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SETEMBRo, com AS DEVIDAS rurenRçöes:

- O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
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'o senhor Presidente da câmara, prof, Dr, Eduardo vítor Rodrigues
- O Senhor Vereador, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
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- O Senhor Vereador, Dr, Duarte António Reis Besteiro
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto

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

PRESIDIU À REUNñO:

'o 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: 19 horas,
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PRESIDÊNCIA/VE REAçÄO
APROV DEFINITIVA DA ATA NO 21 DA REUN|AO TPÚBLICAì DE REALIZADA EM 07 DE
oUTUBRO DE 2019
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1, apenas no original,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a Ata no 2l da reuniäo pública real¡zada
em 07 de outubro de 2019.
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro näo votou a aprovação da ata da
reuniäo de Câmara de 07 de outubro de 2019, em virtude de näo ter participadó na mesma.

99!IBI=AÇ49,PE F=IN|I'|=9 pnRA nenelLrrnçAo er¡enoÉnc¡ oo
EUP,REETqIMENTo=pi4
DO ART. 490 DA LEI N0 73/2013, DE 03.091
EDOC/2019/48305

Foi presente o documento referid_o em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas no original,
Despacho do Sr. Presrd ente : " A Câmara.l4. 1 0.201 g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a contrataçäo de financiamento no valor de €17O.BZB,T5
para reabilitaçäo energética do empreendimento D. Armindo Lopes Coelho (n04, do arto 250.
Da Lei no 7512013, de 12.09 e no 5, do arto 490 da Lei no 79t2013, de 03.0g), nos termos da
informação INT-CMVNG l201gl34g2g de 20 de agosto de 2019.

DE €123
SOCIAL 4DO

3. DE 12.09 E N0 5 DO ART. 490 LEI N0 73t2013. 03.09)
EDOC/2019/48307

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original,
Despacho do Sr, Preside nte : " À Câmara.l4, 1 0,201 g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a contratação de financiamento no valor de €123.288,85
para reabilitação energética do empreendimento de habitaçäo social de Perosinho (no 4 do
arl.25o da lei n0 7512013, de 12.09 e no 5 do art. 490 da le¡ no 73/2013, de 03.09), nos teimos da
informaçäo |NT-CMVNG/2O19/348s9 de 20 de agosto de 2019.

RES NTE ANO DE
NO DIA 19 E NOVEMBRO DE 2019. solrcrrADo PELO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE RES
EDOC/2019/59933
Foi presente o documento 

¡efeçido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no original.
De sp acho do Sr. Presrd e nte :' A Câ m ara. 0 4. 1 0, 20 1 g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do Gine Teatro Eduardo Brazão, para
a realizaçäo de uma apresentaçäo teatral destinada exclusivamente a alunos do 90 ano de
escolaridade, no dia 19 de novembro de 2019, solicitado pelo Agrupamento de Escolas de
Valadares, nos termos informados.

Saiu da reunião o Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
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INE T RAA M ESP

ODIA29D DE
ICITAD CENT LS. VILAR

EDOC/2o19t60824

Foi presente o documento referid_o em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b, apenas no original.
Despacho do Sr, Presrdente: "A Câmara.04.10,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedênc¡a gratuita do Cine Teatro Eduardo Brazäo, para
a real¡zação de um espetáculo de cariz solidário, "70 Concerto do Paraíso Solidário", no dia
29 de novembro de 2019, solicitado pelo Centro Social S, Pedro de Vilar do paraiso e o
projeto "Paraíso Solidário", nos termos informados.

Entrou na reunião o Senhor Vereador, Dr, Elísio Ferreira pinto

CED TUIT ónr MUN MELLO
lTo Do "D PARA

AS TER NOVEM
SOLICIT PELO ACES. PO RTO VII- GAIA
EDOC/2019/64551

Foi presente o documento referido em epþrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no original,
De sp acho do Sr. Presrd ente : " A Câ m ara. 1 6. 1 0, 20 1 g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do auditório do Arquivo Municipal
Sophia de Mello Breyner, para a realizaçäo de uma açäo de sensibilizaçäo no âmbito do ,,Dia

Internacional para a Eliminaçäo da Violência Contra as Mulheres, a ter lugar no dia 25 de
novembro de 2019, solicitado pelo ACES - PORTO Vll- GAIA, nos termos informados.

CIA G O DE GAIA
A TER 12 DE OU

E FAMIL
EDOC/2019/61851

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Z, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara.16.10,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do auditório do Parque Biológico de
Gaia, para apoio e colaboraçäo na organização das 1a Jornadas do Gespal, a ter lugaino dia
'12 de outubro de 2019, solicitado pela Associação Portuguesa de Medicina Geral ã Familiar
APMGF, nos termos informados,

saiu da reuniäo o Senhor Vereador, Eng.o patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
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ED0C/2019/59630
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. Presrdente: "À Câmara.14,10,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 1 abstençäo do PPD/PSD, aprovar o Acordo
de Parceria a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e diferentes instituições do
Município de Vila Nova de Gaia, tendo em vista a implementaçäo do programa Educativo
Municipal "Gaiaaprends+", no âmbito da componente de apoio à famiia, nos termos
apresentados.

Entrou na reuniäo o Senhor Vereador, Eng.o patrocínio Miguel vieira de Azevedo

AGOSTO)
EDOC/2019t56273

Foi presente o documento.refefdo em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 9, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente: "À Cêtmara.l4.l0,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos propostos, o seguinte:
1, Com efeitos em 2019, nos termos do arto 230, no 2, do Decreto.Lei no 116/2019 de

21 de agosto:
a) deliberar pela não aceitaçäo do exercício das competências previstas no

Decreto-Lei n0 116/2019 de 21 de agosto, que estabelece o modelo de
cogestäo das áreas protegidas, que concretiza o princípio de participaçäo
dos órgäos municipais na respetiva gestäo, ao abrigo do previsto na alíñea
c) do artigo 200 da Lei n0 50/2018, de 16 de agosto;

b) que a deliberação pelos órgãos municipais, tomada no âmbito do ponto
anterior, seja oportunamente comunicada à DGAL.

2. Com efeitos em 2020, nos termos e para efeitos da alínea b) no 2 do artigo 40 da
Lei n0 50/2018, de 16 de agosto articulada com o artigo 92o do Decreto-Le¡
no8412019, de 28 de junho:
a) deliberar, pela não aceitaçäo do exercício das competências previstas no

Decreto-Lei n0 116/2019 de 21 de agosto, que estabelece o modelo de
cogestäo das áreas protegidas, que concretiza o princípio de participaçäo
dos órgäos municipais na respetiva gestäo, ao abrigo do previsto na alíñea
c) do artigo 200 da Lei n0S0/2018, de 16 de agosto;

b) que a deliberação pelos órgäos municipais, tomada no âmbito do ponto
anterior, seja oportunamente comunicada à DGAL

Mais foi deliberado submeter a aprovação da Assembreia Municipal,

,,
E
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EDOC/2019/63626

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

Despacho do sr, Preside nte: "À câmara para conhecimento,10.10.2019'
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

DE DE E INF ODE
INTERESSES

EDOC/2o19t56457

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11, apenas no
original,
De spacho do Sr. Presrd e nte :' À Câm ara, 1 0, 1 0, 20 1 g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Plano de Gestão de Riscos de Corrupçäo e Infraçöes
conexas e de conflito de lnteresses, nos termos apresentados,

DO REGIME EXCECIONAL DE TÁXIS
EDOC/2019t64587

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

Despacho do sr, Presidente:"Aprovo, À câmara para ratificaçã0.l5.10,201g,,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente datado de 15.10.201g
que aprovou a prorrogação do regime excecional de Táxis, nos termos informados.

AC ENT PIO DE GAIA E

NO
EUROS)

EDOC/2019/34281
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 30.05.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato programa a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a ANEM - Associaçäo Nacional de Esclerose Múltipla, para apoio financeiro
à realizaçäo de obras de adaptaçäo e início do serviço à populaçåo, no valoi de €30.000,00
(trinta mileuros), nos termos apresentados.

DE

DE

00

5



åblq
VILA NOVA DE

cÁM^rìA MtrNrcrpAL Alø no 22- Reunião Ptiblìcs
De 2I de ouÍubro de 2019 4 W

AC VILA MAN
FUT DOV

NOS
ED0C/2019t37592
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente: "À Câmara. 31,07.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 voto contra do PPD/PSD, aprovar o acordo
a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e Carlos Manuel Balboa Reis Gomes sobre
a futura unidade de execuçäo do novo campo do Valadares e urbanização dos terrenos
adjacentes, nos termos apresentados.

Saiu da reuniäo o Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto

MUN DE GAIA E
E DOP PARA A

UMA NO
TOTAL DE €18.000.00 tDEzotro EUROSI
EDOC/2019/48000

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1b, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara, 16.10,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Centro Social S. Pedro de Vilar do Paraíso, para apoio financeiro às
obras necessárias para a instalaçäo de um sanitário e a colocaçäo de uma porta corta.fogo,
no montante total de €18.000,00 (dezoito mil euros), nos termos apresentados.

Entrou na reuniäo o Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto

P DE FIXACAO DAS TAXAS DE DE PARA VIGORAR NO ANO 2020
EDOC/2019/64846

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

Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 2A,09.2019,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, apresentou a proposta que a seguir se
transcreve:
"PROPOSIA

ASSUNTO; DERRAMA
Considerando que:

{9-t lt?ot do dlsposfo da alÍnea ccc) do no 1 do artigo 33' do Regime Jurídico das Autarquias Locals (RJAL), aprovado pela Lei no
75/2013' de 12 de setembro, compete à Câmara Municipat apresentar proposfas ¿å Assemþ/eË Municipat sòbre matéi,r¡as da competência
desta, designadamente, aytolllyo lançamento de derramas (cfr.al.d) do nô 1 do artigo 25o da RJAL); 

'

O no 1 do añigo 180 da Lei no 73/2013, de 3 de setembro (Regime Financeiro das Aitarquias Locais), na sua redação atual, determina que
os-Municípios podem delilergr lançar uma derrama, de duração anual e que vigora até nova'detiberaçã0, até ao ¡imite máximo de
1,5/prct., sobre o lucro tributável suieito e não isento de impoito sobre o rendimento das pessoas cotetivas (lRC), que corresponda à
proporção do rendimento gerldo na sua área geográfica por suþifos passivos resldenfes em território portug'uês'que exerçam, a título
principal, uma atividade de natureza comercial, industriat ou agríiota e não residentes com estabelecimenttoesfáye/ nesse teriitórø;
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Esfabe/ece o no 23o do mesmo aftigo que "As lsençôes ou taxal reduzidas de derrama preylsfas no número anterior atendem, nos termos
do regulamento prev¡sto no no 2 do referido añigo 160, aos seguinfes critérios:a) Volume de negöcios das empresas beneficiârias;

b) sefor de atividade em que as empresas beneficiârias operem no município;c) Criação de emprego no município."
O aludido regulamento não foi ainda aprovado. Acrescenta o no 24 do mesmo artigo que'Até à aprovação do regulamento referido no
n(tmero anterior, a assembleia municipal pode, sob proposfa da câmara municipal, ietiberar tançar ima taxa reduziãa de derrama para os
suieifos passlvos com um volume de negöcios no ano anterior que não ultrapaése þuro) 150 0d0.,
Esta prerrogativa legal, para além de ser um instrumento de potítica financeira, deye ser também um instrumento de potítica económica
social, de apoio às pequenas e médias ernpresas, enquanto entidades dinamizadoras da economia local.
Asslm;
Proponho que a Câmara Municipal de Vita Nova de Gaia detibere aprovar e submeter àAssemb/ea Municipa!, de acordo com a línea ccc)
do no 1 do artigo 33o e alín-ea !) do no 1 do añigo 25o, ambos do RjAL, para aprovação por este örgão deliberativo, a fixaçãodas faxas de
Derrama, sobre o lucro tributável suieito e não isento de imposto sobre o rendimento áe prrroaico btivas (tRCj, no eiercício de 2020,
nas seguinfes condições:

1' De acordo com o no 1 e 24 do añigo 1Bo da Lei 73/2013, de 3 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias Locais), com as
alteraçöes introduzidas pela Lei no B2-D/2014, de 31 de dezembro, seja fixada a-taxa de denamanos segurnfes vatoreé:
- 1 ,5% para ernpresas com um volume de negócios superior a €1 50,(j00;
- 1,25% para empresas com um volume de negócios até €150,000;2' Que o produto da sya cobrança seia afeto, no ano de 2020, ao financiamenfo dos investimentos, que constarão do ptano
Plurianualdos lnvestimentos e orçamento para esse ano,

Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia, 23 de setembro de 201g
O Presidente da Câmara Municipatde Vita Nova de Gaia
(Ed uardo Vitor Rod rigues)"

O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro apresentou a proposta que a seguir se transcreve (doc,1)
''PRoPosTA
DERRAMA PARA2O2O
'lncidindo a taxa de derrama soÓre o tucro tributâvet suieito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas cotetivas (tRC),
iulgamos ser importante utilizar este instrumento, como forma de fidelizar e inceni¡var o tecido empresarial a fixar-se no concelho de Gaia,
Sendo o concelho de Gaia, um concelho onde maioritariamente o tecido empresarial é conitituído por micro, pequenas e médias
en?presas e onde o desemprego nos (ltimos anos atingiu valores acima da média nacional, torna-se fundamental a criaþao de incentivos
e benefícios fiscais para esfas empresas.
A proposta constante no documento'Grandes Opções do Plano para 2020", mantém inalteráveisas faxas de derrama que jét estava em
vigor no ano anterior, retirando adicionalmente iicgntivos em vigor em 20t19, ao eliminar a isenção de derrama por r^'ano, para as
e/??presas que se pretendam fixar no concelho de Gaia desde que criem ou mantenham durante ésse período cinôo ou mars postos Ae
trabalho.

No eixo 3 ' 'Promovef', constante das Grandes Opções do Ptano para 2020, é dito e passo a citar 'o parque industrial de Sandim é
prioritário;a co-gesfão do Centro Empresarial de Lâborim ê um desafio de parceria eitratégica; reabe¡'tura do ex-oulet de Grijó e a
criação de um polo empresa.rial e de incubação nesse equipamento é um desiderato fundamenta!, Gaia apresenta-se como um concelho
com grande potencial turí{j9o, pelo que a autarquia continuará a assumir o seu papel decisivo no desenvolvimenfo desfe setor, pelo
c9ntrib.l1to que as suas políticas públicas poderão imprimir na criação de mithares de posfos de trabalho, dhetos e indiretos com os mais
diversificados níveis de habilitações acadêmicas e proflssionals,, fim de citaçã0,
se são esfes os ob,¡'efivos que se pretendem atingir, impõe-se as segulnfes quesfôes:1' Não é iustificável uma melhoria de incentivos em termoi de taxas de derrama em vez da proposta deste executivo, que visa

apenas a manutenção das mesmas?
2- Qual a razão pela qual se pretende acabar com a isenção temporária da derrama, para ase/??presas que se pretendem fixar em

Gaia, quando iustifica precisamente o inverso, no sentldo de incentivar novas empresas a fixarem-se aqui e assim poderem vir a
criar riqueza no concelho?

Assrm e em altemativa à Oyqgsp que é presente peþ Câmara, que em nada altera as taxas jét em vigor, propomos que:
De acordo com o no 1 e no 10 do artigo 18o da Lei no73/2013 de 3 de Sefembro, que aprovou o regime finànceiro das autarquias tocais,
seja fixada a taxa de derrama nos fermos segulnfes;

a) 1 ,20% para as ernpresas com volume de negócios superior a 1 50 mi! euros;b) tsenção da tributação de derrama durante 3 anos para as e,??presas com volume de negócios até 150 mil euros;c) isenção da tributação de derrama durante 3 anos para as ernpresas que se fixem nõ concelho em 2020 e desde que criem e
mantenham durante esse periodo, pelo menos um posto de trabalho, caso se"¡'a microempresa ou S ou ma6 posfos äe tabatho,
caso sefa uma PME;
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d) isenção de tributação de derrama durante 3 anos, para empresas que se transftram durante o ano 2020a sua sede social e a

^ sua direção efetiva para o concelho de Gaia e aí permaneçam por um período nunca inferior a5 anos,3' Que o produto da s.ya cobrança seia afeto, no ano 2020, a;o financiamento dos investimenfos, que constarão do ptano de
pluralidade de investimento e orçamentopara esse ano.

Vila Nova de Gaia,21 de outubro de 201g,
O Grupo de Vereadores do pSD'

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que a derrama é uma taxa que se
reporta aos lucros das empresas e näo ao resultado ilíquido das empresas, ou seja, ao seu volume de negócios,
mas ao lucro efetivo que a empresa obtém dos seus negócios e da sua atividade, Qu. , Câmara entende q"ue, no
quadro da distribuiçäo de esforços, faz muito sentido que a derrama se mantenha no seu valor atual, desde logo
porque o município tem engendrado todo um conjunto de outros mecanismos de apoio às empresas,
nomeadamente, em sede de licenciamento e de isençöes de taxas, fatores de incentivo à localizaçao empresarial,
Que a taxa de derrama e o produto líquido positivo da atividade da empresa, devem contribuir fara o município
compensar as contribuiçöes individuais dos cidadäos e das famílias, Disse que a posiçao do P'SD é conhecida,
mas quando estiveram na Câmara Municipal, tiveram todas as taxas no máximo e nunca tiveram essa
preocupaçäo com as empresas, mesmo sabendo que se estava em período de crise, Disse ser mais razoável a
sua posiçã0, no sentido de entender que há um conjunto de coisas que faz sentido tributar e outras nä0, eue a
derrama é um tributo sobre os lucros e uma empresa que tenha mil euros do lucro, paga 15 euros de taxa e as
grandes empresas que estäo no concelho, näo pagam a derrama porque trâm a sede'erñ Lisboa, nomeadamente,
bancos e hipermercados, pelo que, aquilo que existe é basicamente um tecido de PME's, que paga 1b euros por
cada mil euros do lucro e näo de atividade económica. Disse ser também verdade que as empresãs circulam com
camioes enormes, criam postos de trabalho, mas tem um conjunto de responsabilidades sociais que não podem
ficar apenas pelo pagamento do IRC e do IVA ao Estado, Disse entender não ser razoável que se defenda que se
diminua as taxas das empresas, preferindo, pessoalmente, baixar as taxas aos cidadäos,
Deliberação:

Deliberado.por maioria, por 9 votos a favor do PS e 1 voto contra do ppD/pSD, aprovar e
submeter à Assembleia Municipal, a Fixaçäo das Taxas de Derrama para vigorai no ano
2020, nos termos da alínea ccc), do no 1, do artigo 330 e alínea d), do no 1, ðo artigo 250,
ambos do RJAL.

tctP ITOS D - ANO
EDOC/2019/64848

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no lT, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente: "À Câmara,2J,09.2019,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues, apresentou a proposta que a seguir se
transcreve:
,PROPOSTA

ASSUNTO; TAXA MUN\C\PAL DE DIRTE|TOS DE PASSAGEM
Considerando que:
N9s 

{ermos do disposfo na alínea n) do artigo 140 da L.ei.no 73/?013, de 03/09 (Regime Financeiro das Autarquias Locais), na sua redação
atual, os Municípios podem cobrartaxasprew.sfas na lei a seu favor;
Nos fermos do no 2 do añigo 1060 da Lei no 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua redação atual, os direitos e encargos relativos à
implantaçã0, passagern e atravessamento de sistemas, equipamentos e demals recursos aä empresâs que fornecemredes e servlços de
comunicações eletrónicas acessívels ao público, em lòcat fixo, dos domínios público e p'rivaAo municipal podem dar origem ao
estabelecimento de uma taxa municipal de direitos de passagem, doravante abreviada TMDp;
Nos fermos da alínea a) do no 3 do añigo 1060 da Lei no 5i2004, de 10 de fevereiro, na sua redação atual, a TMDp é determinada com
base na aplicação de um percentuat sobre o totat da faturação mensal emitida pelas empresãs que o,ferecem redes e seruiços de
comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, þara todos os ctientei finais do'correspóndente município; t
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f9s .t9r1os. {a alínea b) d9 no 3, do artigo 106o do refeldo diptoma legal, o percentual da TMDp é aprovado anualmente por cada
Município até ao fim do més de Dezembro do ano anterior a que se dãstina a sua vigência, sendo que aquele percentual não pode
ultrapassar os 0,25%;
Nos fe¡mos da alínea b) do no 1 do artigo 250 do Regime Jurídico das Autarquias Locais (RJAL), aprovado peta Lei no 75/2013, de 12 de
setembro, compete à Assembleia^Municipal, sob proþosta da Câmara, aprovàr as taxas municipaisä fi^ar o respetivo valor;
Nos fermos da alínea ccc) do no 1 do aftigo 33:o do RJAL, compete à Câmara Municipat apresentar à Assembleia Muniicipalproposfas
sobre matérias da competência desta. --.' 

'- 
---

Proponho:

Que a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia detibere aprovar e submeter à Assembleia Municipa!, de acordo com a alínea ccc) do no 1

lg tligo 3.3o-e alínea b) do artigo nl !lo artigo 25o, ambos RJAL, para aprovação poresfá ótrgão detiberativo, a fixação'da Taxa
Municipal de Direitos de Passagem (TMDP), preiista no añigo 106o da [ei no i12004,' de io ¿e tenrrä¡ro, na sua redação atuä:, em 0,25%
para vigorar no ano 2020,
Paços dos Concelho de Vila Nova de Gaia,23 de setembro de 201g
O Presidente da Câtmara,
(Ed uardo Vitor Rod rigues)'

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar e submeter à Assembleia Municipal, a Fixação da Taxa
Municipal de Direitos de Passagem - Ano 2020, nos termos da alínea ccc), do nd1, do artigo
330 e alínea b), do n0 1, do artigo 250, ambos do RJAL.

flRS)

6

EDOC/2o19t64847
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 18, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara. 2J.09,2019,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues apresentou a proposta que a seguir se
transcreve:
,PROPOSTA

P!RT!9\PAçA)vARIAvELNo /MPosro soBRE o RENDIMENTo DAs pcssons s/NGUTARE5 lRs/
Considerando que:

{9-t lg?ot do drsposfo n.a alínea ccc) do no 1 do .artigo 33o do Regime Jurídico das Autarquias Locars (RJAL), aprovado pela Lei no
75/2013' de 12 de setembro, na sua redação atuat, compete à Câñara Municipal apresentar proposfas â Assembieia Municipat sobre
rytgrias da competência desta, designadamente, em matérias de exercício dos'podóres tributários conferidos ao Município þir. al,c) do
no 1 do aftigo 25o da RJAL);
0 no 1 do artigo 260 da Lei no 73/2013, de 3 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias Locals/, na sua redação atual, determina
gue, os municípios têm direito, em cada ano, a uma participaçãõ variétvet até 5% no Imposiosobre o Rlendimentodas'pessoas S intgutares
(/RS) dos su"¡'elfos passivos com domicílio ftscal na respetiia circunscrição terrltoriai, relativa aos rendimentos do ano imediatamente
anterior;
O no 2 do arligo 260 desfe mesmo diptoma determina q.ue a participaçião no /RS depende de deliberação sobre a percentagemde /RS
pretendida pelo Município, a qual deve ser comunicada à Autoridade f¡nutar¡a e Adu'aneira, até 31 de däzembro do ano anteiior àquete a
que respeitam os rendimentos;
Asslm;
Proponho que a Câmara Municipat de Vita Nova de Gaia detibere aprovar e submeter à Assembteia Municipal, de acordo com a alínea
ccc) d9 no 1 do artigo 33o e^alínea c) do no 1 do añigo 25o, ambos do' RJAL, para aprovação por este órgão deliberativo, a fixação de uma
participação de 5% no /RS dos s4edos passivos com domicílio fiscat em'Vita Nóva dó Ga,ia, nos teråos do drsposfo ,os ,os 1 e 2 do
artigo 260 do Regime Financeiros das,Autarquias Locais, aprovada pela Lei no 73/2013, de 3 de setembro, na sua iedação atual,
Paços do concelho de Vila Nova de Gaia,23 de setembro de 201g,
O Presidente da Câmara,
(Ed uardo Vitor Rod rigues)'

O Se-nhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro apresentou a proposta que a seguir se transcreve
(doc.2):
,PROPOSTA

PARTT Cr p AçAO V ARt AV EL NO /RS p AR A 2020
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0 no 1, do aftigo 260 da Lei no 73/2013 de 3 de setembro, que aprovou o Regime Financeiro das Autarquias Locais, na sua redação atua!,
d|terñna qL9 

_gs 
municípios têm direito, em cada ano, a uma paúicipaçãoiariávet até 5% no Imposto sobre o Rendimento das pessoas

Slngu/ares (/RS), dos su7'edos passivos com domicílio fiscai na resitetiva circunscrição territoriat, relativa aos rendimentos do ano
i med i atame nte a nte rio r.

ff{o q devolução de uma pade desfes 5% uma préttica que tem vindo a consolidar-se ao longo dos últimos anos pormuifos dos
Municípios portugueses, existindo inclusivamente casos onde a retenção é nula, correspondendo asõ¡r â devotução total,'sendo que com
esta prática as autarquias esfâo a apoiar e a reforçar o rendimento disponívet das famítiasresidenfes no seu concelho,
Nesse senfido, entendemos que, 

.face às condlçõãs adversas de umà conjuntura sócio económica gue se arrastou durante vétrios anos e
com efeitos w.sívers também entre os gaienseg aliada à evolução positiva da situação ftnanceira da Câmara Municipat de Gaia, se
iustifica por parte do Município uma medida de desagravamenfo füca/ desta natureza, peto que se propõe que:
A CâmlryMunicipalde Vila Nova de Gaia, delibere aprovar e submeter à Assembtteia Múnicipa':, ie acordo com a línea ccc), no 1, do
artigo 33o e 1líny c) do 11 1 do artigo 25o ambos da Lei no 73/2013 de 3 de Setembro,'na'sua redação atual, a rixaçáó de uma
pafticipação de 2,5% no /RS dos suierfos passivos com domicílio fiscal em Vita Nova de Gaia, nos fermos áo drsposfo no nð 1 e no 2 do
añigo 260 também do mesmo regime financeiro das autarquias /ocals.
Vila Nova de Gaia, 21 de outubro de 201g,
O Grupo dos Vereadores do pSD'

O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse não haver nenhu ma razão para
alterar esta participaçäo no lRS, sobretudo, tendo em conta uma sensível melhoria dos rendimentos dos cidadãos,
pelo menos daqueles que estäo sujeitos a pagar, porque, na verdade, os cidadãos mais desfavorecidos ou com
rendimentos mais baixos, estäo ou fora ou nos limites mais baixos da tributaçao em sede de lRS,
Deliberaçäo:

Deliberado_por maioria, por I votos a favor do PS e 1 voto contra do ppD/pSD, aprovar e
submeter à Assembleia Municipal, a Proposta de Participaçäo Variável no lmposto sobre o
Rendimento das Pessoas Singulares (lRS), nos termos da álínea ccc), do no 1, do artigo 330
e alínea c), do n01, do artigo 250, ambos do RJAL.

Ala no 22- Reunião Ptiblica
De 21 de outubro de 2019

IMOVEISAXA D MUN DE 201
LIQUIDAR EM 2O2O

EDOC/2019t64844
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. 2J.09,2019,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues apresentou a proposta que a seguir se
transcreve:
"PROPOSIA

ASSUNTO; IMPOSTO MUNICIPAL DE IMÓVEIS
Considerando que:
--!99 

fgrmos do dlsposfo na alínea ccc) do no 1 do afttgo 33o do Regime Jurídico das Autarquias Locars (RJAL), aprovado pela Lei no
75/2013, de 12 de setembro, compete à Câmara Mulicipat apresentaiproposfas â Assembteià Municipat soøre mate'r¡as da competência
desta, designadamente, fixar anualmente o valor da taxa do imposto múnicipat sobre imóveis (cfr. at.d)'do no 1 do artigo 25o da R'AL);
- o no 14 do artigo 112 do CÓdigo do lmposto Municipat sobre Imóveis ¡itMt¡, aprovado peio DL 2BT/200s, de 12ãe novembro, na sua
redação atual, determina qle a taxa a aplicar, bem como as suas majòrações e/ou minoraçöes, devem ser comunicadas à Autoridade
Tributária e Aduaneira até 31 de dezembro;
- Nos fermos do no 5 do arfigo.112o daquele Código,.compete ao Município, mediante proposta da Câmara e detiberação da Assembteia
Mltliclnal' a fixação anual da tala do lmposto Municipal sobre lmóveis a'apiicar em cada ano, dentro dos timites previstos na alínea c) do
no 1 da mesma disposição tegal;
- Nos fermos da alínea c) do no 1 do citado artigo 112o a taxa aplicável aos prédlos urbanos é a seguinte (Redação da Lei no 7-N2016, de
30 de março):
- Prédios Urbanos:0,3% a 0,45%;
- 0s no 8 e 9 do mesmo.afügo 1120 permitem que, me.diante detiberação da Assembleia Municipal, se majore a taxa de lmposto
relativamente a prêdios urbanos degradados, considerando-se corno fals os que, face ao seu esfaäo de conieruação, não cumpram,
satisfatoriamente, a sua função ou façam perigar a segurança de pessoas'e bens e prédios rúsficos com áreis f/oresfals gue se
encontrem.em situação de abandono, entendido nos termos'do nó 10 do mesmo artþo (Redação da Lei no 64-B/2011, de 30 de
dezembro).
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{
Asslm:
Proponho que a Câmara Municipal de Vita Nova de Gaia dellbere aprovar e submeterâ Assemb/ela Municipal, de acordo com a alínea
c:c) do no 1 do artigo 33o e da alínea d) do no 1 do artigo 250, ambos do RJAJ, para aprovação poi rrtu órgão detiberativo, a fixação da
Taxa le Imlosto Municipal sobre lmóveis, para o ano de zolg a tiquidar em 2020:1' Ao abrigo do no 5 do añigo 1120 do DL 287/2009, de 12 äe Novembro (Código do lmposto Municipat sobre lmóveis - CIM!), ftxar

a taxa de 0,40% para prédios urbanos contemplados na alínea c) do nb 1 do aftigo 112o do CtMt, Este valor aplica-sea fodas as
famílias;

2' Nos fermos e pa.ra efeitos do dr.sposfo no no B do arligo 1120 do CIMI, fixar a majoração de 3'% sobre a taxa aplicâvet a prédios
urbanos degradados, considerando-se como fars iodos os lmóvers retativãmeite aos quaþ nos termäs da tegistação
administrativa em vigor, tenham sido ordenadas pela Câmara, obras de conservaçäo ou benefrciação, por fazerem perigar a
segurança de pessoas e bens.

3' No¡ fermos e para efeitos do drsposfo no no g do artigo 1120 do CtMl, fixar a majoração de 50% sobre a taxa aplicéuel aos
prédios nisflcos com áreas f/oresfars que se encontrem em situação de abandono', eniendidonos fermos do no 10 do mesmo
artigo.

Paços do concelho de Vila Nova de Gaia,23 de Setembro de 201g.
O Presidente da Câmara,
(Eduardo Vitor Rodrigues"

O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro apresentou a proposta que a seguir se transcreve
(doc,3):
,PROPOSTA

TAXA DE IMI - IMPOSTO MIJNICIPAL SOBRE IMÓVEIS PARA 2O2O
Para o ano 2020, a proposta gue nos ê presente, aponta para uma reduçäo dataxa de tMt para prédios urbanos de 0.43% para 0.40% oque se traduz em termos percentuais, numa diminuição de cerca de 7ó/0, tendo sido este' prec;isamente o valor proposto peto pSD na
{.scuss1ãg 

do anterior orçamento municipat relativo a i020, mas à data rejeitado por este executivo,
congratulamo-nos assrm p.or esta reduição coincidir com a proposta que o PSD apresentou para o exercício de 2018 e 201g, sendo noelyto' nossa convicção de q-ue o executivo galense possui nèsta data, condiçöeé financeiras para potder ir mais a!ém,
Gaia tem sr'do ao longo dos (tltimos anos, um-dos municipios do Grande Porto-a praticar das mäis eievadas faxas de tMt se não mesmo a
mais elevada em 2019, com 0,43%,
Es;ta redução do lMl de 0'43% para 0'40%, imptica assim para o município de Gaia, uma perda estimada de receita em 2020 a rondar um
milhão de euros,
Relembramos a título informativo que o município de Gaia apresentou no seu relatório de atividades e conta de gerência, um resultado
líquido positivo de 24 mithões de euros em zolg e de 21,7 mithôes de euros em 2011, o que significa que quandoesfamos a propor,
d9sd9 há 2 anos a esfa pafte, uma redução do lMt para 0,40%, estamos a falar de uma perdä de ráceita acumulada em 2 anos da ordem
dos 2 milhöes de euros, valor este gue nos permite afrmar hoie com toda a clareza de'que esta prrdu ,r, perteitamente acomodada no
resu/fados líquidos de exercício a presentados,
Foi seguramente e apenas por mera teimosia politica que esta redução do tMt para 0,40% não foi antecipadanos anos anteriores.
Assim como também é nossa convicçäo, gue esfe executivo tem condições para ir mais além nos práximos anos, criando como metas
p.ara o concelho de vila Nova de Gaia, uma taxa de tMt de 0,37% em z02l e 0.J5% em 2022.
É nosso entendimento de qu9 a-tafa de IMI em vigor no concelho de Gaia, deveria ser flexível, no sentido de poder acomodar algumas
bonificações, que seguramente fariam a diferença þara muitas famílias,
Esfamos a pensar naqueles gue possue,?? apenas e só o único imóvelcomo sua propriedade o qualse desfina a habitação própria epermanente,

Esfamos a pensar nas pessoas com deficiência ou com deftcientes a seu cargo, com grau de incapacidade iguat ou superior a 60%,
Esfamos a pensar nas famílias galenseg através da implementação do IMI familiar, atribiído às famítias que tenham pelo menos um filho
dependente a seu cargo, e que iá mereceu o apoio e aþticaçao piatica em muitos municíplbs porfugueses.
Justifica-se também analisar no c.urfo-prazo, a opoñinidaãe ,iue pode res,ittar da atuàl fatia de-camas para estudanfes des/ocados do
e.nsino supeior, ou seja, para residências univers,¡tár¡as
E nesse senfldo que se devem incelttttlar os proprietários que pretendam alocar os seus imóveis a residências universitárias a preços
controlados e acessívels para os esfudanfes des/ocados, tançanao incentivosflscals gue permitam aos proprietários lnferessados, obfer
entre outras e a título de ex.9\tglo, a reduçã0, ou até, no timite, a isenção temporária Ae tUi por um prazo a definir.
P-or fim também os proprietários de prédios gue se encontrem em situaçao de abandono, em pàrticutaros prédios rúsflcos com áreas
f/oresfals, dado elevado riscg d9 incêndio que apresentam, devem ser alvo de um acréscimo em termos de penalização, sendo cerlo que
não tem sido suflciente a ltugl maioração de 30% so!ry? taxa aplicëtvel, pois, tratando-se de um ptroblema de emøio nacional, tem omesmo sido também abordado em diversas reuniöes de Câmara a9 muniaþio de Gaia, tendo este assumido e à semethança de outros, asua incapacidade de atuação, devido à fatta de meios humanog fécnicos e finance¡ros para se subsûTulr aos propr¡eiàrioï niimpriaores
na limpeza dos seus terrenos, pelo que, urge encontrar outras fotrmas, para além do agràvamento da taxa de IMt aqui proposto.
A este propösito so/lcifamos esclarecimento.
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Desde a e-ntrada em v¡gor desta maþração penatindora dos incumprimentos, quantos casos reglsfou a Câmara de Gaia, em sede de
fiscalização e quantos proprietârios foram penalizados.
Deve, pois, o município dentro da s-ua estrutura organizacíonal, procurar encontrar soluções, que lhe permitam minimizar orisco exisfenfe
e que lhes permite atuar de. uma forma mais preventiva, sendo que uma majoração sobre' a' taxa aþticávet, bem superior aos 50% aqui
proposfog poderá ser no futuro um instrumento adicional a utilizai,
Nesse senfido, propomos:

1- Que a Câmara Municipat de Gaia, detibere reduzir em cerca de 7% a taxa de lMI para 2020, alterando a base da taxa atuat de
0.43% para 0'40%, aplicétvel a prédios urbanos, contemplados na alínea c), do no i, do año it2, do Ct¡ttt;2- Nos fermos e para efeitos do drsposfo no 8, do citado a¡Io 112 do CtMi, fixar a'majoração de 30% óobre a taxa aplicável a
prédios urbanos.(prédios e terrenos), degradados ou abandonados, considerando-os'como fals fodos os imóveis relativamente
aos quaig nos fermos da legislação administrativa em vigor, tenham sido ordenadas pela Câmara, obras de conservação ou

^ beneficiaçã0, por fazerem perigar a segurança de pessoaie bens;3- Nos fermos e para efeitos do drsposfò no no g do año 112 do ótMt, fixar uma majoração de 50% sobre a taxa apticávet aos
prédios rÚsficos com áreas f/oresfals que se encontrem em situação de abandono', eníendidonos fermos no no 10 do mesmo
añigo

Vila Nova de Gaia, 21 de outubro de 201g,
O Grupo de Vereadores do pSD'

O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que tem havido uma explicação da
parte do município, se.gundo a qual, por cada ano em que o município meihora a sua situação econðmico-
financeira, também melhoraria e projetaria essa a situaçäo económico{inanceira no bolso dos cidadaos. Disse que
se pretende que a Cåmara Municipal seja ambiciosa do ponto de vista dos projetos, mas seja sustentável do ponto
de vista econÓmico{inanceiro e, por isso, tendo entrado no "verde" das contás municipais, é intuito do município
ggmeqaf a alinhar pela média da tributaçåo do lMl em municípios como Porto, 

'Lisboa, 
Cascais, Sintra e

Matosinhos' Que a Câmara começou este clclo autárquico com as taxas todas no máximo e está a tentar fazer um
trajeto de pagar as dívidas, de equilibrar as contas e de diminuir as taxas a cobrar aos cidadãos. eue o que é hoje
presente à Câmara, é uma proposta de diminuiçao de 0,43, para 0.4 da taxa de lMl, o que corresponde para o
município uma perda de cerca de 1 milhao de eúros de receita e corresponderá para os gaienses a uma reduçäo
da sua contribuição em sede de lMl, Que o Município, desta forma, passará a siiuar-se 5 pontos abaixo do limite
máximo de lMl e começará a aproximar-se das taxas que estäo a ser cobradas nos municipios com os quais Vila
Nova de Gaia se identifica, Que, assim como já aconteceu por duas vezes durante este ciclo autárquico, mantém-
se o espírito de que cada vez que o município consegue organizar e gerir bem as suas contas, näo é o município
apenas que fica mais tranquilo do ponto de vista financeiro é pode fazir investimento mais sustentável, é também
o cidadäo que beneficia deste equilíbrio, com uma redução de taxas, Disse que já foram extintas duas taxas que
eram aplicadas pelo Município, nomeadamente, a taxa de rampas e a taxa de þroteçao civil, pelo que, há uma
reduçäo muito significativa, ou seja, a maior reduçäo de sempre do lMl em Vila Ñova de Gaia,'eue, por princípio,
disse estar de acordo com o que o Senhor Vereador referiu, isto é, é de facto verdade que o lMl na Area
Metropolitana do Porto era dos mais elevados, mas quem o colocou na taxa máxima foi o pSD quando esteve na
Câmara Municipal' Que, pessoalmente, tem vindo a pagar as dívidas que herdou e a baixar as taxas e que nao
tem a impressäo de que isso seia mensurável, No que diz respeito às empresas e ao IRS e à derrama, disse notar-
se ainda mais a discrepância, porque as empresas têm sido'beneficiadas pela Câmara com reduçöes de taxas e
impostos municipais e algumas têm tido reduçöes de75o/o de taxas, em alguns casos correspondendo a valores na
ordem das dezenas de milhares de euros, Disse que a Câmara vai passaå ter dos regimes fiscais mais amigáveis
da Área Metropolitana, e enquanto estiver na Câmara, ela nunca se desviará da sustentabilidade financeira e
nunca criará taxas para sustentar os devaneios financeiros da câmara,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar e submeter à Assembleia Municipal, a Fixação da Taxa
de lmposto Municipal de lmóveis para o Ano 2019, a liquidar em 202(i, nos termäs da alínea
ccc), do n0 l, do artigo 330 e alínea d), do no 1, do artigo 250, ambos do RJAL.
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PRO R RCUIS Oe DE RESíDUOS LIDOSE.M. -
EDOC/2019t64975

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: "À Câmara.2J,09.201g,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues apresentou a proposta que a seguir se
transcreve:
"PROPOSTA

ASSUNTO: i OU¡S DE GAIA, EM - TAXA DE RESíDUOS SÓI/DOS
Considerando que:
O tarifário das Águas de Gaia preuê a cobrança de uma taxa (Taxa de resíduos Só/rdos), diretamente indexada ao consumo da água e
repercutida na fatura da água das famítias e das empresas;
O efeito dessa medida é de iniustiça séria para as famílias, que pagam uma taxa pesada, calculada de forma relativamente injusta e algo
arbitrária;
A referida taxa tem uma componente compreensível e até exigívet peta ERSAB relacionada com a contribuição parao slsfema ambiental
e de resíduos, aspeto que não se negtigencia, mas que vale residualmente no contexto gtobat da mesma e' deverët ser pensado de uma
forma equitativa e nunca proporcional ao consumo de água, Ora, o verdadeiro sentido-desta taxa, giada por attura do surgimento da
entretanto extinta taxa de rampas, foi sobretudo o de encontrar receita adicional para custear uma re'sponsaøit¡dade específicaâa Câtmara
-. o pagamento da limpeza urbana e recolha de tixo doméstico - entretanto transitada para as Águas de Gaia como estratégia de
desorçamentação da Câmara Municipal;
A atual estabilidade económico-financeira da Câmara e da empresa municipat e o carëtter estrutural dessa estabitidade permitem reforçar
a iustiça fiscal iunto das famílias galenseg desonerando-as aà tributaçAes exageradas e de medidas injustas, paftithando a estabitidade
financeira municipalcom as famílias e as empresas;
A coesâo social também se promove com medidas de potítica fiscat municipal, materializando o sucesso das mefas económico-
financeiras do município de Vila Nova de Gaia e repercutindo-se nas famítias e nas empresas do concelho;

| rytitica social faz-se, quer por via da desoneração ltscat (diminuição do tMt, reduição da fatura da água, redução de várias taxas e
tarifas municipais...), quer por via de potíticas redistributivas'(apoio aireto ao arrendimento jovem, cheques-oferta para alunos, apoio à
vacinação...), Esta conciliação deve ser o verdadeiro deslderaio das potíticas públicas.
Asslm:
Proponho que a Câmara Municipalde Vita Nova de Gaia detibere:1' Aprovar, nos fermos da alínea e) do no 1 do artigo 33o do Anexo t da Lei no 75/2013, de 12 de setembro a não repercussão no

consumidor finaldo montante da Taxa de Gesfião de Resíduos (TGR), no modelo atual, criando as condições dä estabilidade
econÓmico-financeira para a devida sustentabilidade da empresà municipal, no 

'estrito 
cumprimento das diretivas e

re come n d ações da ERSAR;
2' Assumi4 desde iá, a preparação do devido quadro financeiro municipa! para a compensação da empresa, por via do contrato-

pr)grama, tendo em vlsfa a sua sustentabitidade económico-financeira estrutural,
Paços do Concelho de Vila Nova de Gaia,23 de setembro de 2019.
O Presidente da Câmara,
(Ed u a rd o V lto r Rod ri g u es) "

0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues relativamente à extinção da taxa de
resíduos sólidos na fatura da água dos gaienses, disse que a taxa de resíduos sólidos foi umá medida criada
aquando da criação da taxa de rampas e da taxa de proteçäo civil e significa, em muitos casos, que a fatura da
água sofre uma oscilaçäo que, às vezes, é quase o.dobro e, em outros cásos, é injustamente elevada. Disse que a
Câmara Municipal "herdou" a empresa municipal Águas de Gaia com um déficé operacional de 3,2 milhöes de
euros, e tendo conseguido o equilíbrio económico-financeiro das Águas de Gaia, entende que se deve fazer a
distribuição desse. esforço entre as Águas de Gaia, os cidadäos e o úunicípio, Que isso signiiica uma redução de
receita para as Águas de G_aia, a [ual será compensada por contrato-programa a celebrar entre a Câmara
Municipal 99T as Aguas de Gaia, Que aquilo que estava a acontecer em Vila Nova de Gaia, é que a taxa de
resíduos sólidos servia para pagar o contrato da SUMA, que custa cerca de 1,2 milhöes de euros por mês, eue o
que se está a aprovar näo é a taxa, mas sim o seu despacho ou proposta de näo repercussäo no consumidor final
do montante da taxa de resíduos sólidos, no modelb atual, criando ao mesmo tempo as condiçöes para a
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sustentabilidade da empresa municipal e cumprindo as diretivas da ERSAR e entregar às Águas de Gaia a
responsabilidade para a realizaçäo do estudo financeiro, que permita que tudo isto sejã viável dó ponto de vista
econÓmico{inanceiro e a proposta de um contrato-programa para o Município garantir a sustentabilidade da
prÓpria empresa e chegar-se ao dia 31 de Dezembro de 2ó20, com um saldo po'ritiuõ na empresa municipal,
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro disse que o Senhor Presidente, no seu documento,
propöe a näo repercussão no consumidor final do montante da taxa de gestäo de resíduos e isso é uma
componente da taxa de resíduos sÓlidos urbanos. Que a imprensa refere que-vai ser abolida a taxa de resíduos
sÓlidos e o Senhor PrTidgnte apresenta um documento que refere o estrito cumprimento das diretivas e
recomendaçöes pela ERSAR, Que o Senhor Presidente, por outro lado, não na Câmara, mas em outros locais,
vem dizer que aparecerá uma taxa ambiental que rondarâ os 3 euros, Que o PSD sempre esteve de acordo e
continua a estar com esta näo repercussä0, mas a forma como o processo é presente, está de uma forma parcial e
faria sentido que o presente documento fosse apresentado juntamente com a proposta da taxa ambiental,
permitindo a análise em termos de cumprimento e de recomendaçöes da ERSAR,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr, Eduardo Vítor Ródrigues disse que as Águas de Gaia têm uma
administração que, no limite, é responsável pelos atos que tem de aprovar e tem competência próp¡a para
aprovar' Que aquilo que pessoalmente está a fazer é um despacho/proposta a ser aprovado pela iâmara, para
comunicar à adminishaçäo da empresa que a Câmara pretende acabar com a taxa de resíduos sólidos, no modelo
atual, Que o despacho hoje presente à Câmara, consiste na extinçäo da taxa de resíduos sólidos, no modelo de

TlrlTlo d.t .ft9 ao consumo de água e a criaçäo de um modelode cofinanciamento da Câmara Municipaljunto
das Aguas de Gaia, para garantir que, no fim do ano, näo haja nenhum "buraco", eue aquilo qr. rrpli.ou n,
imprensa foi que, dentro dos princípios da sustentabilidade e agora que a Câmara tem condiçoeé financeiras de
comparticipaçåo na taxa de resíduos sólidos, por via do contraio-programa e de acordo com a lei, assumiu que
será a Câmara a pagar' Que aquilo que a ERSAR exige, é apeinas que exista uma coparticipaçä0, uma
colaboração financeira dos cidadäos, Que aquilo que o município-de Gaia fez, foi se é uma compariicipaçao,
comparticipa o cidadã0, comparticipa a Câmara e comparticipa as Aguas de Gaia, Disse que em quase todos os
municípios do país, quem detém o custo financeiro da limpeza urbana, säo as Câmaras e a Câmara anterior
transferiu essa responsabilidade para as Águas de Gaia até 2026, através de um protocolo, passando os cidadäos
a pagar através da fatura d.a 

1O.ua. Que aquilo que pretend e fazer é, aquilo que se pode tirai, que é a componente
de resíduos sÓlidos que é,da Câmara, retira-se e a gestão de resíduos,'nuqullo que a ERSAR impöe, não se retira,
porque é de Lei, Que as Águas de Gaia väofazer ùm estudo quanto aos custos e, pessoalmente, entende que os
cidadãos não pagarão mais do que 3 euros na fatura e a Câmaia vaí ter de compaiicipar,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos propostos, o seguinte:
'1. Aprovar, nos termos da alínea e) do no 1, do artigo 330 do Anexo I da Lei no

7512013, de 12 de setembro a näo repercussäo no cónsumidor final do montante
da Taxa de Gestão de Resíduos (TGR), no modelo atual, criando as condiçöes de
estabilidade económico-financeira para a devida sustentabilidade da empresa

, municipal, no estrito cumprimento das diretivas e recomendaçöes da ERSAiì;
2. Assumir, desde já, a preparaçäo do devido quadro financeiro municipal para a

Gompensaçäo da empresa, por via do contrato-programa, tendo em vista-a sua
sustentabilidade económico.financeira estrutural.

,-RpROV¡çÃO 
OR CONTRBUIÇAO pRvno¡

EDOC/2o19t47796
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. 16.10,2019,
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a contr¡buição privada à candidatura ,,À Barca, À
Barca!", nos termos informados.

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
P

EM DE
P tco
EDOC/2019/50125
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara.24,09,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de abertura de três procedimentos
concursais comuns, para constituição de vínculo de emprego público, na modalidade de
contrato de trabalho em funçöes públicas por tempo indeierminado para a carreira de
Técnico Superior, nos termos informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovação da Assembleia Municipal,

D|REçAO MUN|C|PAL DE ADMtNt E FINANçAS
DET

ED0C/2019/50548
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara. 04,10,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilização de
viaturas municipais, no valor total de €465,08 (quairocentosl sessenta e cinco euros e oito
cêntimos), para deslocaçäo a Garrazeda de Monienegro, no dia 11 de agosto de 201g, solicitado
pela Associaçäo de convívio de ldosos, ReformadoJe Pensionistas diAlameda do Gedro, nos
termos informados.

E UTI
TOT

NTRO
MARIN

EDOC/2o19t59797
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 04.10,2019,
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanim.idade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo de
viaturas municipais, isentando 70o/o dovalor total Ce COZ1,Oá (Jeiscentos e setenta e um euros e
sessenta e três cêntimos), ou seja, o valor de€,470,14 (quatrocentos e setenta euros e catorze
cêntimos), para desloclgäo_a Azambuja, no dia 28 de seiembro de 2019, solicitado pelo Centro
de Recreio Popular de são Félix da Marinha, nos termos informados,

PE DI P NTO DE MUNI
E ozE c PARA

P

ED0C/2019/59869
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrd ente : " A Câmara. 04. 1 0,201 9,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de utilizaçäo de
viaturas municipais, no valor total de €469,12 (quatrocentoJe sessenta e três euros é doze
cêntimos), para deslocaçäo a Fátima, no dia 28 de setembro de 201g, solicitado pelo Centro
Socialde Säo Félix da Marinha, nos termos informados.

D NSA Ats
ALD E SEI E

27 DE BRO

EDOC/2019/59671

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara. 04.10,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por u.nanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de utilização de
viaturas municipais, no valor lotal de €66,37 (sessenta e seis euros e trinta e sete cêntimos),
para deslocaçä9 ry Parque Biológico de Gaia, no dia 27 de setembro de 2019, solicitado pelá
Escola Básica de camporinho 1, nos termos informados,

ED

OD CLU
ALMEIDA GARRETT
EDOC/2019/58515
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no ZT, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presid ente :', À Câmara. 01 . j 0,201 9,

DE

0s

T

E

1
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilização de
vialuras municipais, isentando 70% do total de €36Z,OZ (tiezentos e sessenta e dois eúros e
dois cêntimos), ou seja, o valor de €253,41(duzentos e cinquenta e três euros e quarenta e um
cêntimos), para deslocaçäo à Régua, no dia 22 de setembro de 2019, solicitadb pelo Clube
Jovem Almeida Garrett, nos termos informados.

PEDI SP DE UTI VIATU
TOT NTA

PELA
GOMES FERREIRA ALVES
EDOC/2019/61807

PAROQUIAL DE OLIVEIRA DO DOURO
ED0C/2019/61248
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente:"À Câmara. 10.10,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor total de €,418,78 (quatrocentos e dezoito euros e
setenta e oito cêntimos), para deslocação a Fátima, no dia 0à'de outubro de 201g, solicitado
pelo Centro Social Paroquialde Oliveira do Douro, nos termos informados.

P

07

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: "À Câmara. 01,10,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por u.nanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de utilizaçäo de
viaturas municipais, no valor total de €55,20 (cinquãnta e ð¡nio euros e vinte cêntimosi, para
deslocação ao Porto, no dia 07 de outubro de 2019, solicitado pela Escola Secundária Dr,
Joaquim Gomes Ferreira Alves, nos termos informados

DED MUN
E VINTE AE

DIA BRO D
EDOC/2019t61793
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 11.10,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilização de
viaturas municipais, no valor total de €327,54 (trezentos e ù¡nte e sete euros e cinquänta e
quatro cêntimos), para deslocação à Régua, no dia 06 de outubro de 201g, solicita'do pelo
Colégio de Gaia, nos termos informados.

RAS M
E€4 AEOI
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DEP DISP

EU ctNco ARA

ED0C/2019/59019
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 10,10.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo de
viaturas municipais, no valor total de €142,25 (cento e quarenta e dois euros e vinte e cinco
cêntimos), para deslocaçäo a Penafiel, no dia 25de setem-bro de 2019, solicitado pela Fundaçäo
Couto, nos termos informados.

VIATU NO
ROS AE P

ADRIANO CORREIA DE OLIVEIRA
EDOC/2019/61646

co

DEESADO

D

CA

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preside nte: "À Câmara. 11.10,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäo de
viaturas municipais, no valor total de €60,54 (sessenta euioJe cinquenta e quatro cêntimos),
para deslocaçäo ao Porto, no dia 04 de outubro de 2019, solicitado pela Escola Básica Adriano
Correia de Oliveira, nos termos informados.

DOP NTO TURAS
TOE ENTA

10 DE DE 201 PELO
C.H.V

EDOC/2o19t62937

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presldente: "A Câmara, 11,10.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor total de €6g,sz (cinquenta e oito euros e
cinquenta e dois cêntimos), para deslocação a Valadares, no d¡a 10 de outubro de 2019,
solicitado pelo Serviço de Psiquiatria e Saúde Mental do C.H.V,N.G/E,, nos termos
informados.

APE DIA BRO OP

04 DE DE PELA
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DI EN DE DE VIA
T 01 AE PARA

DA
0

EDOC/2019/59369
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:"A Câmara. 14,10.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €253,01 (duzentos e cinquenta e três
euros e um cêntimo), para deslocação a Säo Bento da Porta Aberta, no dia 26 de setembro
de 2019, solicitado pela Associaçäo de Solidariedade Humanitária de Canelas., nos termos
informados.

DE UTI RAS

DE

COUTO

EDOC/2o19t61218
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara. 14,10.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por u.nanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas de utilizaçäo de
viaturas municipais, no valor total de €73,79 (setentã e três euros e setenta e nove cêntimos),
para deslocaçäo a São Joäo de Ver, no dia 03 de outubro de 201g, solicitado pela Fundaçäó
Couto, nos termos informados.

P NI VILA DE
OE TACI DOS UN

DE DE
PROTOCOLO

EDOC/2016/14719
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara, 10,10.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal a fim de nos termos da alínea
j) do n.o 2 do artigo 25.0 do Regime Jurídico das Autarquias Locais, ser deliberado:

1. aprovar a transferência, para o Município de vila Nova de Gaia, da posse e
gestäo de 74 fraçöes sitas no empreendimento habitacional denominado "euinta
dos Castelos", Ììa união das freguesias de Santa Marinha e São pedro da
Afurada, elencadas e devidamente identificadas na minuta do protocolo, as
quais, atualmente, se encontram na posse e gestäo das "lnfraestruturas de
Portugal, S.A." ;

E

SETNRT

DE

PDP

PE

T

EUM

DE 03 DE PELA
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aprovar a m¡nuta do protocolo de transferência da posse gestäo das 74 fraçöes
do empreendimento habitacional denominado "euinta dos castelos", sitó na
uniäo das freguesias de Santa Marinha e Säo pedro da Afurada.

AL IT OU DA EDADE L
MUNI DA QUINTA DA SITO NA DA MARROCA. NO -UN DE FREGUESIAS DE

OLIV E ELO 0 IL
MAN S cRt D

FI 4.06.201
EDOC/2019/25686

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 37, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara, 10.10,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, retificar a deliberaçäo de Câmara de 14 de junho de 2019, no sentido
de passar a constar que o nome do comprador da raiz ou nua propriedade do lote n.026 do
Loteamento Municipal da Quinta da Marroca, sito na Rua da Mairoca, n.o 301, uniäo das
freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma é CARLOS MANUEL LOPES POAIRES e näo
Carlos Manuel Lopes Pereira, nos termos informados.

SITA
E FREGU

MIL E
EDOC|2017/63837

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara. 11.10.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, e nos termos do disposto na alínea g)do número 1, do artigo 33.0 do
Regime Jurídico das Autarquias Locais, aprovara alienaçäodã-parcela deterreno cõm a área
de 648'80 m2, sita na Avenida dos Combatentes do Ultramar Português, uniäo das freguesias
de Gulpilhares e Valadares, descrita na Primeira Conservatória do Rãgisto predial de Vila Nova
de Gaia sob o número 4019 - Valadares e inscrita na matriz predial uibana sob o artigo 4g4, à
sociedade "Bastos Viegas, S.A.", para acerto de estremas, peio valor de 48,000,00 € (qüarenta e
oito mil euros), conforme avaliaçäo anexa á etapa 13 do EDOC/2012/63832, nos termos
informados.

RA2 LOTE
00 M2

-UN UES CREST
tLo HERDEI LPE

EDOC/2019/43451
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3g, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 16.10.2019,
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{

Deliberado por unanimidade, nos termos do disposto na alínea g) do n.o I do art.o 33 do Regime
Jurídico {as Autarquias Locais, aprovar a alienaçäo do direito ãe raiz ou da nua propriedao! oo
lote n.0 15 do Loteamento Municipal da Quinta da Marroca, com a área de tOS,OO m2, sito na
Vereda da Marroca de Baixo, n.os 20 e 22, uniâo das freguesias de Sandím, Olival, Lever e
Crestuma, descrito na Segunda Conservatória do Registo Þredial de Vila Nova de Gaia sob o
número 370 ' Crestuma, pelo valor de 1,840,00 (mil oitõcentos e quarenta euros), aos herdeiros
de Manuel Pereira da Conceiçäo (Odília Celeste Gomes de Oliveira, viúva, António Gomes da
Conceição, Jorge Manuel Gomes da Conceiçäo, Paula Cristina Gomes da Conceição e Maria
Regina Gomes da conceiçäo soares), 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 Sr. Presidente: "À Câmara. 10.10.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, retificar a deliberação de 20 de junho de 2016, no sentido de passar
a constar que o indicado lote possui a área de 12.649,00 m2 e näo 12.863,00 m2., no, ierro,
informados.

AF

JUN
EDOC/2016t30467

VILA

RBA
RNO

8DOCt2019t46732
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no
original,

EDOC/2019/60884
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 10.10,2019,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstenção do ppD/pSD, aprovar, nos
termos informados, o seguinte.

'1. A alteraçäo dos dados de uma das outorgantes do Acordo de cooperaçäo
celebrado com os Jornais do Concelho;

2. Autorizar que o saldo remanescente da RED em nome da 'NARRATIVA
APELATIVA, LDAU, após o respetivo estorno, seja comprometida em nome da
NOVA ENtidAdE, ,,NARRATIVAS 

E CONSOANTES. IMPREÑSA E COMUNICAçAO,
LDA.", com efeitos a 0l de abril de 201g.
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Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara, 11,10,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o novo montante de € 20,000,00 (vinte mil euros) a
atribuir às expropriadas, Amélia Adelaide Freixo e sua filha Maria Adelaide Freixo Sequeíra,
a título_d.e indemnizaçäo pela expropriaçäo da Parcela 3A do Processo de Expropiiaçäo
necessárias para a execução da Via de Ligaçäo 3 (VL3) - Troço entre a Rua da Lavoura e a
Rua d_o Lo_ureiro, na freguesia da Madalena, ficando o Município de repor os muros de
vedaçäo e infraestruturas afetadas pela expropriaçäo, bem como a recoloiaçäo dos portöes
existentes, nos termos informados.

cÂMÂtìA MrJNtctpAL Ata n'22- Reunião Ptiblícø
De 21 de outubro de 2019

D D AL DA
G RAN .INCUMPR IMENTO CO TUAL NO DE
EDOC/2o17/58781
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presldente: "À Câmara. 10.10,2019,
Deliberação:

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

I 'Aceitar a transferência de propriedade da concessionária para o Município dos
bens móveis identificados e avaliados nos anexos 2 e 3 da etapa 6g do
8Doc12017158781, no valor de €114,420,90 € e aceitar a extinçäo da divida da
cessionária para com o Município, a qual até à presente data, ascende o valor
de 200.964,36 (152.379,36 €+ 48,585,00 €);
2 ' Aceitar o teor da minuta do contrato de aceitação de divida e daçäo em
cumprimento,

DE U DE
DO PARA

c OR
EDOC/2019t64123

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 16.10.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o INAC - lnstituto Nacional de Artes dó C¡rco CRL, para apoio finanöeiro à
segunda ediçäo do Cupula Circus Village Festival, no valor de €15,000,00 (quinze mil euros),
nos termos apresentados.

D O MUN N E AGP
COMU ,.XIV

AU

E

LE

NOV IL EU
EDOC/2o19t6212'l
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara, 16,10,2019,
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Deliberaçäo:

Ata no 22- Reunìão Ptiblícø
De 21 de oulubro de 2019 f M

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 1 voto contra do PPD/PSD, aprovar o Acordo
de Colaboraçäo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e AGP Comunicaçäo, Lda,
para apoio financeiro no âmbito da realizaçäo da "XlV Gala Audiência", no valor de
€10.000,00 (dez mileuros), nos termos apresentados.

LABO MU ADE
E

E ESE
EDOC/2o19/63999

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 46, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara, 16.10,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Gaiurb - Urbanismo e Habitaçäo, em tendo em vista o programa de
revitalizaçäo da economia local, no valor de €246.000,00 (duzentos e quarenia Jseis mil
euros), nos termos apresentados.

DIREçAO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAçOS pÚeLtCOS

MIAVISTA REVITALEM

DE DOP DA NTE À L
EST PRIVATIVO PARA O ANO DE 20 9. SITOS NA RUA DO LAMEIRO NOVO - ESIA

NTA AEOIT
NTIM ADO PAME REYNER

EDOC/2019/493e6
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 47, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 04.10,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa referente à
licença de dois lugares de estacionamento privativo para o anó de 2019, sitos na Rua do
Lameiro Novo, freguesia de Arcozelo, no valor de €1,440,98 (mil quatrocentos e quarenta euros
e noventa e.oito cêntimos), solicitado pelo Agrupamento de Escolas Sophia de Mello Breyner,
nos termos informados.

lDo ENTO FERENTE DOtS
2019 RA-

NO UA
E

ONDA AZUL
EDOC/2o19t48161

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. 04.10,2019,

D
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa referente à
licença de dois lugares de estacionamento privativo paia o ano de 2019, sitos na Rua Marquês
Sá da Bandeira, União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, no valor de €4.3i7,60
(quatro mil trezentos e dezassete euros e sessenta cêntimos), solicitado pelo Clube de Natação
Onda Azul, nos termos informados.

PEDIDO DE DISPENSA DO ODA T REFERENTE A DE DOIS LU DE
TOS NA CEN

€1.681 TAE CAT

EDOC/2019/56671

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4g, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 04,10.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa referente à
licença de dois lugares de estacionamento privativo pára o ano de 201g, sitos na Rua Escola
Gentral, freguesia de Avintes, no valor de €1,681,14 (mil seiscentos e oitenta e um euros e
catorze cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de Avintes, nos termos informados,

DE

E ENTO NA RUA UE

NO

ESCOLAS TORNE E DO PRADO
EDOC/2018t77745

DEDEREF

PE

DEP

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, 04,10.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa referente à
licença de um lugar de estacionamento privativo para o ano de ã01g, s¡to na Rua Afonso de
Albuquerque, União de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, no valor de
83.238,20 (três mil duzentos e trinta e oito euros e vinte cêntimos), solicitado pela Associaçäo
Escolas Torne e do Prado, nos termos informados,

EDI PEN T A UM
TIVO ANO DE ESIA

CANI VAL EVI NT
PELA

EDOC/2019/4369

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. 01,10.2019,

N0NA

E

SIASDE

NTA E E ASSO
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa referente à
licença de um lugar de estacionamento privativo para o ano de-2019, sito na Rua do Calisto no
263, freguesia de Canidelo, no valor de €720,49 (setecentos e vinte euros e quarenta e nove
cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja Santo André de Canidelo, nos termos informados.

DISPE

cÅ,MARA MUNtclpAL Ala no 22- Reunìão Ptiblicø
De 21 de outubro de 2019

M
IONAM ANO DE

CANI VAL OITE E SETE
ADO CAN

EDOC/2019/4357
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. 10.10,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa referente à
licença de um lugar de estacionamento privativo para o âno Oe iot-g, sito no Largo Santo André,
freguesia de Canidelo, no valor de €1.080,73 (mil e oitenta euros e setenta e1rês cêntimos),
solicitado pela Fábrica da lgreja Santo André de Canidelo, nos termos informados.

DIDO NSA LICE
E NA RUA

AFU DE MIL
CENT ENT E TENT

EDOC/2019/57961
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presldente: "À Câmara. 11.10.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa referente à
licença de um lugar de estacionamento privativo pará o ano de-201g, sito na Rua do pinho
Valente, Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, no valor de €2.15g,g0
(dois mil ce¡to e cinquenta e oito euros e oitenta cêntimos), solicitado pela ETCETRA -
Associaçäo Artística, nos termos informados.

DISP TRÊS
T LDE

MIL

ESIAS
SEIXEZELO

EDOC/2019/48942
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. j0.10.2019,

APE

NO
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DEPE

1

NTE À
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R
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa referente à
licença de três lugares de estacionamento privativo para o ano dã 2019, sitos na Rua paúl de
Pedroso, Unläo de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, no valor de €3.24;2,19 (três mil duzentos
e quarenta e dois euros e dezanove cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de pedroso
e Seixezelo, nos termos informados.

DIDO

LIVE NTA E

EDOC/2019/49313
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 55, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. j0.10,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa referente à
licença de dois lugares de estacionamento privativo para o ãnã ae 2019, sitos na Rua do
Freixieiro, freguesia de Oliveira do Douro, no valor de €1.440,98 (mil quatrocentos e quarenta
euros e noventa e oito cêntimos), solicitado pelo Agrupamento de Escolas Gaia Nascente, nos
termos informados

PE

o ONZE DE

ILD ES E VINTE

GAIA
EDOC/2019/49910

NOVA

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 56, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 10.10,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa referente à
licença de onze lugares de estacionamento privativo para o año de 2019, sitos em vários
arruamentos, no valor de €9.246,27 (nove mil duzentos e quarenta e seis euros e vinte e sete
cêntimos), solicitado pela Prancha Viva - Associação de Concessionários de Praias e Bares de
Vila Nova de Gaia, nos termos informados.

PED DISP

REG
RAS - DE

E EVI ALOR
E E A PELO ODE

CA
EDOC/2019t49233
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presld ente : " A Câmara, 04. 1 0,201 9,

À
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EDA

I
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa referente à
licença de três lugares de estacionamento privativo pará o ano de ã019, s¡tos na Rua euinta das
Pedras, União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, no valor de €6.476,40 (seis mil
quatrocentos e setenta e seis euros e quarenta cêntimos), solicitado pelo Agrupamento de
Escolas António Sérgio - Escola Básica das Pedras, nos termos informados,

DISP RRUP
NTO " NOZES''

DIA

AC
CRESTUMA
EDOC/2019/53936

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no SB, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara.04.10.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Feira de Säo Mateus de Arnelas - Feira
das Nozes", realizado no dia 21 de setembro de 2019, no montante de €90,41, isentando l0o/o do
valor total de €299,60 (duzentos e noventa e nove euros e sessenta cêntimos), solicitado pela
Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados.

DED DET INTE nnrusr

02D RO NO ENTOS E
EU OLIV

LEVER E CRESTUMA
EDOC/2019/36450
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5g, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 04.10.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realização do evento i'Festas 

em- honra de Säo Migúe|,,,
realizado de 25 de setembro até ao dia 02 de outubro de 2019, no montante de €326,4g
(trezentos e vinte e seis euros e quarenta e oito cêntimos), correspondente a 70o/o dovalor total
de €466'40 (quatrocentos e sessenta e seis euros e quarenta cêntimos), solicitado pela Uniäo de
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados.

DI DET À
ELU O DIA

201 l5 VINTE E E
M OL EC

ED0C/2019t42657
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no fínal por fotocópia sob o no 60, apenas no
original,
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Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 04,10.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Procissäo'diFesta em honra de Säo
Miguel", realizado no dia 29 de setembro de 2019, no montante de €g0,41 (noventa euros e
quarenta e um cêntimos), isentando 70% do valor total de €129,15 (cento e vinie e nove euros e
quinze cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Grestuma, nos
termos informados,

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 61, apenas no
original.

Despacho do Sr, Preside nte : " À Câmara, 04, 1 0,201 9,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Þrocissäo ðas Festas em honra do
Senhor da Vera Crur", realizado no dia 15 de setembro de 2019, no montante de €54g,63
(quinhentos e quarenta e oito euros e sessenta e três cêntimos), correspondente a T0o/o do
valor total de €783,75 (setecentos e oitenta e três euros e setenta e cinco cêntimos),
solicitado pela Confraria do Senhor da Vera Cruz, representada pelo Senhor Armando pinto
Rodrigues, nos termos informados.

SAD PELA

E SET TOTAL ETECE
SETE

EDOC/2019t54410

DE DE PELA DET TVA À
REAL ,,

NO
IN NTA E

SO ELA F SO
EDOC/2019t42500

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presid ente : " À Câmara. 04. 1 0.201 9,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "CaminhadÑolidária,', realizado no
dia22 de setembro de 2019, no montante de €375,48 (trezentos e setenta e cinco euros e
quarenta e oito cêntimos), correspondente a 70o/o do valor total de €536,40 (quinhentos e
trinta e.seis. euros e quarenta cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja paròquial de Säo
Pedro de Vilar do paraíso, nos termos informados.
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EDOC/2019/43094
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Ata no 22- Reunìão Ptíblíca
De 2I de outubro de 2019
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 63, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"A Câmara, 10,10,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realização do evento "Procissäo das Festas em honra do
Divino Salvador", realizado no dia 11 de agosto de 201g, no montante de €166,gg (cento e
sessenta e seis euros e oitenta e oito cêntimos), correspondente a 70o/o do valor total de
€238,40 (duzentos e trinta e oito euros e quarenta cêniimos), solicitado pela União das
Freguesias de valadares e Gulpilhares, nos termos informados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 10,10.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realização do evento "5a Ediçãó do Trail de Canelas",
realizado no dia 08 de setembro de 2019, no montante de €g17,8i lnovecentos e dezassete
euros e oitenta e quatro cêntimos), correspondente a 70o/o do valor total de €1.311,20 (mil
trezentos e onze euros e vinte cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de ianeias,
nos termos informados.
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E
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 65, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preslde nte: "À Câmara. 10.10.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Prova de b¡c-l¡smo", realizado no dia
16 de setembro de 2019, no montante de €180,81 (cento e oitenta euros e oitenta e um
cêntimos), correspondente a T0o/o do valor total de €258,30 (duzentos e cinquenta e oito
euros e. trinta cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Grijó e Sermonde, nos
termos informados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 66, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presldente: "À Câmara. 11.10,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do eventó "Proc¡ssão em honra de Nossa
Senhora da Soledade", realizado no d¡a 22 de setembro de 201g, no montante de €g0,41
(noventa euros e quarenta e um cêntimos), correspondente a70o/o do valor total de €.12gt,15
(cento e vinte e nove euros e quinze cêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja paroquial
da Freguesia de Säo Félix da Marinha, representada pelo Sr. José Ákaro uã é¡Va Rocha,
nos termos informados.

DA LVA
EDOC/2o19t53210

PE DISPE TAXAS

,,
VALO

E ITADO
REP PELO S NTO RO

EDOC/2019/53981
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 67, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 10.10,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas pela
interrupção de trânsito, relativa à realizaçäo do evento "Festas em hãnra do Senhor da Vera
Cruz da Paróquia do Candal", realizado nos dias 19, 14 e 15 de setembro de 2019, no
montante de €192,33 (cento e noventa e dois euros e trinta e três cêntimos), correspondente
a 70o/o do valor total de €274,75 (duzentos e setenta e quatro euros e setenta e cinco
cêntimos),solicitado pela Confraria do Senhor da Vera Cruz, representada pelo Sr, Armando
Pinto Rodrigues, nos termos informados.

RUA ENTRE NHAEA
CHOUPELO - FREGUESIA DA MADALENA
EDOC/2018/8381
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 68, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara. 10.10.2019,
Deliberaçäo:

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

75I
E
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tctP DE RUA DA
DE

EDOC/2o18t77457

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 69, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente: "À Câmara, 11.10.2019,
Deliberaçäo:

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

AL ENTRON
DR.

EDOC/2019/57614
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 70, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preside nte: "A Câmara. 1 1 .10.2019,
Deliberaçåo:

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

RA DE NA CAM RUA G SEA
RUA AFU
EDOC/2019/58016

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 71, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 11.10.2019,
Deliberaçäo:

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

DE NA DE CANID
EDOC/2019/58384

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 72, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara. 11.10,2019,
Deliberação:

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

PAL
RUA DA COVA LOURA - ESIA DE OZELO
EDOC/2019/36104
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 73, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presldente: "À Câmara. 10.10.2019,

ATO

E

RA

DOS HAE
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Deliberação:

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

ECt PARA INTES OS:47
.08.M 37.M E 39.N

ECr

16t09t2020
EDOC/2019/57736

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 74, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 11.10.2019,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstençäo do ppD/pSD, aprovar a
autorização especial de circulaçäo para os seguintes veículos pesados: 42.H1.36, f¡-p¡.22,
68'MS'13, 96-66-TU, 03-HT-44, l7-08-Mo, 30.67.88, 37.MP.BB, 3g.53.0R E 39.Nñ.03, para
permis_säo de circulaçäo no interior da zona delimitada entre a 41, Rotunda de Santo dviUio,
Avenida da República, Avenida Vasco da Gama (8.N.222]le Av, D. Joäo ll (VLg), válido até
1610912020, nos termos informados.

cl PARA
TS MITADA

DA ODA
.D

EDOC/2019t54978
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 10.10,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por maìoria, por 9 votos a favor do PS e 1 abstençäo do ppD/pSD, aprovar a
autorização especial de circulaçäo para os seguintes veículos pesados: 83.20.Uó, Sg.Ce.OO,
47'62'UX E 24-54'TS, para permissäo de circulação no interiorda zona delimitada entre a
Al, Rotunda de Santo Ovídio, Avenida da República, Avenida Vasco da Gama (E.N,222) e
Av. D. Joäo ll (VLg), válido atê31t0312020, nos termos informados,

DIVI DE DE
ENVO NTE EXTERIOR
EDOC/2019/50344
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 76, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 10,10,2019,

LIA

DE31
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Deliberado por unanimidade, aprovar a abertura do procedimento relativo à empreitada de
"Reabilitaçäo da Divisäo Policial da PSP de Vila Nova de Gaia - Reabilitaçäo da envolvente
exterior", bem como, a constituiçäo do júri e das peças do procedimãnto, nos termos
informados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal para aprovaçäo da
repartiçäo de encargos e assunção do compromisso plurianual referente ao ano de

?0!91?020 da despesa cabimentada, em cumprimento do disposto no artigo Z2o do Decreto,
Lei n0 197/99 de I de junho e nos artigos 60, no 1, alínea c) da Lei no 812012 de21 de fevereiro
e 120 do Decreto.Lei no'12712012 de 21 de junho,

D|REçÃO MUNtCtpAL PARA A INCLUSAO SOC¡A¡-
DE NTO D M ANI

cut DE DE DE
ES ctNco OR

GONçALVES SILVA
EDOC/2018/39790

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no TT, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara, 04,10.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento de taxa relativa a
cuidados com animal de estimação que está ao cuidado do canifmunicipal de Vila Nova de
Gaia, ro valor de €201,65 (duzentos e um euros e sessenta e cinco cêntimos), solicitado por
vítor Domingos Gonçarves sirva, nos termos informados.

gAIplg4JgRA pE ApOt Apo poR RUt MTGUEL ptNTO pOS SANTOS
ED0C/2017t46290
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no ZB, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara, 04,10.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de candidatura de apoio ao arrendamento,
solicitado por Rui Miguel Pinto dos Santos, nos termos informados.

NCIA IDA

EDOC/2o19/23960

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 79, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 11.10.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de estorno de verba relativo à desistência de
candidatu_ra de apoio ao arrendamento da munícipe Bárbara Cristina Dias Machado, nos
termos informados.
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D IA DA POR F

RM ELA

EDOC/2019/16295

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 81, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 16.10,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de estorno de verba relativo à desistência de
candidafu-ra de apoio ao arrendamento da munícipe Mónica Manuela Teixeira Bastos, nos
termos informados.

P DET IPAL
DE

DE CLUBE
c

oT

EDOC/2019/16106

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 80, apenas no
original.

Despacho do Sr. Presrdente: "A Câmara. 11,10,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de estorno de verba relativo à desistência de
candidalura de apoio ao arrendamento do munícipe Casimiro Faria da Silva Ferreira, nos
termos informados.

oDE

ELADI

DE

EIN

P

EDOC/2019/59381

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 82, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente:"À Câmara. 10.10,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, 
_ 
aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxas pela

utilização da piscina municipal de Lever, aos atletas Oe canoaiem do Clube Náutico de
Grestuma, no valor de €1.050,00 (mil e cinquenta euros), duran-te a época desportiva de
201912020, solicitado pelo Clube Náutico de Crestuma, nos termos informados.

PISCI
VALOR DE €1110.00 IL CENTO E EZ EUROSI. OANO LETIVO DE 1912020. SOLICITADO

REI
EDOC/2019t43284
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g3, apenas no
original.
Despacho do Sr, Preside nte: "À Câmara. 10.10,20j9,
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Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de isençäo do pagamento de taxas pela
utilizaçäo da piscina mun¡c¡pal, no valor de €1,110,00 (mi'i cento e dãz euros), durante o ano
letivo de 201912020, solicitado por Diana lsabel Moreira da Costa Ferraz, nos termos
informados.

D DE ELA DA CIPAL
VALOR DE €320.00 E VINTE ROS). DU O ANO LETIVO 201912020. ICITADO

LVA
ED0C/2019/58693
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 84, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara. 15.10.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas pela
utilização da piscina municipal, no valor de €320,00 (trezãntos e v¡nte euros), durante o ano
letivo de 20'1912020, solicitado por Laura Maria Pereira Silva Santos, nos termos informados,

DE ICIPAL
0 E CIN DU LETIVO

EDOC/2o19/58694

DAPDO

Eo

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 85, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"A Câmara. 15.10.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas pela
utilizaçäo da piscina municipal, no valor de €265,00 (dulentos é sessenta e cinco euios),
durante o ano letivo de 2019t2020, solicitado por iìosa de Sousa Neves, nos termos
informados.

201

PE Dts PELA DAP IPAL
OR E ANO

DO

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 86, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara. 15,10.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas pela
utilizaçäo da piscina municipal de Maravedi, no valor de èt.'10S,0ó lmit cento e cinco euios),
durante o ano letivo de 201912020, solicitado por Sónia Catarina Rbdrigues de Oliveira, em
representaçäo do filho Gustavo de Oliveira Mendes, nos termos informaãos.
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PEDIDO DISPE UNIC
DA URAL DE

NTOS E EUROS E E

EC DE ISABEL - DE
DE 19

EDOC/2o19t51726

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no BZ, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: "À Câmara. 11,10,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, retificar a deliberaçäo de Gâmara de 16.09.201g quanto à
designação da entidade, passando a ser a Assoóiaçäo Cultural de Canelas - USC e näo a
Associaçäo Desportiva e Cultural de Santa lsabel, nos termos informados.

DET

ANO
ITAD

UES lxåz DEI
RELATIVAMENTE AO VALOR
EDOC/2019/51563

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no BB, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 16,j0,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, retificar a deliberaçäo de Câmara de 16.09,2019 quanto ao valor
da isençäo de pagamento, passando a mesmã a ser de €9,450,00 (nove mil quatrocentos e
cinquenta euros)e não de €9.030,00 (nove mil e trinta euros), nos termos informados.

PE DISP DA EN MUN

DE

T

tsN

D

DE E

IT
sl A

EDOC/2019t49713
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Bg, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preside nte: "À Câmara. 14.10.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo em 50% do pagamento da taxa de
licença de construção e da taxa municipal de urbaniiaçäo, no vator ä.-Cg.OgO,O7 (nove mil
seiscentos e noventa euros esete cêntimos), Proc.o Aøûtll - LEG, União Ae freguesias de
Serzedo e Perosinho, solicitado por José António da Silva Costa, nos termos informados.

DEROC.0
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VIM ODE
APOIO

€,,17
DUZENTOS EUROSì
ED0C/2019/58763
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g0, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara, 10,10.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato programa de desenvolvimento desportivo a
celebra.r entre o lvlunicípio de Vila Nova de Gaia e o Sporting Clube de Goimbrdes, para
apoio-financeiro à execução de obras de melhoria das instalaçães desportivas, no vaior de
€17.200,00 (dezassete mil e duzentos euros), nos termos apresóntados.

DIREçÃO MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE

NST

SA E D EM

RDE PELA
FREG ESIA DE IDELO
EDOC/2019/56487
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 91, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente: "À Câmara. 01.10,20j9,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evenio "Dança Urbana", realizado no dia 05
de outubro de 2019, no valor de €60,89 (sessenta euros e oitenta e nove cêntimos),
solicitado pela Junta de Freguesia de Ganidelo, nos termos informados,

DE

13D DE
AE oLtctT

CUL
EDOC/2019/59364

ulv

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g2, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 11.10,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento "lV TraÙ Broa de Avintes,,, realizado
no dia 13 de outubro de 2019, no valor de €53,89 (cinquenta e três euros e oitenta e nove
cêntimos), solicitado pela Associação Cultural e Musical de Avintes (A.G.M.A.), nos termos
informados.

NOVE
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ODE PELA E
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OITE

ED0C/2019/60971

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 93, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 11.10.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento de taxa devida pela
emissäo. de licença especial de ruído relativa ao evento "Gorridã do Bombeiro,,, realizado no
dia 20 de outubro de 2019, no valor de €53,89 (cinquenta e três euros e oitenta e nove
cêntimos), solicitado pela Associaçäo Humanitária Bombeiros Voluntários de Valadares,
nos termos informados.

tDo
TIVA

SETE

ULTU
EDOC/2019/50746

At
040 EUM

E CULT SANTA
ISABEL
EDOC/2019/61669

,,
RO

EDE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g4, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 11.10,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento de taxa devida pela
emissåo de licença especial de ruído relativa ao evento "Feétival de Jazz ,,At 

d,Jazz,,,,,
realizado nos dias 04, 05, 06, 07 e 08 de setembro de 201g, no valor de €10g,78 (cento e nove
euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela Associaçäo Cultural e Recreativa
DESNORTEARTE, nos termos informados.

ETE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gb, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 10.10.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento de taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído relativa ao evento 'iFe!ta/ Convívio do Grupo de
Peregrinos de Fátima", realizado no dia 04 de outubro de 2019, no valor de èst,za
(cinquenta e um euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela Associaçäo Desportiva e
Cultural de Santa lsabel, nos termos informados.
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EDOC/2018/51950

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 96, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preside nte : " A Câmara. 04. 1 0.201 9,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €79,00 (setenta e nove âuros),'sol¡c¡tado por Rosa Azevedo
Braga Martins, nos termos informados.

cÂMARA MUNtctpAL Atø no 22- Reunião Ptúbliut
De 21 de outubro de 2019

IDO D DE VI tsT ORD
OVE SAN

EDOC/2o19/57935
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g7, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 16.10,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €79,00 (setenta e nove eulos), solicitado por Amélia Alves dos
Santos, nos termos informados,

RDE ITO E -UN
DE AL

PINTO

EDOC/2019/63652
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gB, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 11.10,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento da taxa de licença de
ocupaçåo do espaço público, no valor de €108,00 (cento e oitó euros), proc.o 1010112 - pL,
União de Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, solicúado por Elsa Adriana
Gomez de Almeida pinto, nos termos informados

D P DA

DEF
SE SOLIC CIA DE
ED0C/2019/62507
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no gg, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 10.10,2019,

ESP

NTLIPE

DEEU o 14911
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IDAO T0s DE IMI 0

DEF DE DEE POR RNAN
oLtvEtRA GoNçALVES MARTTNS
EDOC/2019/62606

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 100, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara. 10.10,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
' o reconhecimento pela Câmara Municipal, em virtude da conclusão das obras
efetuadas no âmbito do processo no 1673/18 e da apresentação do certificado
energético n0 SC820442642, que o imóvel sito na Rua ConceiçäoÎernandes, no 406,
da Uniäo das Freguesias de Mafamude e Vilar do Paiaíso descrito na 2a
Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de Gaia, sob o no 2300 e inscrito na
Matriz Predial Urbana sob o no 4481, foi objeto de uma intervençäo de reabilitaçäo,
para efeitos de isençäo de lMl e IMT nos termos das alíneas a¡ e 

-b) 
do no 2 Oo aúigo

45o do Estatuto dos Benefícios Fiscais (EBF) e de deduçäo à coleta em sede de lRS,
nos termos da alínea a)do n0 4 e dos nos 5 e z do artigo 710 do mesmo Estatuto.
'a emissão de certidäo nos termos da minuta anexa à Informaçäo no 12432t19,4 da
Direçäo Municipal de Urbanismo e Ambiente.

CERTI co BANC

EDOC/2o19t62502

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento da taxa de
publicidade, no valor de €65,05 (sessenta e cinco euros e cinco cêntimos), Proc.o 14gt1g,
União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, solicitado pela Associaçäo'Þró.lnfância de
Pedroso, nos termos informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 101, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: "À Câmara. 10.10,2019,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstençäo do ppD/pSD, aprovar o pedido
de certidäo de constituiçäo de regime de compropriedadé, solicitado pelo Banco Comercial
Português, s,A, - Proc. 5505/lg - GERT, freguesia de caneras.

Deliberação:

DEC
TOP 9-CE

LEVER E CRESTUMA
EDOC/2019t62504
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 102, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara. 10.10.2019,

DE

DE
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Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 1 abstenção do PPD/PSD, aprovar o pedido
de certidäo de constituiçäo de reg¡me de comproprieâade, soticitado ior Marla Edite
Ferreira Topa Gomes - Proco 5802/19 - CERT, Uniäo d'e Freguesias de Sand'im, Olival, Lever
e Crestuma, nos termos informados,

EDOC/2019/63096
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 103, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente: "À Câmara. 11.10.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 1 abstenção do ppD/pSD, aprovar o estudo
de alinhamentos, contemplando a eliminaçäo do arruamento (rua de prôvimento local)
previsto no P,D.M., sobre o terreno, nos termos informados
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal, nos termos do
artigo 1150 do p.D.M.

AL DE -TM
LDUZ AE

AE c SOLIC
CORREIA ALVES
8DOCt2019t48440
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 104, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presldente: "À Câmara. 11.10,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo em 50% do pagamento da taxa
municipal de. urbanizaçäo - TMU e de emissäo do alvárá de licença de oËras, no valor de
€3.268,95 (três mil duzentos e sessenta e oito euros e noventa e cinco cêntimos), proc.o
2400116, solicitado por António Manuel Correia Alves, nos termos informados

cAtuRB URBANISMO E HABTTAçÄO EM
BALANçO SOCTAL - 30 TRTMESTRE 2019
EDOC/2o19/60858

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 105, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 10.10,2019,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

DI

AN
0
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DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÉR|O DE TESOURARIA que se anexa no final por fotocópia sob o no 106, apenas no
original,

Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhec¡mento,

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

Beatriz.Ro¡a,Borg9s Correia dos Santos, freguesia de Mafamude - Referiu-se ao valor elevado que pagou às
Aguas de Gaia relativamente a um desentupimento, dizendo ser um exagero uma vez que já paja ä tãxa de
resíduos sólidos,

Maria ldália Pereira de Sousa, freguesia de Vilar de Andorinho - Referiu-se à candidatura que apresentou na
Gaiu.rb parq a obtençäo d9 uma habitaçäo social, dizendo ter urgência na obtenção da mesma, porque vive sem
condiçöes de habitabilidade e não possui rendimentos para alugar um apartamento,

Manuel. Filipe Magalhäes Oliveira, Lima, freguesia de Oliveira do Douro - Disse ter solicitado uma
hansferência de habitaçäo social, na Gaiurb, perguntando em que situaçåo se encontram o referido pedido,

Alcides do Couto Pereira, freguesia de Sandim - Fez uma exposiçäo relativamente ao pagamento de
faturas/recibos dos serviços prestados pelo Município e ao erro cometidò pet'o Município que, no seu entender, näo
deve ocorrer, Fez uma exposição relativamente aos transportes e ao estacionamento em öegunda fila.

Maria Paula Pereira Soares da Silva Carneiro, freguesia de Oliveira Douro - Referiu-se á ordem de despejo
que lhe foi decretada pela Gaiurb, devido ao mau ielacionamento com o seu companheiro, informando que o
mesmo já nao reside consigo,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues relativamente à intervençäo da Sra D.
Beatriz Rosa Borges Correia dos Santos, disse que o valor que terãpago, nada tem a ver com os resíduos, euea Câmara vai acabar com a taxa de resíduos, mas relativamente ao pagamento do valor referente ao
desentupimento de canalizaçöes e de. acordo c^om a lei, as Águas de Gaia tðm de cobrar pela prestação de
serviços, fora do seu objeto. Que as Águas de Gaia cumprem ò seu papel, quando por neglig'ência, por tälta Oe
civismo ou por outras razöes, é preciso resolver assuntos que nada têm a'ver com o fornecimäñto oe âiua ou com
o tratamento de resíduos, mas, com a resoluçäo de assunios que säo imputados a comportamentos q-ue nåo são
os mais corretos e, nessas situaçöes, a empresa cobra pelos serviços prestados,
Relativamente à intervenção da Sra D, Maria ldália Pereira de-Sousa disse que assim que haja informaçöes
relativamente ao respetivo processo, elas lhe serão transmitidas,
No que diz respeito à intervençäo do Sr. Alcides do Couto Pereira disse que iria apurar a questäo dos serviços e
o tipo de atendimento' Relativamente à questäo do estacionamento, disse ðer uma questäo que a Câmara poderá
resolver no âmbito do regulamento do estacionamento, contudo, o referido regulamento pode ter muitas regras e
penas, mas se não houver civismo por parte das pessoas, as situações tornamlse complicadas
Relativamente à intervençäo da D, Maria Paula Pereira Soares da Silva Carneiro disse ter consultado o
processo de despejo e que o mesmo vai ser executado, Que durante meses, o processo hamitou e a Sra Munícipefoi chamada a audiência prévia e foi consultada, Que as pessoas que compunham o agregado familiar,
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infernizaram a vida no bairro e as urbanizaçöes da Câmara nåo são nenhuns guetos e quem näo se comporta
decentemente, é despejado,

E nada ma¡s havendo a tratar, quando eram 19 horas, o Senhor Presidente da Câmara declarou encerrada a

reun¡ão, da qualse elaborou a presente ata aprovada, por unanimidade, nos termos do disposto no no I do

art.o 34'0 do CPA e no n0. I do arto. 570 do Anexo I da Lei no.7512013,de 12 de Setembro, bem como do n.o I
do arto. 11.0 do Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo na sua

reuniäo de 2019.01.21.

E eu, , Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças e Secretária da

reuntao, a

O Presidente da Câmara,
tW

(Eduardo Vítor Rodrigues)
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