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REUNñO pÚBLtCA DA CÂMARA REALTZADA NOS PAçOS DO

MUNICíPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 17 DE DEZEMBRO DE 2018

PRESENTES:

- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues
- O Senhor Vereador, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
- A senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira da silva cidade oriveira
- O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
- O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr. Manuel António Correia Monteiro
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal
- O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim Pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto
- A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes Ascensäo

PRESIDIU À RCUruñO:
0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues

SECRETARIOU A REUNÁO:
A Senhora Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças, Dra. Manuela Garrido

HORA DA ABERTURA: 16 horas

HORA DE ENCERRAMENTO: lThoras e 40 minutos
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PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉUO NO 1

O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar, apresentou o Senhor Presidente da
Direçäo da APOGESD - Associaçäo Portuguesa de Gestäo do Desporto, Dr, Pedro Mortágua Soares, que
entregou o Galardäo Municipio Amigo do Desporto ao Senhor Presidente da Câmara.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues agradeceu o trabalho do Senhor Doutor
José Guilherme Aguiar, no "prémio" que Vila Nova de Gaia recebeu e da equipa do desporto.

PONTO PRÉVO NO 2
O SenhorVereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro apresentou o ponto prévio que a seguir se transcreve:
'PoNTopnÉwo
Foi apresentada recentemente pelo Governo, uma nova tinha de investimento para a eficiência dos Srsfemas de Abastecimento de Água, com o fundo de
40 milhoes de euros e que tem como objetivo controlar e minimizar as perdas de água nas redes nacionais,
Sendo um investimento a fundo perdido, ou seia, que não terá de ser reembolsaão e cujo objetivopassâ ern termos médios por reduzh de 2g,8% para
20% as perdas de água, sobretudo as que ocorrem nas condufas ao |ongo do fornecimênto para os consumidores, ta! redução traduzir-se-á tambèm e
naturalmente numa redução na despesa e no aproveitamento adicionat de água.
Cgnforme consta, quer do Orçamento e OpçÇes do Ptano do Município para 2019, nomeadamente no Eixo 6 - Proteger, quer do Orçamento e Opções
do Pjano para 2019 da empresa .municipal Ãguas de Gaia, onde é claì¡amenfe assumlda a implementação de um ãm1ó¡oso projeio gtobal contra as
ggrdas de âgua, quer do ponto de vista económico-financeiro, quer do ponto de vista ambientat,jusfrfcã-se assim plenamenie ã adeiao imediata do
Município a este projeto do Governo.
Por outro lado, foram também divulgados recentemente dors arfþos com informação esfafísfica relevante e cuios femas são o aumento do número de
beneficiários no distrito do Porto na atribuição do RS/ - Rendimento Socla/ de Inserção e o lnquéito à Mobílidáde nas Áreas Metropolitanas do potto e
Lisboa.

As esfafÍsficas apresenfadas incluem obviamente o concelho de Vila Nova de Gaia, pelo que julgamos ser importante uma breve reflexão sobre esfes
temas, tendo em conta algumas das conclusões ali apresentadas
Senão vejamos.

1, No que respeita à atribuição do Rendimento Socla/ de lnserçã0, o artigo indica que apesar de o número de beneficiários ter vindo a recuar
ligeiramente em termos nacionais nos últimos /neses, no distrito do Porto tem evoluído em sentido contrário, registando um crescimento que
totaliza nesta data 63.914 beneficiârios, ocupando os concelhos de Porto e Gaia e em termos abso/ufos, os /ugares cimeiros com 15,424 a
13.704 beneficiârios, respetivamente, apesar da taxa de desemprego a nível nacional, na ordem dos 6¡% apresentar o valor mais baixo dos
últimos 16 anos,

Se a esfa realidade iuntarmos o problema do desemprego, em que hístoricamente o concelho de Gaia tem apresentado ao longo dos anos
dasfaxas maiselevadas,ondesegundodadosesfafísficosdoIEFP,relativosaosegundotrimestrede20lS,havialS,36scidadãõsregrsfados
à procura de emprego( apenas superada a nível nacional por Lisboa), aos quars ée devem juntar aqueles que jét não esfando inscitos, não
fazem parle desfa esfafÍsflca, so/nos levados a concluir sobre a verdadeira dimensão deste piobtena,'
Coniugando adicionalmente estas realidades corn o facto de, nesta data, existirem váiâs centenas de pedidos em tista de espera para
atribuição de uma habitação social em Gaia, significa em termos práticos que continuam a existir mithares de gaienses com graves' carências
ao nível da subsßtência e do emprego,.com consequências muito restritivas ao nível do acesso a uma habitação condigna.2, No que diz respeito à Mobilidade na Área Metropotitana do Porto, o artigo pubticado diz-nos que o concelho de Vitá Nova de Gaia foi, em
20lT,oconcelhocommaisdeslocações pordia,numtotatde6sS,000,Simultaneamenfeosresldenfes emGaia,foramtambémaquelesque
despenderam mais tempo em des/ocaçÕes diárias, com uma média de 82,2 minutos em des/ocações, nos dias (Íeis e 67,4 minutos,nos dlas
não (Íeis.

Não cabendo aqui qualquer crítica ou comentário técnico sobre esfes femas, mas apenas meras constataqões, é nosso entendimento que
esfamos perante problemas esfrufurais, que não obstante a melhoria conjuntural, os quars devem merecer ima ieflexeo profunda, não só do
executivo em funções, mas tam-bém da oposição no sentido de, em conjunto, se buscaiem as melhores e as mals duradourassoluçOes,

_ lndependentemente do que iâ foi feito, importa principalmente refletir sobre o que ainda há para fazer nesfas maférlas,
Procurar passar as reun¡ões camarárias e da assembleia municipal a púbticas, parece-nos ser uma boa ideia, conforme já manifestámos anteriormente,
asslm como nos parece uma boa.ideia o facto poderem ser realizados clblos de conferências sobre esfes 

'e 
outros temas envolvendo, para atém da

população e especta/isfas da matéria, fodas as forças potíticas de Gaia, de modo a que todos deem o seu contributo na identificaçao dás causas, bem
camo na procura das so/uções adequadas.
Talvez assim sei'a possíve/ a obtenção de consensos alargados em temas deveras importantes e estruturantes parâ o nosso concelho, com claros
benefícios para fodos os gaienses,

Vila Nova de Gaia, 17 de dezembro de 2018.
O Grupo de Vereadores do PSD na Câmara Municipatde Vita Nova de Gaia,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues agradeceu a intervençäo do Senhor
Vereador Dr. Duarte Besteiro e disse que na sexta-feira da semana pãssada, iniciaram-sé os trabalhos
preparatÓrios para a Câmara poder aceder a todo o dinheiro que for possível, da linha de financiamento, porque

2



VILA NOVA DE

6 \le..-t INcÂr.,rARA MUNtctpAL Alø no 25 - Reuníão PtÍblíca
De 17 de dezembro de 2018

nos prÓximos anos, a Câmara vai ter um problema que consiste na re-infraestruturaçä0, Que enquanto alguns
municípios estä0, neste momento, a infraestruturar o território pela primeira vez, com saneamento e águas pluviais,
o Município de Gaia tem o problema das águas pluviais já num processo de avançada degradaçä0, fruto do tempo
e dos materiais utilizados, Que, atualmente, o problema que se coloca em Vila Nova de Gaia e em grande parte
dos lugares, é a necessidade de reabrir e re-infraestruturar, Disse concordar com as restantes temáticas e que
todas merecem o empenho e os contributos de todos,

PONTO PRÉVIO NO 3
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura apresentou o ponto prévio que a seguir se transcreve:
"PONTO PREVIO
NOVATRAVESSIA ENTRE AVINTES E JOVIM
Face ao recente an(tncio da Câmara Municipal de Gondomar, que se encontra a preparar a revisão do PDM, ainda em fase de abeftura do período de
consulta preventiva, ou seia, ainda não exisfe sequer p roposta, onde se incluiu a construção de uma nova ponte sobre o Douro, colocam-ie algumas
quesfões, nomeadamente acerca da oportunidade, a visão estratégica subjacente, principalmente no caso de Vita Nova de Gaia e dos cusfos
assoclados.

Se a respeifo da oportunidade, se consfafa que poderá ser um lembrete parc uma proposta já plasmada no PDM de Gaia, confirmado em 200g, e que
vigorava anteriormente, desde 1997, ou seja, se o anúncio em formato soundbite, com um mero fito de obtenção parangonas para o concelho de
Gondomar, se pode considerar como método comunicacional recorrente, não poderemos deixar de aprofundar aigumas quãsfões em prol do respeito
pela função institucional de serviço p(tblico, sob pena de esvaziamento e rápida erosão da retação de confianÇa e reiponsabitidade dos cidadãos,
perante matérias de ordenamento tão estruturais,
De facto, coniunturalmente momento tem trazido à opinião p(tblica um conjunto de perspefivas de transformação positiva das cldades, com iniciativas
municipais de monta, /nas ern process o inveßl, colocando ênfase nos fins, sem descrever os meios,
Nesfe caso em concreto, seria imprescindível a obtenção do parecer e visão por pañe do Município de Vita Nova de Gaia a respe'rto de tal sugestão, face
ao anúncio desta nova ponte, que nas palavras do presidente da Câmara de Gondomar, ferá os seus esfudos prontos dentro de quatroileses para
apresentação na tutela, asslm como relativamente aos cusfos assocl,ados à construção, que se esflma em cerca de g0 ME,
Por outro lado, estrategicamente, corno se poderá compaginar a inserção desla nova frayessia na estrutura da rede viária dos dols concelhos,
principalmente porque no caso de Vila Nova de Gaia, a sua ligação se encontra principalmente ancorada na A32 e não na EN222 como propõe
Gondomar, estando inclusivamente prevista a execução de um túnet de passagem desta nova via sob 8N222, de acordo com o PDM ¿ó ZOOS,
precisamente para não criar um polo de conflito palsagísfico e funcional em plena zona industrial de Avintes, Por fim, admitindo que a proposta será mais
do que um anúncio publicitârio, não se poderâ revelar relevar a probtemática dos cusfos previsfos, a forma do seu financiamenfo e'se será adotado o
mesmo princípio na nova fravessia em Oliveira do Douro, de divisão dos mesmos pelas duas autarquias, o que poderá indiciar e pressupor a
dßponibilização de uma verba de cerca de 45ME por parfe do nosso orçamento municipai,
Este coniunto de quesfões e dúvidas, sem be/iscar a necessária ptermeabilidade viária entre concelhos vizinhos e a sua efetiva programação e
concretização futura, é no no,sso entender iustificável face aos impactos futuros e consequéncras para os dols concelhos, tendo ftcado óvidenciadia que
nesfe ca.so, pela falta de expl'rcaçoes no caso de Vila Nova de Gaia e peta tigeireza precoce na notícia de Gondomar, nos parece, no mínimo, uma visão
não sustentada na temâtica de ordenamento e mobilidade como seria desejável.
Vila Nova de Gaia, 17 de dezembro de 2018,
O Grupo de Vereadores do PSD na Câmara Municipal de Vita Nova de Gaia,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que o Sr. Vereador Dr, José Cancela
Moura, deverá enviar a sua intervençäo para Gondomar, Que relativamente a Gaia, tudo o que o Sr, Vereador
referiu, näo merece qualquer comentário, porque trata-se de uma iniciativa da Câmara Municipal de Gondomar e
entende que o caráter acintoso com que aborda a iniciativa, é excessivo, porque o Sr. Vereador Dr. José Cancela
Moura, por um lado, diz ser uma iniciativa precipitada de Gondomar, mas, na verdade, já é uma iniciativa que está
prevista no PDM de Vila Nova de Gaia e, por outro lado, diz que tem de ser bilateral, Que na verdade, o PSD
andou a anunciar pontes, noutros tempos, que depois laziam com que o Dr. Rui Rio, na altura, Presidente da
Câmara do Porto, viesse, no dia seguinte ao anúncio, dizer que näo sabia de nada e que, na cidade do porto, só
surgiriam pontes depois de serem dialogadas. Que a intervençäo que o Sr, Vereador Dr, José Cancela Moura fez,
tanto tem cabimento hoje, como tinha cabimento há 15 anos atrás, pelo que, pessoalmente, näo tem comentários a
lazer.
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura relativamente à questäo suscitada pelo Ministério
Público, disse desconhecer. Relativamente à questäo da ponte, disse que o Senhor Presidente da Câmara de
Gondomar referiu que a Câmara de Gaia está totalmente alinhada com esta soluçäo, pelo que, perguntou se de
facto é verdade e se vai ser apresentada à tutela e se caberá no Plano Nacionalde lnvestimentos.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que os projetos estratégicos que a
Câmara de Gaia entende que devem ser incluídos no Plano Nacional de lnvestimentos e que vão lá c-onstar, säo
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os projetos que foram aprovados em reuniäo de Câmara. Que os outros municípios säo livres de fazerem o que
entenderem, Que há uma articulaçäo técnica entre as duas Câmaras, na medida em que, antes do anúncio de
Gondomar, a Câmara Municipal de Gaia jå tinha esta previsäo no seu PDM, Disse que relativamente à ponte D,
AntÓnio Francisco dos Santos, que liga Vila Nova de Gaia ao Porto, estäo a ser desenvolvidos todos os trabalhos.
No que diz respeito à outra ponte, disse que a articulaçäo é técnica, nomeadamente, nos documentos de
planeamento e no plano diretor municipal,

PRESIDÊNC
APROV DEFINITIVA DA N0 DA REUNñO ÍORD DE CÂMARA EM 03 DE
DEZEMBRO DE 2018
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 24 da Reuniäo Ordinária
realizada em 03 de dezembro de 2018.

UI coM
DE

so
T RMIN DE

AMUDE
EDOC/2018t64532
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas no original
PONTO RETIRADO DA ORDEM DE TRABALHOS

ENTRE

EM

SAND
EDOC/2o18t76543
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara. 12,12.2018.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade aprovar o contrato Promessa de Doaçäo a celebrar entre EDP -
ENERGIAS DE PORTUGAL, S.4., Associaçåo de Solidariedade Socialde Lever, Município de
Vila Nova de Gaia e GAIURB, E.M., nos termos informados.

ITAME TANTE

EDOC/2018t76547
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no original.
Despacho do Sr. Presrdente: "A Câmara. 12,12.201A.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Primeiro Aditamento ao Gontrato de Urbanizaçäo
resultante da "Unidade de Execuçäo da Área envolvente ao Campo de Jogos de Ganidéb,
nos termos informados.

DA
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DE

D
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8201 CRUZ
DE GAIA
ED0C/2018t66276
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original.
Desp acho do Sr. Preside nte :' À Câmara, 30. 1 1 .2,0 1 8.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do Auditório Municipal de Vila Nova
de Gaia, para a realizaçäo do Fórum "Ao Encontro da Saúde Mental da Gomunidade", a
realizar nos dias 14 e 15 de fevereiro de 2019, solicitado pela Cruz Vermelha Portuguesa -
Delegaçäo de Vila Nova de Gaia, nos termos informados.

CEDÊNCÁ ITA DO ESPAC coRPUS Cr-rR PARA A REALIZACÃO DO ERTO DE NATALo
PELA RMONDE E LDE

NEIRO D
ESE

EDOC/2018/73185
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara,07.12,2,018.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do Espaço Corpus Christi, para a
realização do Concerto de Natal "Natal Encantado" pela Tuna Juvenilde Sermonde e o Coro
dos Amigos do Hospital de S. Joäo, a realizar no dia 05 de janeiro de 2019, solicitado pela
Uniäo de Freguesias de Grijó e Sermonde, nos termos informados.

IA GRAT PARA
DEZEMBRO DE PAI

DA EB
EDOC/2018/70666
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7, apenas no original.
Despacho do Sr. Preside nte : " À Câmara. 07.1 2,2,01 B.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita do Auditório do Solar Condes de
Resende, para a realização da Festa de Natal, a realizar no dia 13 de dezembro de 2018,
solicitado Associaçäo de Pais e Encarregados de Educaçäo da EB1/JIdo Curro, nos termos
informados.

ITA DE O DOMíN
CENTE -

EDOC/2018/65691
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no B, apenas no original,
Despacho do Sr, Presidente: 

-À 
Câmara. 12,12.2,018,'

Deliberaçäo:
Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS-PP, aprovar
e aceitar a cedência gratuita de terreno para o domínio público municipal e respetiva
avaliaçäo, nos termos informados.
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RESSARCIMENTO AO FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILÉRO GAIA DOURO DO LOTE NO 1 DO ALVARÁ
DE LOTEAMENTO NO 26/96
EDOC/2018/66753
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 9, apenas no original.
Despacho do Sr. Presidente:"A Câmara. 12,12,2018.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1' O ressarcimento do Município ao Fundo de lnvestimento lmobiliário Gaia Douro no

valor de €83.300,00, correspondente exatamente ao mesmo valor pelo qual foi
incorporada no referido Fundo o Lote n0 1 do Alvará de Loteamento no 26/96,
inscrito na matriz predial urbana sob o artigo 56250 e descrito na Gonservatória do
Registo predial sob o n0 2063 - Canidelo;

2' A anulação do inventário do Município de tal lote por o mesmo já näo existir
juridicamente, pelos motivos invocados;

3. Reivindicar de António Martinho Dias Júlio o pagamento do montante devido pela
execuçäo por parte do Município das obras de urbanizaçäo em falta neste
foteamento, dado quando cedeu em 2410112018 o Lote n0 1 ao Município foi para
custear essa execuçäo e agora veio-se a verificar que à data näo tinha a legítima
propriedade do mesmo.

9FPÊNch De pencem oe reRReruo pRR¡ nepennmmenro plncnl oR RuR oo cRRveuo. eul
OLIVAL
EDOC/2o18/69354
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas no
original.

Despacho do Sr. Preside nte: 
-À 

Câmara. 12.12.2018.'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS-PP, aprovar
e aceitar a cedência gratuita de terreno para o domínio público municipal e respetiva
avaliaçäo, nos termos informados.

DEPARTAMENTO DE PESSOAL
LIMI

CA
EDOC/2018/76359
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 11,12,2018.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a abertura dos concursos internos de acesso limitado
para mudança de grau e os procedimentos internos de seleçäo para a mudança de nível, no
âmbito das carreiras de informática, nos termos propostos e com base nas disposiçöes da
Lei n0 11412017, de 29 de dezembro e Decreto-Lei n0 97t2001, de 26 de março, nos termos
informados.

E
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GRAU P E PARA O

RECRUTAMENTO
EDOC/2o18/76497

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara, 12,12,2018,'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, 9 votos a favor do PS e 2 abstenções do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar a
abertura de procedimento concursal para nomeaçäo de cargos de direção superior para a
Direçäo Municipal da Presidência, de direçäo intermédia de 10 grau para o Departamento de
Urbanismo e Planeamento e para o cargo de direçäo intermédia de 20 grau para a Divisão de
Auditoria e Qualidade e composiçäo do júri de recrutamento, nos termos propostos.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal, conforme resulta
do n0 1 do artigo 130 da Lei 4912012 de 29 de agosto.

CALENDARIZAçAO DE VENCIMENTOS PARA 2019
EDOC/2018t74132
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,07.12,2018.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a calendarlzaçäo de vencimentos para 2019, nos termos
propostos.

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURíDrcOS
ADMI DO

RIB o GAIA
EDOC/2018t73461
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. 20,11.2018,'
Deliberaçåo:

A Câmara tomou conhecimento.

TRIB MANUEL
VILA

OUTROS
EDOC/2o18t73456
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 15, apenas no
original.
Despacho do Sr. Preside nte: "A Câmara, 30.11.2018.'
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

DE

DE

0
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Roc.0 DO
Pto GAIA

EDOC/2o18/73458

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preside nte: "À Câmara, 30,11.2018.'
Deliberação:

A Câmara tomou conhec¡mento.

PROC.0 CíVE

BRAN
DE VILA

EDOC/2018t73259

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 17, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente: "À Câmara. J0,11.2018,'
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

4BERTURA DE PROCEDIMENTO DE ALTERAçÄO AO REGULAMENTo QUE cRIA o PRoGRAMA
GAI@PRENDE+

EDOC/2018/68335
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 18, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 07,12.2018,'
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura disse ser hábito näo haver esta cobrança, Que se está a
falar do apoio ao prolongamento e näo das atividades cuniculares. Que, de acordo com o que se está agora a
fazer, todos os prolongamento poderäo ser cobrado pelos valores apresentados.
A Senhora Vereadora, Dra. Maria Elisa Vieira da Silva Cidade Oliveira disse que a questäo foi analisada pelo
Conselho Municipal de Educação e embora o Conselho näo seja vinculativo, o assunio foi abordado e teve a
concordância de todos os Srs, Diretores presentes e, agora, vai-se proceder à alteraçäo do regulamento
O Senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que os escabeì seräo de 2 euros e
meio, 4 euros e 6 euros por mês. Que o objetivo consiste em obrigar os pais a vincular-se ao processo, porque há
uma parte de encarregados de educaçäo que entendem que por ser gratuito, pode-se abandalhar o trabalho
desenvolvido pelos profissionais. Que o montante a pagar vai ser ressarcido aos pais, no final ano, em cheque
oferta, livros escolares ou material escolar, porque o objetivo näo é ganhar dinheiro,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
a abertura de procedimento de alteraçäo ao Regulamento que cria o Programa
Gai@prende+, acompanhada do respetivo Projeto e nota justificativa, nos tèrmos
propostos.

D|REçÄo M
DE ESTATUTOS DA

uNrcrpAl DE ADMTNTSTRAçÃO E FTNANçAS
INOVAGAIA

EDOC/2o18/76680
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1g, apenas no
original,

8
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0 Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro disse que esta alteraçäo ocorreu em Julho do ano
passado e disse presumirque esteja relacionada com o arto 180, aquele que permite a celebraçäo de contratos-
programa, Que o Sr. Presidente tinha dito estar previsto para este ano e, pessoalmente, verificou que o artigo 1Bo

desapareceu e foi substituído por um outro, o qual permite a ligaçao entre a Câmara e a lnovaGaia,
0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que o ponto mais importante é
relativo à quota do município, isto é, passou-se de 36% para B3%, Que é devido à alteraçäo da quota, que se
passou a poder fazer contratos-programa com a lnovaGaia, havendo, assim, uma tranquilidade absoluta para
alicerçar com a lnovaGaia, um desenvolvimento das empresas e dos Start Up's existentes em Gaia.
Despacho do Sr. Presldente: "À Câmara, 03,11,2018.'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
a alteraçäo dos estatutos da lnovagaia, nos termos apresentados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovação da Assembleia Municipal.

DE CE DE VILA
FREG

E SERMONDE. NO MONTANTE GLOBAL DE 3O.OOO.OO fiRINTA MIL EUROS)
EDOC/2018t23516
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"À Câmara. 12.12,2018.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Golaboração a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a União de Freguesias de Grijó e Sermonde para apoio financeiro às
obras de reparaçäo dos telhados dos edifícios onde estão instaladas as sedes da Uniäo de
Freguesias de Grijó e Sermonde, no montante global de 30.000,00 (trinta mil euros), nos
termos apresentados.

DE ACE UEL NEIVA E

E.M

OS

EDOC/2o18t74223
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas no
original,
Despacho do sr. Presidente: "Aprovo. À câmara, para ratificaçã0.07.12.2018.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente que aprovou o
memorando de entendimento a celebrar entre Miguel Neiva e Associados - Design Gráfico
Lda, o Município de Vila Nova de Gaia, a GAIURB - Urbanismo e Habitaçäo, E.M. e as Águas
de Gaia, E.M. S.A. com vista à implementação do Sistema de ldentificação de Cores para
Daltónicos e dos direitos sobre a marca Coloradd, nos termos apresentados.

N
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MAN
SMO E - ESTO DE €301.01

E

ED0C/2018/64896
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no
original.
Despacho do Sr. Preside nte: "A Câmara, 11.12.2018.'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS-PP, aprovar
o estorno de verba no valor de €301.013,65 (trezentos e um mil e treze euros e sessenta e
cinco cêntimos), ficando retido o montante de €49.000,00 (quarenta e nove mil euros), para
faturação de possíveis revisöes de preços, nos termos propostos.

INTERAD CELE NOVA DE
DE PE ARA A PROM

RAS DE DO MONTE NTE E
CINCO MIL QUINHENTOS E QUARENTA E CINCO EUROS) + IVA
EDOC/2018t74418

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, 07.12,2018,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato interadministrativo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freguesias de Pedroso e Seixezelo para a
promoçäo e execuçäo dos trabalhos e obras de requalificaçäo do Monte Murado, no valor
de €25.545,00 (vinte e cinco mil quinhentos e quarenta e cinco euros) + lVA, nos termos
apresentados.

OD O MUN
ADE

FASE FINAL JOGOS JUVENIS DE GAIA. NO VALOR DE €5.()(l().()() MIL EUROS)
EDOC/2018t72354
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente:"À Câmara. 12.12,201A.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato-programa de desenvolvimento desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Clube Desportivo do Gandal para apoio
financeiro no âmbito da Fase Final dos Jogos Juvenis de Gaia, no valor de €5.000,00 (cinco
mil euros), nos termos apresentados.

0
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GAIA E A
sMo E.M. GAIURB

F

EDOC/2018t76376
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, 12.12,201A.'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
o contrato-programa a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a GAIURB -
Urbanismo e Habitaçäo, E.M. tendo em v¡sta o cabal desenvotvimento, pela GAIURB, E.M.,
dos objetivos, atividades e funçöes de desenvolvimento económico local decorrentes da
delegaçäo de serviço público concretizada no seu objeto estatuário, para o exercício
financeiro de 2019, no montante anual de €3.000.000,00 (três milhöes de euros), nos termos
aPresentados. þ

Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal.

DA AO o
CU DE

DE AVINTES. VALOR DE €80.000.00 tol MIL EUROSI
EDOC/2o18/75335

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. 12,12.2018.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adenda ao acordo de colaboraçäo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a ACMA - Associaçäo Cultural e Musical de Avintes para
apoio financeiro às obras de ampliaçäo da sede e construção do auditório da ACMA -
Associaçäo Cultural e Musical de Avintes, no valor de €80.000,00 (oitenta mil euros), nos
termos apresentados.

REOUALIF E MODERNIZACÃO DAS INST SDAESCOLA sÁsrc¡ nn COSTA MATOS.
PROPOSTA DE CONTRATO ADICIONAL NO I
EDOC/2018/71500
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 27, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente: "Aprovo, À Câmara, para ratificaçã0. 12.12,2018.,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente de 12.12.2018 que
aprovou a requalificaçäo e modernizaçäo das instalaçöes da Escola Básica Dr. Costa Matos
- proposta de contrato adicional n01, nos termos informados.

o
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t M

NOVA DE INANCEIRO NO
FINAL DOS JOGOS JUVENIS DA GAIA. NO DE €7.3()().(}f) ISETE MIL E EUROSI
EDOC/2018t72420

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. 12.12,201A,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - programa de desenvolvimento desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Futebol Glube de Gaia para apoio
financeiro no âmbito da Fase Final dos Jogos Juvenis da Gaia, no valor de €7.300,00 (sete
mil e trezentos euros), nos termos apresentados.

EBRAR VILA NOV

F o
EDOC/2018t74269

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 29, apenas no
original,
Despacho do sr, Presldente: "Aprovo. A câmara, para ratificação, 07.12.2018,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 07.12.2018 que
aprovou o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a
Associaçäo Juventude em marcha de Crestuma para apoio financeiro à aquisiçäo de
fardamento, no montante total de €5.000,00 (cinco mil euros), nos termos apresentados.

NTRE O DE GAIA E A

EDOC/2018t74139

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente:"À Câmara, 11.12,201A.'
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro disse que em junho a Câmara deu uma comparticipação
no valor de 25,000,00 euros, e agora, surge um novo acordo com despesas não previsíveis, no valor de 35,000,00
euros, pelo que, perguntou se não era suposto haver um orçamento inicial,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que o Sr. Vereador deve solicitar
essa informação à Comissão de Festas, Que a Câmara tem o orçamento inicial, o qual é sempre previsional e, a
informaçäo que tem e aquilo que se pode constatar dos documentos fornecidos, houve um aumento de custos a
alguns níveis e uma reduçäo significativa das comparticipaçöes,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a Comissäo de Festas do Padroeiro dos Pescadores -
Associaçäo para apoio financeiro às festividades do S. Pedro da Afurada, no valor de
€35.000,00 (trinta e cinco mil euros), nos termos apresentados,

MARC APOIO
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ENTRE
IGREJA P ESIA D EIRO

NO VALOR DE €2.5OO.O() OOIS MIL E QUINHENTOS EUROS)
EDOC/2o18t74109

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara. 11.12,2018.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Fábrica da lgreja Paroquial da Freguesia de Crestuma para apoio
financeiro às Festas de 2018, no valor de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), nos
termos apresentados.

O MUNICíP
E. S.A. P CEIRO

VALOR DE €3()().OOO.OO (TREZENTOS MIL EUROS)
EDOC/2o18/76351
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara, 12.12,2018.'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstenções do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
o contrato - programa a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e as Águas de Gaia,
E.M., S.A. para apoio financeiro à prossecução das atribuiçöes estatuárias das Águas de
Gaia, E.M., nomeadamente a gestäo e exploração da rede de águas pluviais, no valor de
€300.000,00 (trezentos mil euros), nos termos apresentados.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovação da Assembleia Municipal.

EBRAR NOVA DE

NA SUA SEDE. NO VALOR DE €I3.()()().()O MIL EUROSI
EDOC/2o18/51831

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no
original.
Despacho do Sr. Preside nte: "À Câmara. 11,12.2018,'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Associaçäo Recreativa Os Mareantes do Rio Douro para apoio a
realizaçäo de obras na sua sede, no valor de €13.000,00 (treze mil euros), nos termos
apresentados.

ORDO A NICíPIO DE VI
RAS PARA ,, AMIGA

DA CRIANçA'. NO VALOR DE €1.500.00 (MtL E QUTNHENTOS EUROSI
EDOC/2018/10991
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas no
original,

E

DA REDE DE

os PARA APOIO A
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Despacho do Sr. Presidente: rA 
Câmara, 12.12.2018.'

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Associaçäo de Pais da Escola Básica das Pedras para apoio ao
projeto "Escola Amiga da Criança", no valor de €1.500,00 (mil e quinhentos euros), nos
termos apresentados.

O MUNICíPI
DE SE HO PARA BITO

VALOR DE €15.000.00 (QUtNzE MIL EUROS)
EDOC/2018/74925
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: "A Câmara. 12,12.2018,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o acordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Uniäo de Freguesias de Sezedo e Perosinho para concretizaçäo de
apoios no âmbito social, no valor de €15.000,00 (quinze mil euros), nos termos
apresentados.

UNICíPIO DE

DE OBRAS. NO VALOR TOTAL DE €15.()()().(}() (QUINZE MIL EUROS)
EDOC/2018t74619

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, 11.12,2018.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o protocolo de cooperaçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários da Aguda para
apoio à realizaçäo de obras, no valor total de €15,000,00 (quinze mil euros), nos termos
apresentados,

LO UNICíPIO DE VI

DE AL DE
EDOC/2o18/75386

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: "Aprovo. À Câmara, para ratificação. 12.12.2018,,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 12.12.2018 que
aprovou o protocolo de cooperaçäo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a
Associaçäo Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Valadares para apoio à realizaçäo
de obras, no valor total de €70.000,00 (setenta mil euros), nos termos apresentados.

A

A

o

VOLUNT

VOLUNT
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DE DE A CELEBRAR E

DE COIM PELA
DOS JOGOS JUVEN

€7.000.00 (SETE MtL EUROS)
ED0C/2018/72349
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38, apenas no
original.
Despacho do Sr. Preside nte: "À Câmara. 12,12.2019,'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato programa de desenvolvimento desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Sporting Clube de Coimbrões relat¡vo a
apoio financeiro pela colaboração prestada no âmbito da Fase Final dos Jogos Juvenis de
Gaia, no valor de €7.000,00 (sete mil euros), nos termos apresentados.

DE GAIA E A
soctA¡s E

VALOR DE €15.()()().()() (QUINZE MIL EUROS)
EDOC/2o18il74316
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 39, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara.07,12.2019,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato programa a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a Fundação Padre Luís para apoio ao desenvolvimento das atividades
sociais e apoio ao investimento, no valor de €15.000,00 (quinze mil euros), nos termos
apresentados.

PROG LVI ENTRE
VILA US DE

VALOR DE
(DEZASSEIS MIL E SEISCENTOS EUROS)
EDOC/2018n4642
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, 07.12,201A.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato programa de desenvolvimento desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo Desportiva Módicus de
Sandim para apoio a obras de reparaçäo, manutençäo e melhoria de instalaçöes -
201812019, no valor de €16.600,00 (dezasseis mil e seiscentos euros), nos termos
apresentados.

ODE CELEB DE VILA NOVA
FREG OE

DA RAI
EDOC/2018/76596
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas no
original,

DE IN
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Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara, 12,12,2018.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o acordo de cooperaçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a União de Freguesias de Sezedo e Perosinho no âmbito das obras de
requalificaçäo da Estrada da Rainha e acessos à Zona Industrial da Rainha, em Sezedo,
nos termos apresentados.

O MUNI UNTA
ESIA DE

JUNTA. NO TOTAL DE €12.()f}().(l(l MIL EUROSI
EDOC/2018/76248
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente:"À Câmara. 12,12,201A.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o acordo de cooperaçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Avintes para apoio às obras de requalificaçäo
dos acessos ao edifício da junta, no valor total de €12.000,00 (doze mil euros), nos termos
apresentados.

TO-
EO

TOTAL DE €2.5OO.OO þOIS MIL E QUINHENTOS EUROSI
EDOC/2o18/72648
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, 12,12.201A,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato - programa de desenvolvimento desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Karaté Clube de Gaia para aquisiçäo de
equipamentos, no valor total de €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros), nos termos
apresentados.

DE VI EO
DE €1

EDOC/2018/75700

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: "À Câmara. 12,12,2018,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adenda ao contrato . programa de desenvolvimento
desportivo a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Clube de Andebol de Säo
Félix da Marinha para apoio à formaçäo desportiva 20'1812019, no valor de €16.000,00
(dezasseis mil euros), nos termos apresentados.

A
E GAIA
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vALoR MAXIMO pRn¡ RS exstÊrucns ¡u ruulvl¡nRnlo ¡lvl corRr nR tesouRRRlR
ED0C/2018il76263
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presrdente:"A Câmara. 12.12.2018.'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
o valor de €20.000,00 (vinte mil euros) como valor máximo para as ex¡stências em
numerário, em cofre, na tesouraria, para o ano de 2019, em cumprimento do disposto no n0

1 do artigo 400 da Norma de Controlo Interno, nos termos propostos.

DE NOVOS
CUJO SIDO

EDOC/2018/76256
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 46, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: "A Câmara. 12,12,2018,'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
o processamento de novas ordens de pagamento e emissäo de novos cheques, despesas
de 2018 por pagar, cujo pagamento já tinha sido autorizado nesse ano, nos termos
propostos.

ADJUDICACAO DOS LOTES 34. 35 E 36 DA URBANIZACÃO DA DA PALA A FINTERNOV.
UNIPESSOAL- LDA PELOS VALORES DE€I 6_000_00 IDEZASSEIS MIL EUROSI- €1 ÍCATORZE MIL
EUROS) E 12.500 OOZE MIL E OUINI{ENTOS EUROSI RESPETIVAMENTE
EDOC/2o18/59839

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 47, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: "À Câmara. 12,12.2018,'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adjudicaçäo dos lotes 34, 35 e 36 da Urbanizaçäo da
Quinta da Pala a FINTERNOV, Unipessoal, Lda pelos valores de €16.000,00 (dezasseis mil
euros), €14.000,00 (catoze mil euros) e 12.500,00 (doze mil e quinhentos euros)
respetivamente, nos termos propostos.

ADJUDIGAÇÄO Denu¡lvl oo lote no gg oR ungl¡llztçÄo oe eututR ot p¡u R rRR¡lclsco
COELHO DA ROCHA MOREIRA PELO VALOR DE €14.OOO.OO (CATORZE MIL EUROS)
EDOC/2018/59659
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, 12.12,2018.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adjudicação definitiva do lote n0 39 da Urbanizaçäo da
Quinta da Pala a Francisco Coelho da Rocha Moreira pelo valor de €14.000,00 (catoze mil
euros), nos termos propostos.
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37 DA
SOARES DA SI PELO VALOR DE €II.(l()().()() IONZE MIL EUROSI
ED0C/2018/59804
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 49, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: "À Câmara. 12,12.2018.'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adjudicaçäo definitiva do lote no 37 da Urbanização da
Quinta da Pala a Maria de Fátima Soares da Silva, pelo valor de €11.000,00 (onze mil euros),
nos termos propostos.

ITO D LATIVAMENTE IMÓVEL

M CONSI VALOR NTE SE CIFRA
DPE

EDOC/2o18t74857

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. 12,12.2018.'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, não exercer o direito de preferência relativamente ao direito de
superfície do imóvel sito na Rua Gil Eanes no 429, União de Freguesias de Mafamude e Vilar
do Paraíso, tendo em consideraçäo que o valor definido pelo requerente se cifra em
€110.000,00 (cento e dez mil euros)e a DPE apresenta uma avaliação de €106.000,00 (cento
e seis mil euros) para o direito de superfície, nos termos propostos.

NEC
URA REIRO - NA-P

DA PARCELA 2
EDOC/2o18t28184
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 51, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: "A Câmara, 12,12.2018,'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a resolução de expropriar as parcelas necessárias à
execuçäo da VL3 - troço entre a Rua da Lavoura e a Rua do Loureiro - Freguesia da Madalena -
proposta de aquisiçäo da parcela 2, nos termos informados,

EXTINCÃO DOS EXECUTIVOS COM DÍVIDAS. DOS ANOS 1969 A 2007. POR PRESCRICÄO
EDOC/2018t76429
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b2, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente: "À Câmara. 12,12.2018.'
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que consiste declarar prescritas as
dívidas ao Município, que estavam contabilizadas desde 1969 até 2007, estando a onerar a sua conta, fazendo-se
assim uma limpeza daquilo que legalmente já näo se pode cobrar, por prescriçä0,

f
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0 Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro disse tratar'se de verbas que prescreveram e que
estariam previstas ao longo dos anos, pelo que, näo irá influenciar negativamente as contas do Município, em
termos de receita,

Deliberação:
Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
a extinçäo dos processos executivos com dívidas, dos anos 1969 a 2007, por prescriçäo,
nos termos informados.

TRÊS PRE

DE VILA N ALBE
FERNANDES
EDOC/2o18t74118
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: À Câmara, 11.12,2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pagamento da taxa referente ao serviço de lavagem de
pavimento, prestado pelos Bombeiros Sapadores e Proteçäo Civil, em três prestaçöes,
sendo as duas primeiras de valores de €54,50 e a terceira prestação no valor de €53,19,
acrescidas de juros, solicitado por António Alberto Vila Nova Fernandes, nos termos
i nformados e regulamentares.

PENSA TAXAS D EE
A E SEIS

SOLICITADO GLOBAL IAS - ME GROUP. S.A.
EDOC/2o1873690

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 54, apenas no
original,

Despacho do Sr, Preside nte: À Câmara. 11,12,2018'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo de pagamento de taxas relativas à
instalação de recinto itinerante e improvisado, no valor de €86,36 (oitenta e seis euros e
trinta e seis cêntimos), solicitado pela Global Notícias - Media Group, S.4., nos termos
informados.

PEDI E UTI NO
E

CULTURAL E MU CAL DE AVINTES
EDOC/2018/70766

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5b, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: A Câmara. 30,11.2018'

P

E

DIA 20 D 1 SOLIC
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PED

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70% do valor de €154,50 (cento e c¡nquenta e
quatro euros e c¡nquenta cêntimos), ou seja, €108,15 (cento e oito euros e qu¡nze cêntimos),
para deslocaçäo a Braga, no dia 20 de novembro de 2018, solicitado pela Associaçäo
Cultural e Musical de Avintes, nos termos informados,

P tcl NO
NTA E UM

ORAL DA RO DE 201 IT

DE ESCOLAS SOARES DOS REIS
EDOC/2018/70445
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 56, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: À Câmara.30.11.2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor de €61,77 (sessenta e um euros e setenta e sete
cêntimos), para deslocaçäo à Estaçäo Litoral da Aguda, no dia 20 de novembro de 2018,
solicitado pelo Agrupamento de Escolas Soares dos Reis, nos termos informados.

DISPENSA TAXAS DE UTI

DOtS
DIA 22 DE SOLICITADO

EBI/JI DA PORTELINHA
EDOC/2018t71121

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 57, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: A Câmara, 30,11.2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor de €72,56 (setenta e dois euros e cinquenta e seis
cêntimos), para deslocaçäo ao Porto, no dia 22 de novembro de 2018, solicitado pela
Associaçäo de Pais da Escola EBI/Jlda Portelinha, nos termos informados.

SPENSA TAXAS DE

BIBLIOTECA MU AL DE GAIA. NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018. SOL ICITADO PELA ESCOLA
EB1/JI DE ARNELAS
EDOC/2018/70866
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 58, apenas no
original.

Despacho do Sr. Presidente: À Câmara.30.11,2018'

PARA D

20



6 rl,tVILA NOVA DE

CÁ14ARA MUNICIPAL Alø no 25 - Reuníão Ptiblicø
De 17 de dezembro de 2018

I M

Deliberação:

Deliberado por por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas mun¡c¡pa¡s, no valor de €64,83 (sessenta e quatro euros e oitenta e
três cêntimos), para deslocaçäo à Biblioteca Municipal de Gaia, no dia 21 de novembro de
2018, solicitado pela Escola EBl/Jl de Arnelas, nos termos informados.

DE UTIL DE
18

DE 201 EBI/JI DE CABAN
EDOC/2018t70175

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 59, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 30.11,2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor de €76,18 (setenta e seis euros e dezoito
cêntimos), para deslocaçäo ao Porto, no dia 19 de novembro de 2018, solicitado pela Escola
EB1/J| de Cabanöes, nos termos informados.

PEDIDO PAGAME

MUSICAL
IO DE

EDOC/2018t73776

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 60, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: À Câmara. 11,12.201A'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dlspensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70% do valor de €723,77 (setecentos e vinte e
três euros e setenta e sete cêntimos), ou seja, o valor de €506,64 (quinhentos e seis euros e
sessenta e quatro cêntimos), para deslocaçäo a Lisboa, no dia 01 de dezembro de 2018,
solicitado pela Sociedade Musical 10 de Agosto, nos termos informados.

DOP UTIL
ROS E

EMBRO D SOCIEDADE FI
CRESTUMA
EDOC/2018t73762
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 61, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 12.12,2018'

DO

E

2l
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 700/o do valor de €801,4,l (oitocentos e um euros
e quarenta e um cêntimos), ou seja, o valor de €560,99 (quinhentos e sessenta euros e
noventa e nove cêntimos), para deslocação a Lisboa, no dia 01 de dezembro de 2018,
solicitado pela Sociedade Filarmónica de Crestuma, nos termos informados.

PEDIDO DE ODE NO
E

A SANTA MARIA DA FEIRA. NO DIA 01 DE DEZEMBRO DE 2018. SOLICITADO PELA BANDA MUSICAL
LEVERENSE
EDOC/2018t73752
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62, apenas no
original.
Despacho do Sr. Preside nte: À Câmara, 12.12,2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70% do valor de €195,32 (cento e noventa e
cinco euros e trinta e dois cêntimos), ou seja, o valor de€136,72 (cento e trinta e seis euros
e setenta e dois cêntimos), para deslocaçäo a Santa Maria da Feira, no dia 01 de dezembro
de 2018, solicitado pela Banda Musical Leverense, nos termos informados.

DO DE DI DE NO
E

NOVEM UN

EDOC/2o18t71486

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 63, apenas no
original.
Despacho do Sr. Preside nte: À Câmara. 07,12.2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor de €45,09 (quarenta e cinco euros e nove
cêntimos), para deslocaçäo ao Litoral de Lavadores/Afurada, no dia 23 de novembro de
2018, solicitado pela Escola Secundária António Sérgio, nos termos informados.

PEDIDO D MUNICIP
DE €I

E

OLIVEIRA
EDOC/2018t70894
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: À Câmara,07.12.2018'

E

DE

PARA

PARA

LICITADO
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas mun¡c¡pa¡s, para deslocação a Lousada no d¡a 21.11.2018, no valor de
€164,99 (cento e sessenta e quatro euros e noventa e nove cêntimos), solicitado pela Escola
Básica Adriano Correia de Oliveira, nos termos informados.

PAIS PARA
NO DIA AED

EDOC/2o18/7184',1

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

Despacho do Sr. Presldente: À Câmara.07,12.2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, para deslocaçäo a Serralves no dia 26.'11.2018, no valor de
€52,81(cinquenta e dois euros e oitenta e um cêntimos), solicitado pela Escola Básica Dr.
Costa Matos, nos termos informados.

DE DE VIATU N

NO
EUROS E CI REIS
EDOC/2018t72542
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 66, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: À Cêtmara, 07,12,2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, para deslocação à Estaçäo Litoral da Aguda no dia
28.11.20'18, no valor de €60,05 (sessenta euros e cinco cêntimos), solicitado pela Escola
Básica Soares dos Reis, nos termos informados.

VIATURAS MUNI
NHO OR DE

ctNco
EDOC/2018t72165

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 67, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: À Câmara.07.12.2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, para deslocaçäo a Espinho no dia 27.11.2018, no valor de
€68,45 (sessenta e oito euros e quarenta e cinco cêntimos), solicitado pela Creche e Jardim
de lnfância do Torne, nos termos informados.

SOLICIT

O PELA CRECHE
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VIATU
AL DE GAIA NO VALOR

ED0C/2018t70467
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 68, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara, 07,12.2018'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, para deslocação à Biblioteca Municipal de Gia no dia 20
de novembro 2018, no valor de €76,86 (setenta e seis euros e oitenta e seis cêntimos),
solicitado pela Associaçäo de Pais da Escola Básica da lgreja e Lavadores de Otival, nos
termos informados.

DE ISE

OTECA M DIA 23 DE
EUM A E SEIS LA ESCOLA

MANINHO

EDOC/2018t71474
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 69, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: À Câmara,07.12.2018'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, para deslocaçäo à Biblioteca Municipal de Gaia no dia 23
de novembro 2018, no valor de €51,96 (cinquenta e um euros e noventa e seis cêntimos),
solicitado pela Escola EB1 do Maninho, nos termos informados.

PEDI DO AU EIA M UZENTOS
UAT POR

EDOC/2018/73799

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 70, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: À Câmara, 07,12,2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
cedência do auditório da Assembleia Municipal, no valor de €264,78 (duzentos e sessenta e
quatro euros e setenta e oito cêntimos), solicitado por TAXISCOOPE, nos termos
informados.

NICIPAL
E TRI E TRI soLtctT NOVA
GAIA
8DOCt2018t73798
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 71, apenas no
original,

24
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Despacho do Sr, Presrdente: À Câmara.07,12,2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
cedência do auditório da Assembleia Municipal, no valor de €235,36 (duzentos e trinta e
cinco euros e trinta e se¡s cêntimos), solicitado pela APPACDM de Vila Nova de Gaia, nos
termos informados.

D|REçAO MUNtCtpAL DE TNFRAESTRUTURAS E ESp OS PÚBLrcOS

NTO NOSSA RA

PED DE

E()TDE NO VALOR RINTA E
NTIM IGREJA

VILAR DE ANDORINHO
EDOC/2018/60323
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 72, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara.26.10,2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxas pela
interrupçäo de trânsito, relativa à reatização do evento "Procissöes em Honra da Nossa
Senhora do Rosário", realizado nos dias 06 e 07 de outubro de 2018, no valor total de
€834,40 (oitocentos e trinta e quatro euros e quarenta cêntimos), solicitado pela Fábrica da
lgreja Paroquial de Vilar de Andorinho, nos termos informados.

EDOC/2018/66314
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. 12.12,2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito na interseçäo da Rua
Nova das Chieiras com a Travessa das Chieiras - freguesia de Canidelo, nos termos
informados.

POSTURA MUNI DE TRÂNS|TO PARA A ANTÓNIo sÉRGIo NA UNño DE FREGUESIAS DE
MAFAMUDE E VI DO PARAISO
EDOC12018t48842
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 74, apenas no
original.
Despacho do Sr, Preside nte: À Câmara. 12,12,201A'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito para a Rua António
Sérgio, na Uniäo de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos informados.
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PosruRA MUNIGIPAL 0e TRRNSTO entRe R RVentoR ¡ucÉnto oe RuonRo¡ e ¡ Rut oo rAuto,
FREGUESIA DA MADALENA
ED0C/2018/63053
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 75, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: A Câmara. 12,12.2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a postura municipal de trânsito entre a Avenida Eugénio
de Andrade e a Rua do Talho, freguesia da Madalena, nos termos informados.

ílvl¡cl oe
DO ESIAS DE

E O NOME E DUARTE'
EDOC/2018/64748
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 76, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: À Câmara. 12.12.2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a designaçäo toponímica de arruamento com início na
Rua Raimundo de Carvalho e término na Avenida D. Joäo ll, da Uniäo de Freguesias de
Mafamude e Vilar do Paraíso, com o nome de "Avenida Padre Jorge Duarte", nos termos
informados.

A CEL

DE
PROCED IMENTO E DEMAIS ENTOS
EDOC/2o18t76145
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 77, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: À Câmara, 12,12.2018'
O Senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que, a propósito de uma proposta
feita pela Senhora Diretora Municipal, o Município realizarâ no início do próximo ano ou no final do presente, uma
reuniäo com os Senhores Vereadores, onde será feita uma pequena formaçäo para todos, com esclarecimentos
sobre os acordos quadro e para perceção do que significam os ajustes diretos neste contexto,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a abertura do procedimento "Concurso Público para
celebraçäo de Acordos-Quadro Singulares para a realização de Obras na Via Pública", as
peças de procedimento e demais elementos, nos termos informados,

DE CON LHÄO MU

FINANCEIRA
EDOC/2018t23267
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 78, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: À Câmara.21.11,2019'

N

RAS
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Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o plano de trabalhos detalhado, o plano de pagamentos
e o plano de equipamentos, referentes à empreitada de "Construçäo do Pavilhäo Municipal
de Canidelo", nos termos informados.

DIREçAO MUNtCtpAL PARA A TNCLUSÃO SOCIRI-
A CELEB DE VILA NOVA DE

EIRO NA
A POPU APOIO

TRANS NS ALIMENT
€7.500.00 (SETE MtL E QUTNHENTOS EUROS)
EDOC/2018t74921
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 79, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: À Câmara. 12,12.2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e a Junta de Freguesia de Canelas, para apoio financeiro na
concretizaçäo de apoios no âmbito social, direcionados para a populaçäo mais idosa,
nomeadamente no apoio aos serviços de saúde, transporte e entrega de bens alimentares,
no valor total de €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), nos termos apresentados.

GAIA E A
DE SAND

CIRCUNVIZIN HAS PARA APOIO FINANCEI ROAOI ENTO. NO MONTANTE DE €20.000.00
(VINTE MIL EUROS)
EDOC/2o18/74305

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 80, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara,07,12.2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato - Programa a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Associação de Socorros Mútuos Nossa Senhora da Esperança de
Sandim e Freguesias Circunvizinhas, para apoio financeiro ao investimento, no montante
total de €20.000,00 (vinte mil euros), nos termos apresentados.

TODEP E VILA NOVA D
ECU APOIO FI

TORNEIRO INTERNACIONAL DE FUTEBOL ADAPTADO - ALBUFEIRA 2()I8'. NO VALOR DE €1.350.00 (MIL
TREZENTOS E CINQUENTA EUROS)
EDOC/2o18/62249

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 81, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente: À Câmara. 07.12,2019'
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Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato de Patrocínio Desportivo a celebrar entre o
Município de Vila Nova de Gaia e o Clube Desportivo e Cultural da APPACDM, para apoio
financeiro à participaçäo no "Xl Torneiro Internacional de Futebol Adaptado - Albufeira
2018", no valor de €1.350,00 (mil trezentos e cinquenta euros), nos termos apresentados.

DESE 2018 A CELE
GAIA E A Et 1

FI D

TURAL E

ITO DA P

MODALI PA NO

MUNICIPAL DE

MIL E
EUROS)
EDOC/2018t75789

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. 11,12.2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Contrato-Programa de Desenvolvimento Desportivo
2018 a celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e a Associaçäo Cultural e Desportiva
de Gulpilhares - Hóquei 1944, para apoio financeiro no âmbito da promoçäo, dinamização e
desenvolvimento integrado na prática da modalidade desportiva de patinagem,
nomeadamente através das atividades desenvolvidas pela Escola Municipal de Patinagem
de Vila Nova de Gaia, para a época desportiva de 2018-2019, no valor total de €12.600,00
(doze mil e seiscentos euros), nos termos apresentados.

IVO DO
ALTO VILA COMAF

DESPORTO

EDOC/2018/73994
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 83, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente:"Aprovo, À Câmara, para ratificaçao, 07.12,2018,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de 07.12.2018, que
aprovou o Protocolo de Financiamento de Apetrechamento e Desenvolvimento Desportivo
do Centro de Alto Rendimento de Vila Nova de Gaia entre a Fundaçäo do Desporto e o
Município de Vila Nova de Gaia, nos termos apresentados.

PARCE O MUN UNICíPIO

E

E

D

EDOC/2o18t76077
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 84, apenas no
original,

D

D

DEF O MUNI

DO M¡N
VILA
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Despacho do Sr, Presrdente: À Câmara, 12.12.2018'
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro disse que cada concelho tem comparticipaçoes
diferenciadas, pelo que, pensa que essa situaçäo deve-se ao maior ou menor envolvimento,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues confirmou.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Protocolo/Acordo de Parceria a celebrar entre o
Município de Matosinhos, o Município de Cabeceiras de Basto, o Município de Fafe, o
Município de Lousada, o Município de Mondim de Basto, o Município de Paredes, o
Município de Vieira do Minho, o Município de Amarante e o Município de Vila Nova de Gaia,
para a realizaçäo do Rally de Portugal- Ediçäo de 2019, nos termos apresentados.

DE DE

DE €I7 MILES E SETE
ODE ATRASO

€'l LO E TRINTA E

EUROS)

EDOC/2018/75731
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 85, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 12,12.2018'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, anular as faturas remetidas à Associaçäo Cultural e Recreativa
de Gulpilhares, correspondentes à utilizaçäo do Pavilhäo Municipal de Gulpilhares, até maio
de 2015, no valor de €17.066,97 e aprovar o plano de pagamentos das faturas em atraso, no
valor de €18.811,36, a liquidar em prestaçöes mensais sucessivas, cujo valor näo ultrapasse
os €500,00 mensais, pelo que, quando o valor das faturas a regularizar for de montante
superior a €500,00, a prestaçäo possa näo ser sucessiva, nos termos informados.

PEDIDO DE CÃO DA TAXA DE INScRIcÃo MENSALIDADE NO VALOR DE , À weHTE oR

À

H

DE GULPIL

VALOR

PISCINA MUN PAL MARAVEDI. ANA RITA DES SANTOS
EDOC/2o18/56583

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 86, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara, 11,12.2018'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de devoluçäo da taxa de inscriçäo e
mensalidade, no valor de €22,50, à utente da Piscina Municipal Maravedi, Ana Rita Mendes
Santos, nos termos informados.

ISPEN INAS MUN
VILA NOVA D IME DE PELOS
DOS NO VALOR DE €2.640.00 IDOIS SEISCENTOS E OUARENTA EU PARA O ANO
LETTVO DE 2018/2019
EDOC/2018/65205
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 87, apenas no
original,
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Despacho do Sr, Presrdente: À Câmara. 11.12.2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilizaçäo das piscinas municipais de Vila Nova de Gaia, no regime de banhos livres,
solicitado pelos Bombeiros Voluntários dos Carvalhos, no valor de €2.640,00 (dois mil
seiscentos e quarenta euros), para o ano letivo de201812019, nos termos informados.

PEDI

RDE€1 ECI JULHO DE
EDOC/2018t65221
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 88, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 11.12,2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilizaçäo da piscina municipal da Granja, no regime de banhos livres, solicitado pelos
Bombeiros Voluntários da Aguda, no valor de €1.350,00 (mil trezentos e cinquenta euros),
até ao final de julho de 2019, nos termos informados.

Saiu da reunião o Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto.

D DET IPAL DE
CENTRO

IL E SETE PARA O
ANO LETIVO DE 2018/2019
EDOC/2018t64481
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Bg, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente: À Câmara, 11.12.201A'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilizaçäo da piscina municipal de Vila d'Este, no valor de €8.337,75 (oito mil trezentos e
trinta e sete euros e setenta e cinco cêntimos), para o ano letivo de 201812019, solicitado
pelo Centro Social de São Pedro de Vilar do Paraíso, nos termos informados.

Entrou na reunião o Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto.

NSA DO TAXAS PELA CIPAL DE
SOLICIT NO VALOR

rililN H FNTôS tr -qtrSstr TAEDOI s HtPôs tr nrNôr itôeì ÞARÂ O ÂNô I trÎMô Ntr

201812019

EDOC/2018/58197
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. 11,12.2018'

DE VILAR DO
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Deliberaçäo

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento de taxas pela
utilizaçäo da piscina municipal de Vila d'Este, no valor de €562,50 (quinhentos e sessenta e
dois euros e cinquenta cêntimos), para o ano letivo de 201812019, solicitado pela
Associaçäo Protetora da Criança, nos termos informados.

PELA LA
soLtctT

PROPRI DE €1.181 tLc
E CIN O ANO

EDOC/2018t57248
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 91, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente: A Câmara. 11.12.2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilizaçäo da piscina municipal de Vila d'Este, no valor de €1.181,25 (mil cento e oitenta e
um euros e vinte e cinco cêntimos), para o ano letivo de 201812019, solicitado pela
Associaçäo Gonselho de Séniores da Associaçäo de Proprietários da Urbanizaçäo de Vila
d'Este, nos termos informados.

Saiu da reuniäo o Senhor Vereador, Eng.' Patrocínlo Miguel vieira de Azevedo.

ASSOC

NSA TAXAS CIPAL DE
SOL OLIVAL PARA O

OLIVAL. NO VALOR DE €1.350.00 IMIL TREZE E CINOUENTA EUROSì. PARA O ANO LETIVO DE
2018t2019
EDOC/2018t57758
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 92, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preside nte: À Câmara. 1 1 ,12,2018'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas pela
utilizaçäo da piscina municipal de Lever, no valor de €1.350,00 (mil trezentos e cinquenta
euros), para o ano letivo de 201812019, solicitado pelo Grupo Olival Social - Associaçäo
para o Desenvolvimento de Olival, nos termos informados.

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

PEDIDO PAGAM POR ATIVI

EDOC/2018/62598

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 93, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: À Câmara,07.12.2018'
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Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa em 70% do pagamento de taxas
devidas por at¡v¡dades diversas, solicitado pelo Clube Automóvel de Santo Tirso, para a
reafizaçäo de uma prova desportiva intermunicipal "RALLYSPIRIT 2018", nos termos
informados,

PELO LICENC
DEUMD ILE DE

DIA 11 DE NO IC¡TADO
CIA DE P

EDOC/2018t72640
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 94, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 07.12,2018'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa municipal
devida pelo licenciamento da ocupaçäo da via pública, para a realização de um Desfile de
Pais Natal, realizado no dia 11 de dezembro de 2018, no montante de €40,00 (quarenta
euros), solicitado pela Associação Pró-lnfância de Pedroso, nos termos informados.

PAL DEV¡DA

08E14D
PELA E CRESTUMA
EDOC/2o18/55623
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g5, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: À Câmara,07.12,2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa em 70% do pagamento da taxa
municipal devida pelo licenciamento da ocupação da via pública, para a realização da Festa
em Honra de S, Martinho, realizado nos dias 08 e 14 de dezembro de 2018, no montante de
€40,00 (quarenta euros), solicitado pela Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival, Lever e
Crestuma, nos termos informados,

RDARE €17.50
EUROS ICIPAL DE

CLARA EL ALMEIDA SOUSA MORATO
EDOC/2018/59085
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g6, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara, 11.12,2018'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o reembolso do valor da renovaçäo de inscriçäo e
mensalidade, no montante de €17.50 (dezassete euros e cinquenta cêntimos), à utente da
piscina municipal de Maravedi, Clara Raquel Almeida Sousa Morato, nos termos
informados.
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DISPEN DET TAXA DE
ALV

ENTO R GLOBAL DE €1
E TRI DE

ctT J
EDOC/2o18/71997

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 97, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preside nte: À Cêtmara, 30,1 1 .2019'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa em 50% do pagamento de Taxa
Municipal de Urbanizaçäo, Taxa de Emissäo do Alvará, Taxa de Compensaçäo e valor
relativo à publicaçäo do aviso do Alvará de Loteamento através da comunicaçäo social, no
valor global de €1.331,63 (mil trezentos e trinta e um euros e sessenta e três cêntimos),
Proc,2755115 - PL - freguesia de Canelas, solicitado por Ricardo Joaquim Braga da Silva,
nos termos informados.

PED

D

SE

TAXA DE

€1.086
EUROS E VI TE E SEIS C NTtMOSt. 3942117. SOLTCTTADO POR HENRIQUE V DA SILVA
ROCHA
EDOC/2o18/63186

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g8, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: À Câmara. 07,12.2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa em 50% do pagamento de Taxa
Municipal de Urbanizaçäo, Taxa de Compensação Urbanística e emissäo do Alvará, no valor
de €1.086,26 (mil e oitenta e seis euros e vinte e seis cêntimos), Proc.3942117, solicitado por
Henrique Valdemar da Silva Rocha, nos termos informados,

TAXA

DA TAXA

O VALOR
ENTA E TRINTA E

IAS DE O DA SILVA
EDOC/2018t76220
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 99, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: À Câmara, 11.12.2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa em 50% do pagamento de Taxa
Municipal de Urbanização, da Taxa de Emissäo do Alvará de Licença de Obras, da Taxa de
Concessäo de Autorização de Utilizaçäo e Taxa de Atribuiçäo de Numeraçäo de Polícia, no
valor total de €2.359,38 (dois mil trezentos e cinquenta e nove euros e trinta e oito
cêntimos), Proc. 390/12, Uniäo de Freguesias de Sezedo e Perosinho, solicitado por
António da Silva Azeredo, nos termos informados.

TAXA

JJ
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DE DISPE LI DE
U

otToc EUROS POR

EDOC/2018/73500

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 100, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: À Câmara, 07,12.201A'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa em 50% do pagamento de Taxa a
Título da Licença de Construçäo, da Taxa Municipal de Urbanização e de Demolição, no
valor total de 3.804,96 (três mil oitocentos e quatro euros e noventa e seis cêntimos, Proc.o
819/15, solicitado por Eulália Conceição Pinto, nos termos informados.

PEDI

E CTNCO E SETE

EDOC/2o18/73205

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 101, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: À Câmara,07.12.2018'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, indeferir o pedido de isençäo do pagamento de taxas
urbanísticas, no valor de €355,47 (trezentos e cinquenta e cinco euros e quarenta e sete
cêntimos), Proc.o 1704118 - LEG, solicitado por Michael Padrão Forte Vieira, nos termos
informados.

PEDI RIA ADMI
soLrcrr

EDOC/2018/46055

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.07.12.201A'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €79,00 (setenta e nove euros), Proc.o 814|fl.12017, soticitado por
Maria Júlia da Silva Tavares, nos termos informados.

TAXA DE DE
ETENTA E JOSU FILIPE D

EDOC/2018t57894
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 103, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara. 07.12.2018'

0
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €79,00 (setenta e nove euros), Proc.o 1604M/2018, solicitado por
Josué Filipe de Oliveira Reis, nos termos informados.

ODAT NO VAL
ETENT PROC.0 CITADO POR

TAVARES
EDOC/2018/75678
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 104, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presrdente: À Câmara. 11,12.2018'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €79,00 (setenta e nove euros), Proc.o 2070|VJln018, solicitado por
Carla Susana Araújo S. Tavares, nos termos informados.

DE DI ¡sT
SOLIC

0
EDOC/2018/75614
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10b, apenas no
original,
Despacho do Sr. Preside nte: À Câmara. 1 1 ,12.201 g'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €79,00 (setenta e nove euros), Proc.o 8l9M/2018, solicitado por
Susana Cândida Fernandes Polónio, nos termos informados.

PEDIDO DE DISP NSA DO PAGAMENTO DA TAXA DE VISTORIA ADMINISTRATIVA. NO VALOR DE €79.00

0

VIEIRA DE
ED0C/2018t73419
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 106, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: À Câmara,07.12,2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €79,00 (setenta e nove euros), Proc.o 260|üT12018. solicitado por
Albina Celeste Vieira de Gastro, nos termos informados.

DED ADMINISTRA
soLtctT

ALBUQUERQUE
EDOC/2o18/61594
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 107, apenas no
original.
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Despacho do Sr. Presldente: À Câmara. 07.12.2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de dispensa do pagamento da taxa de vistoria
administrativa, no valor de €79,00 (setenta e nove euros), Proc.o 1742|if12018, solicitado por
Tomás Raúl Ferreira Albuquerque, nos termos informados.

DA TAXA
PARA A PROVA D VALOR DE

LICIT
EDOC/2018/69335

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 108, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: À Câmara,07.12,2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento da taxa devida
pela ocupaçäo do espaço público para a realizaçäo de uma Prova Desportiva "Corta Mato",
no valor de €35,00 (trinta e cinco euros), solicitado pelo Agrupamento de Escolas Júlio
Dinis, nos termos informados.

EDIDO DE CO NO ÂMB AL GAIA+INCLU

EDOC/2o18/71963

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 109, apenas no
original.
Despacho do Sr. Preside nte: À Câmara, 30,11.2018'
Deliberação:

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

PED nÓul MU

MOTA
EDOC/2o18/72600
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 110, apenas no
original.
Despacho do Sr. Preside nte: À Câmara. 30.1L2018'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do Programa
Municipal Gaia + Inclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Social,
solicitado por Pedro Venâncio Santos Mota, nos termos informados.

púe

soLrc

NCIA
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P

PEDIDO D AL GAIA+INCL
VA LAGE

EDOC/2018t72380

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 1 1 1, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: À Câmara. 30,11,201A'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do Programa
Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Sociat,
solicitado por Alice Carla da Silva Lage, nos termos informados.

PE tco MUNICIPAL GAIA+
CUNHA

VAZ DE SOUSA
EDOC/2o18/73789

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 112, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presrdente: A Câmara,07,12.2018'
Deliberaçäo:

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

EC APOIO
POR MARIA

PINTO COSTA
EDOC/2018t74444
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 113, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente: À Câmara,07.12.201A'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do Programa
Municipal Gaia + Inclusiva - Eixo Apoio na Garência Económica e Emergência Social,
solicitado por Maria Manuela Gorreia Pinto Gosta, nos termos informados.

ECON DOP A-
N ITADO POR

BARBOSA
EDOC/2018t73731

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 114, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: A Câmara,07.12.201A'
Deliberação:

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

soL
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NA
PROGRAMA M

s0Ltc
REIS
ED0C/2018t73797
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 115, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: A Câmara.07,12.2018'
Deliberaçäo:

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

PE tco MU IPAL
ERNANDES

MATOS FERREIRA
EDOC/2o18t75844
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 116, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: À Câmara, 11.12.201A'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do Programa
Municipal Gaia + Inclusiva - Eixo Apoio na Carência Económica e Emergência Social,
solicitado por Maria José de Sá Fernandes Matos Ferreira, nos termos informados.

PEDI

IA
CASTRO

EDOC/2o18t73470
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 117, apenas no
original,

Despacho do Sr. Presldente: À Câmara,07.12,2018'
Deliberaçäo:

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

ARREN O POR

EDOC/2o18/74865

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 118, apenas no
original.
Despacho do Sr. Preside nte: A Câmara. 07,12,2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a correção da candidatura ao arrendamento, solicitado
por Vânia Patrícia Gonçalves Pereira, nos termos informados.

CAE

38



6 ruÁt
VILA NOVA DE

CAMARA MUNIcIPAL Ata no 25 - Reanião Públicø
De 17 de dezembrc de 2018 f1 M

AO soLt ALVES

EDOC/2018t73440

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 119, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: À Câmara, 07.12.2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a correçäo da candidatura ao arrendamento, solicitado
por Maria Silvéria Alves Oliveira Moreira, nos termos informados.

REGU DO ESCALAO DE ACAO SOCIAL ESCOLAR COM EFEITOS RETROATIVOS
EDOC/2o18/65488
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 120, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presidente: À Câmara. 12.12,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos das informaçöes prestadas, o seguinte:
1. Que sejam atribuídos os escalões A aos 10 alunos nelas indicados, com efeitos

retroativos ao início do ano letivo de 201612017, e com a consequente anulaçäo
do valor em dívida, que perfaz o valor total de 2.094,05€;

2. Que sejam atribuídos os escalões A aos 32 alunos nelas indicados, com efeitos
retroativos ao início do ano letivo de 2UTn0ß, e com a consequente anulaçäo
do valor em dívida, que perfaz o valor total de 5.215,00€;

3. Que sejam atribuídos os escalões B aos 2 alunos nelas indicados, com efeitos
retroativos ao início do ano letivo de 201612017, e com a consequente anulaçäo
do valor em dívida, que perfaz o valor total de 132,30€;

4. Que sejam atribuídos os escalões B aos alunos nelas indicados, com efeitos
retroativos ao início do ano letivo de 201712018, e com a consequente anulaçäo
do valor em dívida, que perfaz o valor total de 950,53€.

,*oro*oor.,oro*rD/583å10l3yrc.1PdåhnLEof loBåÏ,fJlÎffi TiluTr1,.o
EDOC/2018t76424
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 121, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: A Câmara, 12,12.2018'
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura apresentou a intervenção que a seguir se transcreve:
'pLANo DE URBANtzAçÃo DA AVENTDA on Æp(tsucn
O novo instrumenfo de gestão territorial, que se pretende aprovar em reunião de Câmara Municipal, na categoria de Ptano de llrbanização, ou seja,
como um novo documento que pretende concretizar um modelo de ocupação para o meio urbano, com maior detalhe e informaçã0, bem como ao nível
da rede viária, mobilidade e principais infraestruturas e equipamentos, numa área tenitorialespecral como ê a Avenida da República e sua envolvente
mereceu da nossa parte, na medida do que o tempo nos permitiu, uma análise atenta e cuidada, principalmente porque neste tipo de matérias, também
com consequências administrativos e de direito, importa acautelar uma certa estabitidade e coerência com os princípios gerais jà delineados há cerca de
uma década, com a entrada em vigor do PDM de 2009.
Na realidade, este documento parece incidir de um modo algo desconexo, em diyersos setores, incluindo uma extensa preocupação na área climática e
seus tnrpacfos nas pessoas e espaços, com destaque para as ações públrcas, as ações privadas e a sua programação.

lstsftmqs que nesfe tipo de procedimento, apesar do respeito pela adequada tramitação processua/ nos fe rmos ¿o Regime Jurídico de lnstrumentos de
Gestão Tenitorial, que inclui sempre uma fase preventiva de participação e incluirá, io final, uma fase de dlscuss ao p{tbtica, é mais uma vez evidente a
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falta de assinilaçao plena acerca do modelo que se pretende impor, quais as esfratégias efetivas de concretizrrção e pr¡ncipatmente, quais os encargos e
responsabilidades p(tblicas na execução do plano.
Olhando para o formato de um plano como objeto de programação e de forma de execução do futuro, as suas respons abilidades são acrescldas, quer na
dimensão de vinculaçao para os particulares, quer parc as entidades públicas, como a Câmara Municipal de Vita Nova de Gaia,
Ásslm, nesfa análße, parece-nos que o PU acaba por prometer um conjunto de boas intenções, se/?? as concretizar a temporalmente e de forma
integrada, nomeadamente dasações públlcas, onde repesca algumas ideias que jáforam propostas em mandatos anteriores, como sejam as reativaçoes
dos f¿fneis da Real Companhia Velha e do antigo acesso â Ponte D. Maria Pia, reproduz os conceifos regulamentares prevrsfoi no pDM para as
respefivas categorias de uso do solo e principalmente, congela um conjunto de parcelas expectantes, de dimensão considerável, à margem da'Avenida
da República, onde se inclui o conjunto de terrenos onde se prevê a construção do futuro Centro de Congressos,
Em termos de execução públíca, o valor do investimento para a totatidade das ações representa cerca de 1 1 ME, numa segmentação de programação
desde o curto, médio longo prazo, com ênfase nas obras de requalificação na zona norte da Avenida, entre o Jardim do-Morro õ a Seia do Pitai, a
reativação dos dois t(tneis, de acesso à ponfe D. Maria Pia e o da Reat Companhia Velha, a reabilitaçao da Casa Barbot e da Praceta 25 de Abril, como
esflmad¿s para o curto prazo e que atingem o valor de aproximadamente 4 ME, a executar no prazo máximo de 5 anos, Na ausência de uma dotação
financeira respetiva e sua programação em termos orçamentais, tememos que sejam medidas ayulsas no tempo, em função das disponibitidades e
agendas políticas, apesar da sua rnclusão numa moldura de planeamento como esfa. Na realidade, o plano de urbanização é-suficiente amplo e livre em
termos de execução, para que não se esfabeleça como um efetivo instrumento de transformação por pañe da autarquia, desfacando-se que
conslderemos o seu prazo de realizaçao plena de 30 anos serâ manifestamente longo.
Sobre as opções territoriais, o plano não acresce mals dlmensões ou modificações sensfvers para a estruturação do so/0, pols em termos regulamentares
reproduz quase na lntegra as mes/??as opções do plano diretor municipal, destacando-se apenas a cristalinçao de algumas áreas, nomeadamente as

{estOlgOas colno espaços centrais C3, onde pontuam os fenenos do futuro Centro de Congressos e para oi quais olndice de ocupação subiu de 0,8
PDM2009), para 1.2 (PUAR), Pensamos que esfa terá sido a pedra basilar para o avanço deste piano, bem como a rápida insiltuiçao de medidas
cautelares, como instrumento de bloqueamento das pretensões em curso, abrindo espaços de negociação entre a Câmara Municipal e oi particulares,
Tal visao é ainda notÓria na reabilitaçao dos fúners rodoviários, cuja concretização em termos- negociais, face a problemas de propriedade e demais
dtreifos /egats, é ainda existente e imprevisível, sendo igualmente nltida a fatta de concretização dos principais esquernas rodoviários dal decorrentes,
sem prejuízo do seu mérito, conforme já tivemos oportunidade de acompanhar.
Por fim, uma chamada de atençao para a verdadeha falha deste instrumento, como objeto de transformação sótida e coerente do futuro da zona central
da cidade, que julgamos bem estruturado.
O plano de urbanizaçao deixa em aberto temas igualmente esfrufurars, como a nova travessia rodoviária em Otiveira do Douro, a ocupação e
estruturação em torno da VL9, qual o papel dos t(tneis rodoviários que se prefen dem ativar e a falta de altemativas nas /lgaçoes fransyersais nesia zona.
Mais uma vez, apesar dos mérlos contidos em termos /afos nesfe tipo de instrumento, continua por inexistir uma v¡seõ dara e estratéglca sobre os
verdadeiros problemas na zona mais central do concelho, como seja a ftuidez dos acessos à cota biaixa, as alternativas de atravessamentõ para o Potto
e col??o se procederâ à reestruturação viária a partir da nova travessia que incidirá em Oliveira do Douro e o papet suburbano que a VLg aþarenta e vai
consolidando, apesar de ter nascido sob a égide de alternativa e expansão da nova cidade e cujo futuro permanece inceúo como tecido urbano que
valorizado,

Como anteriormente se referiu, serla asslm oportuno obferos devidos esc/arecimentos dos mofiyos concretos de reatização deste plano de urbanização,
quals os processos em curso e lnferesses que se pretendem instalar, nomeadamente para as âreas onde incidem medi¿as preientivas e as parcetas
desþnadas em termos de categoria de espaços como Espaços Centrais C3, bem como sobre a visão acerca da nova frayessla quals os impacios neste
instrumento, que peca por omissão, quer na proposta ocupacional para a VL9, quer nas novas infraestruturas viárias que ierão imprescindíveis e
necessárias para a nova ponte em Oliveira do Douro, que aparentemente não são sequer mencionadas neste novo instrumento.
Vila Nova de Gaia, 17 de dezembro de 2018.
O Grupo de Vereadores do PSD na Câmara Municipalde Vita Nova de Gaia,

Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstenções do PPD/PSD,CDS-PP, nos
termos informados, o seguinte:

a) Aprovar a proposta de Plano de Urbanização da Avenida da República;
b) Enviar a proposta de Plano de Urbanização da Avenida da República à CCDR.N

para em¡ssäo de parecer.

DE D¡SPE ENTO DE ALVARÁ DE

DEEVI SOLICITAD
EDOC/2018t76174
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 122, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presldente: À Câmara, 11,12.201A'

DDA PROC.0
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Deliberação
Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, indeferir
o ped¡do de isençäo da taxa de emissão de alvará de licença de obras, solicitado por
lMOLlMlT, S.4., Proco 1606/18 - PL, União de Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso,
nos termos informados.

IMÓVEL 479 E
EFEITOS D FREGUES

MARIN SARA
EDOC/2o18t76177
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 123, apenas no
original.
Despacho do Sr. Preside nte: À Câmara. 11,12.2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Reconhecimento pela Câmara, em virtude da conclusäo das obras isentas de

controlo prévio efetuadas nos termos constantes da memória descrita
apresentada, aceitando-se o pedido de dispensa de entrega de certificado de
eficiência energética com base na fundamentaçäo apresentada, ao abrigo do
artigo 60 do D.L. no 5312014, de I de abril, que o edifício sito na Rua Baräo do
Corvo, n0 479 e 481, da freguesia de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada,
inscrito na matriz no 2239 e descrito na 1a Conservatória do Registo Predial de
Vila Nova de Gaia, sob o n0 2655/20040708, porquanto foi objeto de uma
intervençäo de reabilitação, para efeitos da isençäo de lMl e lMT, com base nos
artigos 710, n0 7 e 45o, n0 2 do Estatuto dos Benefícios Fiscais.

2, Aprovaçäo de emissäo de certidäo.

PEDIDO DE DI NSA DO PAGAMENTO DA MUNICIPAL DE URBANIZACAO , NO VALOR DE

U

E IMT 0

SE E

E

NOV

EN

IS

DÊ €7.621 1

E SETE

E19

VALOR DE €1.524.00 IMIL SUINHENTOS E VINTE E EUROSì. PROC 0 6-PL-FREGUESIA
DA TAXA RAS DE U

DE CANI O. SOLICITADO POR LRIA. S.A.
EDOC/2018t76178
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 124, apenas no
original,
Despacho do Sr, Preside nte: À Câmara. 1 1 .12,2018'
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Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
o pedido de reduçäo da taxa mun¡c¡pal de urbanizaçäo, no valor de €24.498,27 (vinte e
quatro mil quatrocentos e noventa e oito euros e vinte e sete cêntimos), e da taxa de licença
de obras no valor de €7.621,16 (sete mil seiscentos e vinte e um euros e dezasseis
cêntimos), em 50% e indeferir o pedido de reduçäo quanto à taxa de compensaçäo
urbanística no valor de €4.846,19 (quatro mil oitocentos e quarenta e seis euros e dezanove
cêntimos) e à taxa de emissäo de alvará de obras de urbanização no valor de €1,524,00 (mil
quinhentos e vinte e quatro euros), solicitado por ClVlLRlA, S.4., Proco no 5329/16 - PL,
freguesia de Canidelo, nos termos informados.

DAT
G227 E SETE

SANTA PEDRO DA
OLIVEIRA LOPES
EDOC/2o18/74982
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 125, apenas no
original.
Despacho do Sr. Presrdente: À Câmara.07.12,2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD.CDS-PP, aprovar
o pedido de isençäo da taxa de ocupaçäo do espaço público, no valor de 8227,50 (duzentos
e vinte e sete euros e cinquenta cêntimos), solicitado por Almerinda de Oliveira Lopes,
Proc' n0 3074118 - PL, Uniäo de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, nos
termos informados.

PE TAXA DE E DE

NTIM
VALOR DE

00 NTE
DE

D

DO

T

40

MI

0
L

CITADO
EDOC/2018/74977

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 126, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: À Câmara,07.12,2019'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, indeferir
o pedido de dispensa do pagamento da taxa de emissäo de alvará de licença de obras, no
valor de €644,40 (seiscentos e quarenta e quatro euros e quarenta cêntimos), da taxa de
emissäo do avará de licença de utilização, no valor de €134,00 (cento e trinta e quatro euros)
e da taxa de atribuiçäo do número de polícla, no valor de €20,00 (vinte euros), solicitado por
José António Neves de Oliveira, Proc.o 444179 - PL, Uniäo de Freguesias de Sandim, Olival,
Lever e Crestuma, nos termos informados.
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DE ISEN ENTO E

DE MONT EMILE
EU PL SOLICITAD

c0
EDOC/2o18/76268

Foi presente o documento refer¡do em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 127, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presrdente: A Câmara,07.12.2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de isençäo de pagamento, em 50%, das taxas
municipal de urbanizaçäo e pela em¡ssäo do alvará de licença de obras, liquidadas no
montante global de €7.080,18 (sete mll e oitenta euros e dezolto cêntimos), solicitado pela
Província Portuguesa da Congregação dos Missionários do Coração de Maria, Proc.o
1598/73 - PL, Uniäo de Freguesias de Pedroso e Seixezelo, nos termos informados.

ISEN DAS NO
E SEIS

DE €2.481 E E DEZOITO
0 -U UDE E

HEN

EDOC/2o18t75047
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 128, apenas no
original,
Despacho do Sr, Presidente: À Câmara. 07,12,2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
o pedido de isençäo de pagamento, em 80%, da taxa municipal de urbanizaçäo, no valor de
€686,64 (seiscentos e oitenta e seis euros e sessenta e quatro cêntimos) e indeferir o pedido
relativo às taxas a título da emissäo do alvará de licença de obras e licença de obras de
demoliçäo, no montante global de F.2.481,18 (dois mil quatrocentos e oitenta e um euros e
dezoito cêntimos), solicitado por António Duarte Henriques, Proc.o 5825/16 - PL, Uniäo de
Freguesias de Mafamude e Vilar do Paraíso, nos termos informados.

EFU
NTE NO MONTANTE

EUROSI. PROC.01180/15- PC - FREGUESIA DE CANIDELO. SOLICITADO POR E CASTELA. S.A.
EDOC/2018t76125
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 129, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: À Câmara. 11.12.201A'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, indeferir
a reclamaçäo apresentada por Castela e Castela, S.A., Proco n0 1180/15 - PC, freguesia de
Canidelo e confirmar o despacho de 08.10.2018 que determinou a notificaçäo da requerente
da liquidaçäo da taxa devida pela instalação e funcionamento do presente posto de
abastecimento de combustíveis, no montante de €5.000,00 (cinco mil euros), relativa ao ano
de 2015, nos termos informados.
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4
ODE AL DE URBAN

A E DOIS
E EMI L SETECENTOS

SETENT .o 2919117 -
EDOC/2o18/75053

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 130, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presldente: À Câmara. 07.12,2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, indeferir
o pedido de isençäo de pagamento da taxa de emissäo do alvará de licença de obras, no
valor de €1.737,70 (mil setecentos e trinta e sete euros e setenta cêntimos) e deferir o
pedido de reduçäo, em 50%, da taxa municipal de urbanização, no valor de €4.672,73 (quatro
mil seiscentos e setenta e dois euros e setenta e três cêntimos), solicitado por José Miguel
Dias Vieira, Proc.o 2919117 - LEG, freguesia de Avintes, nos termos informados.

DEP DEVIDA PE

DIA I5 2018 N NTA E SEIS EU

PROTETORA
EDOC/2o18/75849

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 131, apenas no
original,

Despacho do Sr, Presidente: À Câmara, 11.12.2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa de pagamento de taxa devida pela
emissão de licença especial de ruído relativa ao evento "Confraternizaçäo com os Motars da
Granja", realizado no dia 15 de dezembro de 2018, no valor de €46,89 (quarenta e seis euros
e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela Associação Protetora da Criança, nos termos
informados.

PROPOSTA DE I ic¡o oe PRocEDTMENTo DE ALTERACAO DO PLANO DE U DA BARROSA
EDOC/20181754',14

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 132, apenas no
original.
Despacho do Sr, Presldente: A Câmara, 12.12.2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar,
nos termos informados, o seguinte:

a) Iniciar o procedimento de alteração do Plano de Urbanização da Barrosa, de
acordo com os termos de referência referidos;

b) Estabelecer um período de participaçäo de 15 dias;
c) Dispensar o procedimento de acompanhamento e de avaliaçäo ambiental;
d) Estabelecer um prazo de 90 dias para a elaboração desta alteraçäo.

,,RELATIVA NFRATERN

ADO

44



É TT.T
VILA NOVA DE

CÁI.4ARA N4UNICIPAL

þ(
Atq no 25 - Reuníão Ptlblica

De 17 de dezembro de 2018 ó

PED EP IPAL DE

LI FERNANDO
FERREIRA - NO 4334/17 - LEG. FREGUESIA DE CANELAS
EDOC/2018/75101

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 133, apenas no
original.
Despacho do Sr. Preside nte: À Câmara. 07,12.2018'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo total da taxa municipal de
urbanização no valor global de €3.269,47 (três mil duzentos e sessenta e nove euros e
quarenta e sete cêntimos) e indeferir o pedido relativo à isençäo de pagamento da taxa
devida pela emissäo do alvará de licença de obras, solicitado por Fernando Jorge Lopes
Ferreira, Processo no 43341'17 - LEG, freguesia de Canelas, nos termos informados.

GATURB URBANTSMO E HABTTAçÃO EM
D NTRE O

OE
EDOC/2018t76362
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 134, apenas no
original,
Despacho do Sr. Presidente: A Câmara, 12.12,2018'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por 9 votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,CDS-PP, aprovar
a prorrogaçäo do prazo do contrato mandato entre o Município de Vila Nova de Gaia e a
Gaiurb Urbanismo e Habitação, E.M. até 30 de abril de 2019 e autorizar a reprogramaçäo
financeira implícita, ou seja, o estorno da RED.2472118 e PC.1864/18, do valor necessário
apenas em 2019 (€276.002,01) e cabimento e compromisso por conta de 2019 desse mesmo
valor, nos termos informados.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÁRIO DE TESOURARIA que se anexa no final por fotocópia sob o no 135, apenas no
original,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento,

O Senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues informou que as reuniões do executivo
municipal oconeräo a 14 de janeiro de 2019 (privada) e 21 de janeiro de 2019 (pública).
Mais informou ter incumbido a Sra Diretora Municipal da Presidência, Arquiteta Dina Henriques, de analisar e
propor alteração ao regimento da Câmara Municipal, de forma a que todas as reuniões passem a ser públicas,
lnformou ainda ter dado instruçöes à Sra Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças, Dra Manuela Garrido e
ao Departamento de Assuntos Juridicos para incluir o nome de todos os Vereadores do executivo municipal, na
resposta a dar ao Tribunal Adminishativo e Fiscal do Porto, fruto da queixa apresentada pelo PSD, sobre os
acordos de execuçäo com as Juntas de Freguesia,

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

45



VILA NOVA DE

N6 \tA
CÂMARA MUNIcIPAL Alø no 25 - Reuníão Pública

De 17 de dezembro de 2018

Paulo Jorge Sequeira Laverco, freguesia de Santa Marinha - Referiu-se ao mau estado da Rua da Fonte
Lodosa, colocando em risco quem nela circula, solicitando a requalificaçäo da mesma.

Maria Adelina Ribeiro do Couto - Grijó - Solicitou esclarecimentos relativos ao licenciamento do seu proco

5587111, referente a uma edificação já existente, na freguesia de Grijó,

Avelino de Souza Lourenço, Mafamude, - Referiu-se à Rua Joäo de Deus, nomeadamente, ao funcionamento
de uma oficina de reparaçäo de automóveis e pintura, perguntando quando colocam no local os inibidores que
foram retirados,

Maria ldália Pereira de Sousa - Solicitou uma habitaçäo social, porque vai ser sujeita a um despejo e a casa
onde reside näo tem quaisquer condiçöes de habitabilidade

O Sr. Presidente relativamente à intervenção do munícipe Sr. Paulo Jorge Sequeira Laverco disse haver duas
realidades, uma que a Câmara ainda tem casos como o exposto para resolver, mas há casos piores. Que, nestes
últimos 4 anos, a Câmara foi resolvendo várias situações semelhantes e particularmente em Santa Marinha, que
foi talvez a freguesia que, em termos proporcionais, mais intervençoes da rede viária teve, Disse haver muitas ruas
recentes, que tiveram muitas intervenções de infraestruturas e há uma perspetiva de intervençäo na Rua Fonte
Lodosa e na Rua Camilo Castelo Branco, Que a Câmara recentemente aprovou o acordo quadro para os
arruamentos e existem procedimentos concursais que devem ser desenvolvidos, e esta é uma rua que está na lista
de prioridades da Câmara Municipal,
Relativamente à intervençäo da munícipe Sra D. Maria Adelina Ribeiro do Gouto disse ter um relatório relativo ao
exposto pela Sra Munícipe e que, nesta situaçã0, não há lugar a deferimento tácito, porque é opiniäo dos serviços
de urbanismo a obrigatoriedade de pronúncia do ICNF, No que diz respeito à consulta do processo, disse näo
haver nenhuma inibição de consulta, o que há é a inibiçäo de fornecimento de informaçäo a terceiros
presencialmente ou telefon icamente,
No que diz respeito à intervenção do munícipe Sr. Avelino de Souza Lourenço disse que o problema relativo à
garagem está resolvido, Relativamente ao pilarete, disse näo prometer que fique resolvido, porque existe uma
rampa e um acesso e, pessoalmente, não pode resolver os problemas da falta de cidadania e sentido cívico,
colocando pilaretes. Disse que os pilaretes têm que funcionar na via pública e nos passeios como último recurso,
porque os pilaretes säo maravilhosos quando se pensa no estacionamento e no trânsito, mas algum tipo de
pilaretes que säo colocados para vedar o estacionamento em cima do passeio, vedam o estacionamento mas
dificultam o trânsito de uma cadeira de rodas, Que quando existe uma rampa, näo é necessário a colocaçäo de
pilaretes.

Relativamente à intervenção da munícipe Sra D. Maria ldália Pereira de Sousa disse que a decisão da Câmara
de entregar casas a pessoas, näo depende da chantagem nem do número de vezes que elas vêm à reuniäo de
câmara, pois existem critérios técnicos, Que casos como o da Sra Munícipe, tratam-se na Segurança Social e näo
na Câmara Municipal, contudo, o pedido de habitaçäo que fez, foi sujeito a uma pontuaçäo e terá de aguardar,
porque tem 84 agregados familiares à sua frente,
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E nada ma¡s havendo a tratar, quando eram 17 horas e 40 minutos, o Senhor Presidente da Gâmara

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

do disposto no n0 1 do art.o 34.0 do CPA e no n0. I do art. 570 do Anexo I da Lei no. 75/2013, de 12 de

Setembro, bem como do n.o I do art, 11.o do Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,

aprovado pefo Executivo na sua reuniäo de2017.10.21.

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

reun as

0 Presidente da Câmara,

WÀ^rW!.
(Eduardo Vítor Rodrigues)
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