizar no dia 21 de setembro de 2019, no valor de €52,78 (cinquenta e dois euros e setenta
e oito cêntimos), solicitado pela União de Freguesias de dandim, Olival, Lever e Crestuma
em parceria com a comissäo de Festas, nos termos informados.

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

Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 05.09.201 g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Fesia õm honra do Senhor da Vera
Ctuz", realizado de 13 a 15 de setembro de 2019, no valor de €81,78 (oitenta e um euros e
setenta e.oito cêntimos), solicitado pela União de Freguesias de Santa Marinha e Säo pedro
da Afurada em parceria com a Confraria do Senhor dÑera Cruz, nos termos informados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente:'À Câmara. 05.09.201 9,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Fesia õm honra de Nossa Senhora
das Fontes", realizado entre os dias 06 e 09 de setembro de 201g, no valor de €161,g0 (cento
e sessenta e um euros e noventa cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de berzedo e
Perosinho, nos termos informados

INHO
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no
original,
Despacho do Senhor presidente:,'À Câmara. 05.09,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo_de licença especial de ruído relativa ao evento "Festi da Francesinha", realizado
no dia 07 de setembro de 2019, no valor de €64,39 (sessenta e quatro euros e trinta e nove
cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de São Félix da Marinha, nos termos
informados.

LAT EVE "FEST

UNTA D

EDOC/2o19/54098
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Ata n'20- Reuníão PtÍblíca
De 16 de setembro de 2019
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43, apenas no
original.
Despacho do Senhor presrdenfe; ',À Câmara. 10,09,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "Festã em honra do Senhor dos
Aflitos e Santa Bárbara", realizado de 13 a 15 de setembro de 201g, no valor de €g1,7g
(oitenta e um euros e sete.nta e oito cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja paroquial de
Santa Bárbara de Coimbröes, nos termos informados.

DET E

.39 E TRI
A

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44, apenas no
original,
Despacho do Senhor Presidente:,'À Câmara. 10.09.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emiss_äo de licença especial de ruído relatíva ao evento'"F;esta de apresentaçäo dos
escalöes de Futsal", realizado nos dias 06 e 07 de setembro de 2019, nó valor uä Csz.¡g
(cinquenta e sete euros e trinta e nove cêntimos), solicitado pela Associação Desportiva e
Cultural de Santa lsabel, nos termos informados,

AO t'F
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EDOC/2019/56060

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45, apenas no
original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 10.09.201g,
Deliberaçäo:

Deliberad.o por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençoes do ppD/pSD, aprovar o pedido
de certidäo de constituiçäo de regime de comproprieáade, solicitado poi lvtargarioa ua
conceiçäo Fernandes caidoso sá ùarques, procô +òzlng- CERT, uniäo de rrrg;ãr¡a, u.
sandim, olivar, Lever e crestuma, nos termos informados.

DE
DA cEl

DE UESIAS SANDIM. OLIVAL. EC MA
EDOC/2019/56067

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 46, apenas no
original.
Despacho do Senhor presidente: "À Câmara. 10.09.201g,
Deliberaçäo:

Deliberad.o por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, aprovar o pedido
de certidäo de constituição de regime de comproprieáade, solicitado poi margariua ua
conceiçäo Fernandes caidoso sá ùarques, procb lózgng- ôeRt, uniäo de Fregiesias de
sandim, olivar, Lever e crestuma, nos termos informados,

Foi presente o RESUMO DÁRlo DE TEsouRARIA que se anexa no final por fotocópia, sob o no 4T,apenas no
original.
Deliberaçäot

A Câmara tomou conhecimento.

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

Camila Rosa Pereira da Rocha - Disse estar a aguardar uma habitação social da Câmara,

Maria Fernanda Castro Santos - Referiu-se a três eucaliptos existentes próximos da sua habitaçä0, os quais são
de grande porte e representam risco de incêndio, Refeiiu-se aos transportes públicos em Vila Nova de Gaia,
nomeadamente aos STCP, dizendo que Valadares necessítava de transportes com maior frequência,

Aurora Carvalho dos Santos ' Confirmou a intervençäo que a Sra D, lsabel Ferreira Gonçalves irá fazer de
seguida,

l¡a.bgl Ferreira Gonçalves ' Disse ser vendedora ambulante e que exerce a sua atividade próximo do cemitério deCoimbröes, possuindo docu.mentos que o provam, Que sempre órerceu a sua atividade dentro da legalidade e que
tem uma licença de vendedora ambulante desde 2011, aqüal foi atualizada em o ãe julno de 201g, eue no local
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onde exerce a sua atividade, existem três_floristas que constantemente chamam a polícia municipal, eue terápedido uma audiência com o Sr, Vereador Dr, Guilherme Aguiar, o qual foi recusado, tendo sido atendida pela Dra
Cláudia Teixeira que terá referido que iria deslocar-se ao blcal para analisar a situaçäo e, até ao momento, ainda
näo obteve qualquer resposta por escrito.

Paulo Jorge oliveira dos Reis ' Referiu-se à recolha, separaçäo e reciclagem de resíduos na Avenida da
República,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues relativamente à intervençäo da Sra D.
Camila Rosa Pereira da Rocha, disse que os serviços estäo a analisãr a situaçäo e, quando houveiuma soluçã0,
ela será transmitida à Senhora Munícipe,
Relativamente à intervençäo da Sra Munícipe Maria Fernanda Gastro Santos, disse que os eucaliptos estäo
identificados e encontram-se numa propriedade privada, Que a Câmara irá tentar que a situação se resolva
rapidamente, ou por via.normal dos serviços municipais ou pelo Tribunal, No que diz respeito aos transportes,
disse que tem havido melhorias e que a partir de 1 de Janeiro de 2020, altura em que ò Município de Vila Ñãva Oe
Gaia, conjuntamente com mais seis Municípios passam a ser proprietários dos bTcp, poderá ter uma pãlru,.,
sobre o assunto,
No que diz respeito à intervençäo da Senhora D, lsabel Ferreira Gonçalves sugeriu que se dirija aos serviços
camarários para tratar da questã0. Que a informaçäo que possui dos serviços elue aquilo que a Sra Munícipe
referiu, näo corresponde à verdade. Que todos têm o direitó a viver, mas dévem fazê-lo'.or i.gru, e, conforme
consta no regulamento_municipal, não pode haver venda de velas e flores a menos de 100 metroõ dos cemitérios.
Que em Vila Nova de Gaia näo há venda ambulante, mas sim venda concessionada, pelo que, solicitou que a Sra
Munícipe se dirija ao serviços para tratar do assunto,
Relativamente à intervençäo do Senhor Paulo Jorge oliveira dos Reis, disse ouvir com respeito e agrado os
contributos dos gaienses, independentemente Oe partitnar da mesma opiniäo ou nã0. eue relaiivamente"à Lipor,
disse que Vila Nova de Gaia, Santa Maria da Feira e outros municípios, näo foram assumidos pela Lipor e, na
verdade, há uma grande diferença naquilo que a Lipor tem feito em prol da reciclagem e do tratamento de resíduos
e a prÓpria lógica da Lipor, que não é uma lógica de aterro, mas uma lógica coripletamente distinta, Disse ter a
pretensäo de aderir à.L1nor, porque os municíþios que estão na Lipor estão melhor servidos, mas, a Câmara tem
uma concessão' Que Municípios como Lisboa ou Maia säo contexios diferentes, porque Vila Nova de Gaia tem o
contexto da Suldouro, que é um contexto de aterro e de coincineração e não um coniexto de reciclagem tão forte
como o da Lipor' Disse que Vila Nova de Gaia tem recolha de lixo diariamente e em algumr, ,onrrîo concelho,
fruto da pressäo turística, a recolha do lixo é efetuada duas vezes por dia e tem o mã¡or número de pontos de
reciclag.em, comparativamente com o Porto e com a Maia, porque o concelho de Vila Nova de Gaia é 4 vezes
maior do que o Porto' Que a Câmara lançou um procedimento para a contratação de moloques, no valor de
350'000 euros, para substituir os contentores. Disse que a reciclagem näo se faz em maior quaniidaáe, porlue aspessoas continuam a colocar todos os resíduos no caixote do lixo, näo fazendo a separaçäo dos mesmos,
Convidou o Sr' Munícipe a visitar a Suldouro, em Sermonde, para ver a linha de montagem que está instalada,
onde os funcionários fazem a separação do lixo, quando devia de ser o cidadäo a fazê-lo em .aéa, eue a Câmara,
pela recolha de lixo, paga 1 milhao e 100 mil euros por mês. Que os cidadäos não fazem , ,rp*çao-Jo lixo,
porque pagam a taxa de resíduos sólidos, através da fatura de água. Disse que entende o raciocínio do! cidadãos,
apesar de näo concordar com ele e que terá assumido que, a pãrtir Oo dia ì de janeiro de 2020, acaba a taxa de
resíduos sólidos, esperando que os cidadäos passem afazer a separação dos resíduos. Disse que Vila Nòva de
Gaia aderiu ao processo da Smart City e já tem contratadas papeleiras iñteligent6 qu., além de fazerem a testaoda quantidade, fazem o amassamento do lixo e é objetivo da'Cámara fazer niais e melhor,
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E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 horas e 25 minutos, o Senhor presidente da Câmara
declarou encerrada a reun¡ão' da qual se elaborou a presente ata aprovada, por unan¡m¡dade, nos termos
do disposto no n0 1 do art.o 34.0 do cPA e no no. I do arto, 570 do Anexo I da Lei no,75t2013, de 12 de
setembro, bem como do n.o 1 do arto. l1.o do Regimento da câmara Municipal de vila Nova de Gaia,
aprovado pelo Executivo na sua reunião de 201g.01.21.

E eu, , Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças e secretária da presente
reun , a subsc

0 Presidente da Câmara,

¡

(Eduardo Vítor Rodrigues)
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