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REUNIAO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA

NO SOLAR DOS CONDES DE RESENDE, FREGUESIA DE CANELAS, EM 02 DE

DEZEMBRO DE 2019

PRESENTES:

'0 senhor vereador, Eng.o patrocínio Miguel vieira de Azevedo
'A senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira da silva cidade oliveira
- O Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Cancela Moura
'o senhor vereador, Dr. José Guilherme saraiva de oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr, Manuel António Correia Monteiro
'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 Ascensão

AUSÊNCIAS JUSTIFIcADAS Nos rERMos DA ALíNEA c) Do ART', 39 DA LEI N.o Tst201j
DE12 DE SETEMBRO, COM AS DEVTDAS ALTERAçöES:'

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

PRESIDIU À NCUUIÄO:

- O Senhor Vereador, Eng,o patrocínio MiguelVieira de Azevedo

SECRETARIOU A REUNIÄO:

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

HORA DA ABERTURA: 15 horas.

HORA DE ENCERRAMENTO: 16 horas e 45 minutos.
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o senhor vice'Presidente da Câmara, Eng.o Patrocínio Miguel vieira de Azevedo fez uma
breve apresentaÇão das reuniÕes de Câmara Þúblicas desconce-ntradas nas diferentes freguesias,
concedendo a palavra ao Senhor Presidente de Junta de Freguesia de Canelas, Sr. Arménio
Costa.

o Senhor Presidente da^Junta de Freguesia de Canelas, Senhor Arménio costa deu as boas
vindas ao executivo da câmara e a todos os presentes. Agiadeceu ao executivo municipal todo o
apoio que tem dado à freguesia de Canelas, naquilo qr. jao as respostas às suas exigências.

PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉUO NO 1

O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro referiu-se à Taxa de Cidade que se
encontra em vigor, dizendo que na última reunião de Câmara, o Senhor presidente informou que,
à data, a receita rondava 1 ,1 milhöes de euros. Que tendo em conta um orçamento de 3 milhöes,
terá ficado surpreendido pela negativa, porque está muito aquém do valor que estava
orçamentado. Que segundo a Pordata, so 44,7% das pessoas que pernoitaram em Gaia são
estrangeiras, o que significa que 55,3% são nacionais, muitos deles'não em turismo, mas em
deslocaçöes profissionais, Perante este cenário, pode-se concluir que o valor relativo à taxa de
cidade, constante dos orçamentos camarários quer para2019 quer para2020,no montante de 3
milhoes, está sobreavaliado e desajustado da realidade, quando'.orprrud'o corn os valores
efetivamente cobrados à data de 2019, Que os Vereadores do PpD/pSD entendem que estes
orçamentos devem ser corrigidos, Disse que, em média, as pessoas pernoitaram 1,2 noites em
Gaia, maioritariamente portugueses em prol dos estrangeiroå, o que requer uma reflexão sobre
esta matéria, nomeadamente, como atrair mais turistas eétrangeiros para o nosso concelho. Disse
que, aparentemente, não existe falta de capacidade instalada em termos de camas em Gaia, existe
sim falta de turistas que pretendam pernoitar em Gaia. Perguntou o que o Município pretende
fazer para atrair mais turistas para pernoitar em Gaial dado q'ue, face aos números
disponibilizados, o que se tem feito não é suficiente para preencher a capacidade disponível,
Perguntou, ainda, qual é o acréscimo de capacidade, em termos de quartoå, previsto para Gaia
nos prÓximos 3 anos, tendo em conta os vários novos hotéis atualmenie em construçã0.
O Senhor Vice'Presidente, Eng,o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo relativamente à taxa
turística, disse estar-se a falar do ano de 2019, istoé, o primeiro ano de aplicaçao da taxa, eue o
ano ainda não encerrou, pelo que, o balanço só deverá ser feito no final do ano, contudo, tem
existido um conjunto de constrangimentos, nomeadamente, a plataforma que tem uma série de
falhas normais de quem monta um sistema e que impede de arrecadar receita. Disse que a
Câmara tem uma lacuna em termos de fiscalizaçä0, a qual será sanada e que não existe a
distinçao entre nacionais e näo nacionais, na contabilização das dormidas. Relativamente à
sobreavaliaçäo de 3 milhoes no orçamento, disse acreditar que isso não se verifica, porque, neste
momento, existem 2,000 camas em licenciamento em Vila Nova de Gaia e o alojamento localestá
a ser trabalhado, Disse ser um trabalho que não se faz de imediato, é um trabaiho sustentado em
três ou quatro eixos prioritários, com planeamento e com uma programação cultural própria, eue
todos os hotéis estäo a ser licenciados segundo os critérios uibanísiicos e com uma visão
estratégica para o Município, isto é, não se pretende apenas hotéis à quota baixa, pretende-se
que o turismo chegue a Santo Ovídio e ao Parque da Cidade e é importante a criaçåo de vários
roteiros turísticos, para captar turistas.
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O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro disse que, esta semana, foi notícia o
forte investimento estrangeiro em Nogueira da Regedoura, concelho de Santa Maria da Feira, eue
i1á 

lelcriado o parque industrial e de logística eñr Nogueira da Regedoura, no concelho de Vila
da Feira, o que implica o investimento eitrangeiro na-ordem dos 2Ó milhoes de euros e que irá
criar cerca de 200 postos de trabalho, ocupando uma área de cerca de 2b.000 mz junto aos nós
das A1 e A41' Disse ser um exemplo de investimento que cria emprego e que gera receitas no
âmbito do lMl, lMT, Derrama, lRC, IUC e lRS, Perguntou se este investimento estrangeiro
manifestou algum interesse em instalar-se em Vila Nova de Gaia e se, neste momento, existe a
possibilidade de se instalar no nosso concelho, projetos desta envergadura,
O Senhor Vice'Presidente, Eng.o Patrocínio lVtigûet Vieira de Azevedo disse que Vila Nova de
Gaia é abordada, diariamente, por um conjunto dã investidores e de promotores de plataformas
logísticas, com o intuito de instalarem as suas empresas no concelho, Cir. n.r çrpráé possível,
porque muitas das vezes Gaia está num nível acima de Nogueira da Regedoura e os preços por
metro quadrado säo ligeiramente diferentes, pelo que, torna-se mais fácilðaptar investimento para
Nogueira da Regedoura do que para Vila Nova de Gaia. Disse que a plataforma logística, só é
viável graças ao esforçoda Cåmara Municipal de Vila Nova de Gaia, porque o acesso á plataforma
é feito por Vila Nova de Gaia e, pessoalmente, esteve em várias reuniões onde teve de assumir o
compromisso de criar acessos para que a plataforma logística fosse possivel, eue entende que o
acesso à plataforma logística vai permitir que alguns gaienses ocupem muitos dos postos de
trabalho criados, Relativamente a outros investimeñtos, disse que Vila Nova de Gaia vai inaugurar
o segundo supermercado Mercadona, que tem os seus escritórios nacionais localizados no
concelho, o que demonstra a capacidade do Município em atrair investimento, Disse que existem
alguns operadores de plataformas logísticas para riar o centro empresarial de Sandim e que Vila
Nova de Gaia, nos últimos seis anos, demonstrou ser capaz de atiair investimento e, sobretudo,
competir com os Municípios vizinhos,
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Ata n'26- Reuníão PúblÍcs
De 02 tle dezembro de 2019

NITIV TA NO 25 NtÄo DE
EM 18 DE NOVEMBRO DE 2019
Foi presente o documento referido
apenas no original,
Deliberação:

em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1,

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata no zs da reunião
pública de Câmara realizada em 1B de novembro de 201g.
o senhorvereador, Arq. José varentim pinto Miranda não votou a aprovação
da ata da reuniäo de câmara de 18 de novembro de 201g, em virtude oe ñao
ter participado na mesma.

E IMP P REDI OVA DE
EDOC/2019t72573

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 14.11.2019,
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento,
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DELIBE RACÃO soclAL UNANIME POR ESCRITO
EDOC/2019t72690

Foi presente 0 documento refer¡do em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3,
apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: "À Câmara. 15,11.201g,
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

cEDÊNÇlA Ç.RAIUlr4.DE_rrnneNos no ooMíN¡lo púellco - nun oo souro oe nÄrs
- FREGUESIA DE AVINTES
EDOC/2019/68050
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 1 5,11 .201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência ao domínio público municipal
de terrenos para a Rua Souro de Fiães, freguesia de Avintes, nos termos
informados,

NT DAS IDATU FINAN BEI
EDOC/2019t72567

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5,
apenas no original,
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara, 26,11 .201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar as candidaturas a financiamento Ee-
Linha BEl, nos termos propostos.

A DA OR UES P NT
UNIC P M OS P GIE..GAIA

PERA IN BLICO
RESPONSABILIDADE LDA"
EDOC/2o19t75134

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6,
apenas no original,
Despacho do Senhor Vice-presidente: ,'À Câmara. 26,11.201g,
Deliberação:

Deliberado-por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençÕes do ppD/pSD,
submeter à Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea c) do no
2 do art' 30 do D.L. 31184, de 21 de janeiro, para mandatar Eduardo Vitor de
Almeida Rodrigues, para representar o Município em todos os atos
preparatórios e constitutivos da Régie Cooperativa ,,GAIA FUTURO -
cooPERATlvA DE INTERESSE púelico DE REspoNsABtLtDADE LDA,',
dando assim cumprimento ao deliberado em Assembleia Municipalrealizada
em 11 de dezembro de2014, nos termos propostos
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Z,
apenas no original.
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara, 26.11.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção de pagamento de
taxas devidas por serviços prestados pela polícia municipät,i.lrtiuo .o
evento "Festas de S. Lourenço", realizado nos dias 23 a Z'O Oe agosto de
2019, no valor de €1'453,20 (mil quatrocentos e cinquenta e três euiðs e vinte
cêntimos), solicitado pela Junta de Freguesia de Vilar de Andorinho, nos
termos informados.

CEDÊNCN GRATUITA DE OUTDOORS A 15 IPSS'S DO CONCELHO DE NOVA D GAIA
EDOC/2019/73886
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no B,
apenas no original,
Despacho do Senhor Vice,presidente: "À Câmara. 25.11 ,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a cedência gratuita de outdoors a 1S
IPSS's do concelho, conforme minuta de acordo aprovada em 16,06.201g,
nos termos informados.

PED DE CE

MUNICIPAL DE ADMINISTRAçAO E FTNANçAS
DO TORIO NICIP VALOR

ET E CIN ET sErs SOLIC
PELOS ARTISTAS DE GAIA - COOPERATIVA CUL CRL
ED0C/2019t71885
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 9,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 15.11.2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de cedência do auditório da
Assembleia Municipal, no valor de €235,36 (duzentos e trinta e cinco euros
e trinta. e seis cêntimos), solicitado pelos Artistas de Gaia - Cooperativa
Cultural, CRL, nos termos informados.

DI
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VIATU
ECt UM

NOD E OUTU

MUNICI NO TOTA DOIS E
c 0 P NTE E
DE 2019. SOL|C|T PELA ESCOLA DAS DEVESAS
EDOC/2019t66757

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 15.11.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de
taxas de utilização de viaturas municipais, no valor tótal de €ti,sl (trinta e
dois euros e cinquenta e um cêntimos), para deslocaçäo à RTp / Monte da
Virgem, no dia 24 de outubro de 2019, solicitado peia Escola Básica das
Devesas, nos termos informados,

PEDI DE DOP DE TAXAS DE UTILIZACÃO DE

REFORMADOS DE CRESTUMA
EDOC/2019t59847
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11,
apenas no original.
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara, 26.11.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido isenção do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, isentando 70o/o do valor total de €6gb,g9
(seiscentos e oitenta e cinco euros e noventa e nove cêntimos), ou seja, o valor
de €480,19 (quatrocentos e oitenta euros e dezanove cêntimos), para déslocaçäo
à Nazaré, no dia 28 de setembro de 2019, solicitado pela Assoãiaçao Recreativa
e cultural de Reformados de crestuma, nos termos informados.

V
NICIPA VALO DE OITENT EU

NOVE E NO DIA
BRO D 1 DO TIVA E RAL DE

tNlo co MINIO P DO MU DE
PARC ET COM A RIBEIRO -

UNI PEDRO
EDOC/2o19t37466
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 15,11,2019,
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Deliberado por unanimidade, nos termos do artigo 250, alínea q), do anexo I da
Lei n0 7512013 de 12 de setembro, submeteia apreciaçao'ãa Assembleia
Municipal a desafetação. do domínio público p.rr o dämínio privado do
Município de uma parcela de terreno, com a área de 161m2, sita na Rua
capitão Ribeiro, freguesia de santa Marinha, omissa à matriz predial e
omissa na conservatória do Registo predial, que confronta do norte com
sika Portugal, do sul com MariiAdelaide Recärey, do nascente com Rua
capitäo Ribeiro e do poente com lnfraestruturasde portugal - |c1, nos
termos informados

U LOTE 38 DA DA DA

DE €I 00 MIL E U

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 13,
apenas no original.
Despacho do Senhor presidente:,'À Câmara. 15.11.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adjudicação definitiva do lote no 3g da
urbanizaçäo da Quinta da Pala, Uniäo de Freguesias de Gulpilhares e
Valadares, ao munícipe André de Sá Miranda, pelo valor Ue ë1S,SOO,OO
(quinze mile quinhentos euros), nos termos informados.

IVA ENO URBAN DA DAP

MIRAN . PELO V DE €19.000.00 MIL EUROSI
EDOC/2019t21791

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14,
apenas no original,
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara, 26,11,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adjudicação definitiva do lote no 32 da
urbanização da Quinta da Pala, Uniäo de Freguesias de Gulpilhares e
Valadares, ao munícipe André de Sá Miranda, pelo valor Oe ètg.OOO,oO
(dezanove mil euros), nos termos informados.

CEDÊNCIA EM REGIME DE DIREITO DE S RFíCIE Do L NO3.DOL OTEAMENTO

E E GULP RES MU AND

DEF E VALA AOMESIAS LPI ANDR

Ntct NA A FOR O MENDE

coNcEr
MANUEL

FERRE

AJ
MAC DA SI

UESIA D oz1
LO o coM

R
EDOC/2016/8691
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 1S,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "Concordo com o despacho de revogaçãto de reversão. À
Câmara. 15.11.2019'
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Deliberação

Deliberado por maioria, por B votos a favor do ps e 2 abstençoes do ppD/psD,
aprovar o despacho de revogaçäo de reversão, relativo à cedência em
regime de direito de superfície do lote no 3, do loteamento municipal sito na
Praceta Fortunato Mendes da silva, a Joaquim Manuel Machado da silva
Robalo, casado com Maria da conceição seara Ferreira, freguesia de
Arcozelo, nos termos informados.

DIR EPR NCIA voÀ D SITO DED
N0 - UNI REG DE MAF E

VALOR DE €1 ,00 tcENTO E VIN TE E CINCO M IL EUROS)
EDOC/2019t62943
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 16,
apenas no original,
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara. 25,11.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD,
aprovar, nos termos informados, o seguinte:
Não exercer o direito de preferência na alienação do prédio supra descrito,
pelo preço e condiçoes indicadas, comunicando-se ao requerente a
decisäo de näo exercer o direito de preferência que lhe assiste.

BDE - FREGUE
CANIDELO

EDOC/2019/8523

P DE OSD LAN PA tcíPto
DE SERVI

P E MIN CONTRA
EDOC/2019t70376
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 18,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"Autorizo e aprovo. A Câmara para ratificaçao.22.11,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Sr. Presidente datado de
22.11'2019, que autorizou a realização do serviço extraordinário e respetivo
preço e que aprovou a minuta de contrato, nos termos informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12,
apenas no original,
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara, 25,11.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o projeto de requalificação da Rua Sport
Club de Canidelo, nos termos informados,

LA
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ED0C/2019t68127
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 1g,apenas no original.
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara. 27,11 ,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar o Anexo V do programa do procedimento; -
2. Aprovar as retificaçöes realizadas ao Anexo ll e Anexo lll do

programa do procedimento;
3, Prorrogar o prazo para apresentação de propostas, pero período

correspondente à diferença entre a data da saída do anuncio em
DRE e a data da disponibilização das peças, cfr. estabelecido no
no 6 do artigo 1360 do CCp,

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21,
apenas no original,
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara. 27,11,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adjudicação do financiamento à
Agência para o Desenvolvimento e Coesäo, lP (AD&C) à taxa Euribor 6
meses + spread de 0,277% (sendo que para os casos em que a taxa
resultante for negativa, a taxa de juro é fixada em zero para esse período),
Mais foi deliberado submeter à Assembleia Municipal para que, nos termos
da alínea f)do n01 do art' 25o da Lei no 75t2013,de 12 de setembro, autorize
a contrataçäo do empréstimo, nos termos informados.

FI ARA BI EN CA
END o ALD SIN

EDOC/2()19t48307
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20,
apenas no original,
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara. 27.11,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adjudicação do financiamento à
Agência para o Desenvolvimento e Coesã0, lP (AD&C) à taxa Euribor 6
meses + spread de 0,277% (sendo que para os casos em que a taxa
resultante for negativa, a taxa de juro é fixada em zero para esse período).
Mais foi deliberado submeter à Assembleia Munícipal para que, nos termos
da alínea f) do n0 1 do art' 250 da Lei no 75t2013, de'12 de setämbro, autorize
a contrataçäo do empréstimo, nos termos informados.

DE ,828 75 R ENE DO
EMPREENDIMENTO D. ARMIN DO LOPES COELHO
ED0C/2019/48305
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R

DIREçÄO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTU RAS E ESPAÇOS PúBL|COS
U MU D UNT

DOM EN DE EGU

RA MU DE TO NA DA REA
LEA DO CL E FUTEB SERZEDO -

FREG AS DE DOEP HO

DE
VALADARES
EDOC/2019t70574

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22,
apenas no or¡ginal.
Despacho do Senhor presidente: ',À Câmara, 1 5,11 .201g,
Deliberação:

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

RAS MU IPAIS DE TRÂNSITo . UNIAO FREGU DE GR O E SERMONDE
EDOC/2019t67499

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23,
apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: "À Câmara. 1 5,11 ,201g,
Deliberaçäo:

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

EDOC/2016t41804
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: ,'À 

Câmara. 15.11,2019,
Deliberaçäo:

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

E

DE

EDOC/2019t2447't
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 25,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 12.11,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Postura Municipal de Trânsito, nos
termos informados.
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26,
apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: "À Câmara. 15.11.201g,
Deliberação:

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

CA.MARA MUNtctpAL

Ata n'26- Reuníão Ptiblict
De 02 de tlezembro de 2019

P MUN ALDET SITO A V, SAN Nto
E

SERMO
8DOCI2017t22685

MU DE SITO SINAL
DEF SAN IV EC

ED0C/2018t51962

AL RUA D DE- UN
FREGUESI AS DE SAND IM. OLIVAL. LEVER E CR MA
EDOC/2019t47030

RAM AL DE NTRE A
A RUA TOR GUESIAS E SER

EDOC/2019t11743

P MUNICIPAL DE O - FREG UESIA DE IDELO
EDOC/2019/66584
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30,
apenas no original,
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara. 26,1 1,201 g,

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 27,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 1 S, j 1 .201g,
Deliberação:

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

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28,
apenas no original.
Despacho do Senhor Vice-presidente: ',A Câmara, 26.11 ,201g,
Deliberação:

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

N

DNI

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 29,
apenas no original,
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara. 26,11,201g,
Deliberação:

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

DE CI -UN REG DEG
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Deliberaçäo

M

o SEN DO AXAS INT ET
DO OR 3H DE S

DE o DE ODE
€1

NO
E OE EO c OS IT PEACMA. ASSoctAcÄo cu LTURAL E DE AVINTES

EDOC/2o19t38326
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 31,apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: "À Câmara. 1 5,11 ,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de
taxas pela interrupção de trânsito, relativa à realização Oo äveîto ,,prova
Desportiva 3H de BTT de Avíntes e Vilar de Andorinhó", realizado no dia 30
de junho de 2019, no montante de 125,16€, correspondente a70%do valor
total de_€178,80 (cento e setenta e oito euros e oitenta cêntimosj, solicitado
pela ACIVIA - Assocíaçäo Cultural e Musical de Avint6, nãt termos
informados.

DEI ELA I TRAN

TOTA
NOVE SE ITADO

DE VILAR DE ANDORINHO
ED0C/2019t48822

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

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 15.11.2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de
taxas pela interrupçäo de trânsito, relativa à realização do eveñto ,,Festas

em honra de Säo Lourenço", realizado de 23 a 26 de agosto de 20ig, no
montante de €209,58 (duzentos e nove euros e cinquenta e oito cêntimos),
correspondente a 70o/o do valor total de €299,40 (duzentos e noventa e nove
euros e quarenta cêntimos), solicitado pelo Senhor Francisco Pereira,
representante da Comissão de Festas de São Lourenço de Vilar de
Andorinho, nos termos informados.

Ata n'26- Reunião ptiblica
De 02 de dezembro de 2019

I2
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Ata n'26- Reunìäo Públíca
De 02 de dezemhro de 2019

PEDI DE DOP MENT IN DE

NATO OS DIA 06 BRO
D 10 ES ROS E CITADO

PEDROSA MOREIRA
UEL

o SEN P DET ELA INT DET
R A RA DE INHO"

LIZAD OD DEN RO DE NO VAL AL DE
E EU VINTE c NTI ICITAD UN

DE FREGUESIAS DE tM. . LEVER E CR UMA
EDOC/2019t42934

P DO ENTO AXAS RE ESÀc
NAL MARIN

OTAL D 71 TOS E E EUROS E NTA E
c NTI soLtcrr PELA J DE FRE DE MARIN

EDOC/2016/55265

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 1 5,11 ,2019,

o

NO
V

ED0C/2019t69773
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33,
apenas no original.
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara. 26.11.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de
taxas pela interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do'evento ,,XXlll

Corta'Mato do CIC (Golégio lnternato dos Carvalhos)';, realizado no dia 06
de dezembro de 2019, no montante de €77,49, correspondente a 90% do valor
total de €86,10 (oitenta e seis euros e dez cêntimos), solicitado pelo Colégio
lnternato dos Carvalhos, representado pelo Senhor José Manuel pedrosa
Moreira, nos termos informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34,
apenas no original,
Despacho do Senhor Vice-Presidente: "A Câmara, 26,11,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de
taxas pela interrupçäo de trânsito, relativa à realizaçäo do evento-,'procissão
em honra de Säo Martinho", realizado no dia 17 de novembro de 2019, no
montante de €150,68 (cento e cinquenta euros e sessenta e oito cêntimos)
correspondente a 70o/o do valor total de€215,25 (duzentos e quinze euros e
vinte e. cinco cêntimos), solicitado pela Uniäo de Freguesías de Sandim,
Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados,

DE DE

ll coRTo

Gto CA os REP NTADO HOR

DE DIR PARA EJA MA
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Deliberaçäo:

P HAS

EDOC/20 19t71333

PO -P DE
DUT

EDOC/2017t27817

Ata n'26- ReunÍíio Ptiblìca
De 02 de dezembro de 2019

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de
taxas referentes à colocação de sinalizaçäo de direçäb para ; ilreja matriz
de são Félix da Marinha, no varor total de €2s4,11(äuzentos e ðinquenta e
quatro euros e setenta e um cêntimos), solicitado pela Junta de Fr'eguesia
de São Félix da Marinha, nos termos iniormados.

REDE AE
NH

RAíN AS
SE RUAS ALMIN 25D

ESE o- D

T SU FERENT DE DE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: ,'A 

Câmara, 12.11 ,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o projeto relativo à ,,Reformulaçäo 
da

Rede Viária e Pedonal da Estrada da Rainña, Ruas das pedrinhas Brâncas,
Caminho do Senhor, Ruas das Alminhas e 25 de abril, nas freguesias de
Arcozelo e Serzedo, nos termos informados.

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32,
apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: "À Câmara. I 5,11 .201g,
o Senhor Vereador,^Dr' José Joaquim Cancela Moura disse que se está a propor que não se
cobre cerca de 10.600 euros da taxa de passagem no subsolo, referente a2ll1e'que, no futuro,
esta rede não seja tributada por esta taxa. Qui a questão que se coloca e segundo o que terá
percebido, a Portgás quando instalou o sistema de distribuiçåo de gás, paraleiamente, fez uma
rede de telecomunicaço_es que se expandiu em simultâneo óom a reoe àe gás. eue a empresa
terá solicitado as isençöes, porque a rede näo é utilizada. Perguntou se não existe nenhum
suporte de proposta de.decisão dos serviços que, comprovadamente, afira sobre esta matéria ou,
por outro lado, se poderá haver erro na liquidação da taxa ou trata-se de uma dispensa de
pagamento.

O Senhor Vice'Presidente da Câmara, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo disse que
os serviços verificaram que a rede não está a ser utilizadu r Jlortgás confirmou, dizendo que a
mesma se encontra devoluta e entende não fazer sentido pagar algó que não utiliza. Disse que a
rede ficará na posse do Município para eventuais utilizaçöäs tuturað e os serviços validam a
situaçã0, dizendo que essa rede nåo está a ser ocupada oi ufilizada, eue a Camarä entende que
se a rede näo está a ser utilizada, toma posse da mesma e não se cobra taxa à portgás,
o Senhor Vereador,. Dr. José Joaquim Cancela Moura relativamente à taxa ñrunicipal de
subsolo, disse que os Vereadores do PSD defendem que a taxa pode subir drasticamente, porque
as-operadoras quanto mais pagarem, melhor. Que os Vereadores do pSD acompanharäo o
esforço da Câmara para tributar as operadoras de telecomunicaçÕes, que, muitas das vezes,
fazem repercutir essas taxas nos consumidores finais.
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Deliberaçäo:

M
Ata no 26- Reunião públicn
De 02 de dezeml¡ro rte 2019

Deliberado por maioria, por B votos a favor do ps e 2 abstençoes do ppD/psD,
aprovar, nos termos informados, o seguinte i

1' A excrusäo da rede de cãboduto (abandonada) para futuros
cálculos das taxas de ocupaçäo de subsolo (TOSf;2' A decisão de não cobrar o'váor correspondente áo ano de 201g.

PEC DE CU
00. 7.7 P PE

MIT EN A
OR

V DA D,J AT
EDOC/2019/68888
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38,apenas no original.
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara. 26,11.20,,g,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençoes do ppD/pSD,
aprovar a autorizaçâo especial de círculação para os seguintes veículos
pesados: 00'TM's9 E 17'TM'33 para permissão de circulação no interior da
zona delimitada entre a 41, rotunda de Santo Ovídio, Aven¡da da República,
Avenida vasco da Gama (8.N.222) e Av. D, Joåo il (vlg), atê Zpdà abril de
2020, nos termos informados,

ESPE DE o UINTE LO 47-36 UBST
NO ITA EA NDA D o

NI RE A VAS .D.J
AT 16 DE SETEMBRO D82020

EDOC/2019t57736

P

DA
E

NA 1

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3g,
apenas no original,
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara. 25,11 ,201g,
O Senhor Vice'Presidente da Câmara, Eng,o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo disse que

9s -Srs 
Vereadores querem mais turistas, mai não pretendem lrr or camiöes circulem na cidade

de forma a chegar aos locais das obras.
O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura disse que a interpretaçäo do Sr. Vice-
Presidente é da sua responsabilidade, porque os Vereadores do ÞSO Oao o ben'efício da dúvida
do procedimento estar adequado, uma vez que, no passado e relativamente a algumas isençöes,
a posição dos Vereadores do PSD foi que algumas empresas estariam a ier duplamente
beneficiadas quer nas isençöes que lhes foram concedidas quer naquilo que lhes foi adjudicado.
O Senhor Vice'Presidente da Câmara, Eng.o Patrocínio ttiliguel Vieira de Azevedo'dirre qre
näo se está a aprovar isençÖes, mas sim autorizaçÕes de circulaçao de camiões na cidade, påra
puderem chegar aos locais das obras,

VENI DA

47.H1.3 RA PETR
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Deliberação

MAta n" 26- Reuníão Pltblìca
De 02 de iezembro de 2019

Deliberado por maioria, por B votos a favor do ps e 2 abstençöes do ppD/psD,
aprovar a autorização especial de circulação para o seguinte veículo
pesado: 47-HJ-36 em subst¡tuiçäo da matrícula 47-H1.36 paripermissäo de
circulaçäo no interior da zona delimitada entre a A1 (lci, lci), rotunda de
santo ovídio, Avenida da Repúbrica, Avenida vasco da Gama 1e.ru,zzz¡ e Rv.
D. João ll (vLg), válido até 16 de setembro de 2020, nos termos informados.

EDOC/2019t71973

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40,
apenas no original,
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara, 27.11.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, autorizar a pavimentação de passeio na Rua Säo
Salvador, freguesia de Vilar de Andorinho e que a-benfeitoria dela resultante,
seja incorporada no domínio público municipal, nos termos informados.

Despacho do Senhor Vice-Presidente: "A Câmara, ao abrigo do despacho 50/pCM/201g.
26.11.201?',
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o projeto base para a "Reabilitaçäo do
Largo e Santo André, freguesía de Canidelo", nos termos informados.

D|REçÃO MUNtCtpAL PARA A TNCLUSÃO SOCAI

REABI DO DE RE-F
CANIDELO

EDOC/2019t74910

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 41,
apenas no original

VIMEN DE o- sno R- UESIA DE
AN NHO

IDATU ARR E ADO RIA

EDOC/2o19t72000
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 1 5,11 .201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio ao
Arrendamento, solicitado por Rita Maria Moura Sousa Félix, noä termos
informados.

ROJ E DE

T6
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 46,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Camara, I 5,11 ,201g,
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 Ana Maria dos Santos
Oliveira, nos termos informados.

M
cAMARA MUNtctpAL

Ata n" 26- Reunião ptiblícl
De 02 de dezembro de 20t9

EOLIVEIRA ALVES
EDOC/2019t71972
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43,apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: ,'À 

Câmara, 1 5.11 .201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de Apoio ao
Arrendamento, soricitado por Joaquim de oriveira Arves, no, t.rro,
informados.

D o SO ADO
MART]NS PINTO
EDOC/2019t71952
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44,
apenas no original.
Despacho do Senhor presidente: "À Câmara. 1 5,11 ,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de Apoio ao
Arrendamento, solicítado por Maria Filomena Martins pinto, noå trrro,
informados.

DE AO SO DOP
E MO COST

EDOC/2019 t7194'1
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45,
apenas no original,
Despacho do Senhor presidente: ,'À 

Câmara, 1 5.11 .201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Candidatura de Apoio ao
Arrendamento, solicitado por Marlene da Conceição Moreira Costa, nos
termos informados,

PED DE ECON ON BITO NICIP
+lNC -E IA

SOLICITADO POR MARIA D SANTOS IRA
EDOC/2019t710s8

o

NCIA CAE
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Ata n'2(t- Reuníão Ptil¡lÍca
De 02 de dezemhro tle 2019

RAT PAT l0 OR CELE ENTRE MUNICí E
NOVA GAI IDA TT oFt EIRO E

EI P DO Ero
NO NT DE E OS EU

EDOC/2019t70457

ROG DE VI DESP 201 CELE
EN MUN DE NOV GAIA E GAIA
P APOI ANC PARA NO

ESE VI G DA DES A UNICIP
DE NOV GAIA- TI O MONT TOTAL D 0

E E MIL INH EU
ED0C/2019t62158

DIDO R TRA PREST DE SE N0 297.
SOLI TADO PE EMPRE EURO FACILITI ES SERVIC ES, LDA
EDOC/2019t62940
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4g,
apenas no original,
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara. 26.11,201g,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD,
rejeita.r o pedido de revogação do contrato de prestação dê serviços no 2g7-
18, solicitado pela empresa Euromex Facilities ServicLs, Lda, nos termos da
informação n0 19,49/DCAJRM de 2g,10,2019.

U

L
0

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42,
apenas no original,
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara. 25.11 .201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de patrocínio desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Clube Jovem Almeida
Garrett, para apoio financeiro e näo financeiro para a realização da XXXI
Ediçäo do Torneio de Andebol Feminino Kakygaia, no montante âe €2,500,00
(dois mil e quinhentos euros), nos termos in?õrmados.

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 48,
apenas no original,
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara, 26.11 ,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato.programa de
desenvolvimento desportivo 201912020 a celebrar entre o Munic-ípio de Vila
Nova de Gaia e a Associaçäo Tubaröes de Gaia, para a criação, no âmbito
da promoção, dinamizaçäo e desenvolvimento integraáo da prática
desportiva, da Escola Municipal de Natação de Vila Nova de Gaia -
competição, no montante total de €27.500,00 (vinte e sete mil e quinhentos
euros), nos termos informados.
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PE D

LOS M

E E

EDOC/2019t63454

BORGES

EDOC/2o19/64033

DE

LOS EIROS
DE 3

SEN DOP E

PA ERT DE
lsc

Ata n'26- ReunÍão públíca
De 02 de dezembro de 2019

R OS
GLO DE 10 ïoE

LAD

VILA A
OR €57 I ESU

RIA GELI DR ES

PO OS
LDEVI DE V

E DE

NTO D

OVA

ETR

Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b0,apenas no original.
Despacho do senhor vice-presidente: "À camara, 25.11.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento dataxa devida. P9r _s9rviços 
prestado pelós Bombeiros (åberturå- uËìorta), novalorglobal de €107,10 (cento e seie euros e dez cêàtiror¡, rãli.ìtado por

Ana paura de Jesus Mota seydi, nos termos informados.

P DA

tc

D
E

NT

E

TAXA

L

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 51,apenas no original,
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara. 25.11.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da
taxa dev.ida por serviços prestado pelos Bombeiros Sapadoi.Já proteçäo
Civil de Vila Nova de Gaia (deslocaçäo para abertura de porta), no valor Ue
€57,16 (cinquenta e sete euros e dezasseis cêntimos), tól¡r¡tááo por Maria
Angelina Rodrigues Borges, nos termos informados.

DO

ES
RES

NTI ITADO
SOFIA MENEZES QUEIROZ SANTOS
EDOC/2019/50075

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52,
apenas no original,
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara, 25.11.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da
taxa devida por serviços prestado pelos Bombeiros Sapadoiesl proteção
Civil de Vila Nova de Gaia no valor de €86,73 (oitenta e seis euros e setenta
e três cêntimos), solicitado por Sofia Menezes Queiroz Santos, nos termos
informados.
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EDP DE DOP E TAXA PAL DE
,,PISC

TIVA - P A CRIA

Ala n'26- Reuníão Ptiblica
De 02 de dezembro de 2019

DO UE

N 21 D
LIZAD

B DE 2OI PELA E
DE UGAL COM A GUE

NA

EDOC/2019t67578

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 53,
apenas no original,
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara. 25.11.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da
taxa municipal de ocupaçäo do Parque Biológico, relativa ro ru.ñto ,,piscina
Ativa - Piscina Criativa", realizado no dia 21 de novembro de 2019,
promovida pela Associação de Ginásios e Academias de portugal, em
parceria com a Federação Portuguesa de Natação, nos termos informados.

OD P DA DE LI DE OCU DO
DO EV ..RALL

2019"
R

E

Foi presente o documento referido em epígrafe, qrre se anexa no final por fotocópia sob o no 54,
apenas no original.
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara. 26.11.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da
taxa de..lic9nç1 de ocupaçäo do espaço público, relativa à reãlização do
evento "Rally Spirit 2019", realizado nos dias 08, 09 e 10 de novembro de
2019, no valor de €65,00 (sessenta e cinco euros), solicitado pelo Clube
Automóvel de Santo Tirso, nos termos informados.

DO DIAS () El0 OVE 201 RDE
E clNco S ADO LUBE LDE TIRSO

EDOC/2019/64368

PEDI P DE LICE OB
MUN DE

NOV DE MIL SEI OSET NOVE
EU c P o 2224t19 - .UN D UESIAS

DOE ELINA G INS
EDOC/2019/6985e
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 55,
apenas no original,
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara, 26.11.201g,

DE

REAL

TAXA CES
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Deliberação:

OD EN DO

MAla nn 26- Reunião púbtÍca
De 02 de dezembro de 2019

Deliberado por unanimida-de, aprovar o pedido de isençäo em 50% dopagamento da taxa de licença de obras/construção, taia municipal de
urbanização e taxa pela concãssäo da autorização de utilização, no valor
total.de €.4,639,36 (quatro mil seiscentos e trinta e nove euros e trinta e seiscêntimos), Proc,o z224r1g - LEG, união de Freguesiàs de serzedo ePerosinho, solícitado por Maria Adelina GomeJ Martins, nos termosinformados. '

P

E

ME DAS L

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 56,apenas no original.
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara. 27,1 1.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo em 50% do
pagamento das taxas devidas pela legalização de obras áe ampliaçäo, no
valor de €1149,59 (mil cento e quareñta e ñoue euros e cinquenta e nove
cêntimos), Proc'. 4163t18, solicitado por Alberto Lourençol nos termos
informados.

o
DE

DE 149 IL CE E A
E ENT NTI P o 4163t1 ER

LOURENÇO
EDOC/2019/60295

DEG DER DO cLo - LETIVO 20(PLATAFORMA REWASE)
EDOC/2019/65681

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 52,
apenas no original.
Despacho do Senhor Vice-presidente: "A Câmara. 26.11.201g,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

P LO ACE ENTRE ISSAO DE
PRO DOS E PRO DAS JOVEN Ntc
VI DE AP MA DEM OS c
GAIA NORTE
EDOC/2019t73911

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o n0 58,
apenas no original.
Despacho do Senhor Vice-Presidente: "A Câmara. 25,11,2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Protocolo de Cooperação a celebrar
entre a Comissão Nacional de Promoçäo dos Direitos e Proteção das
Crianças e Jovens e o Município de Vila Nova de Gaia, para apoio com a
afetação de meios humanos à CPCJ de Gaia Norte, nos termos informados.
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De 02 de dezembro de 2019

AN DA E MUL NOVALOR DE €22.00

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 59,
apenas no original.
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara, 26.11.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a anulação da mensalidade e multa, no
valor de €22'00 (vinte e dois euros) ao utente da piscina municipal de Vila
d'Este, Jorge Miguelvieira Nogueira, nos termos informados.

IVINTE E DOIS EUROS )AO
NTE ISCINA tctP VILA D' E JORGE UEL VIE EIRA

EDOC/2019t72709

MAN FI DO DE ME GIA DO
MUNI DE AD PEL o D
flPa)
EDOC/2019t74875

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 60,
apenas no original.
Despacho do Senhor Vice-presidente: "A Câmara, 27.11.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de manutençäo da
qualificaçäo do Serviço de Metrologia do Município de Vila Nova de Gaia,
pelo lnstituto Português de Qualidade, LP. (lPQ), bem como, autorizar os
procedimentos ulteriores que se mostrem necessários, nos termos
informados.

DIREçÄO MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
ODE DAT UNICIP O VALO

UAT E EVI
MOS TAXA D DE DE VALO

€290 NT NOVE EUROS TAXA D DE DE
O VAL OIS MI TRO ct E

EU SC P

L

0 6-P DE

POR
DE

E RO DA DOB
FAZER DA PAZ
EDOC/2019t72444
Foi presente o documento referido em epÍgrafe, que se anexa no final porfotocópia sob o no 61,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Camara. 1 5,11 ,2019,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção da taxa municipal
de urbanização, no valor de €4.423,27 (quatro mil quatrocentos e vinte e três
euros e vinte e sete cêntimos, da taxa de emissão de alvará de licença de
obras, no valor de €290,00 (duzentos e noventa euros) e da taxa de liiença
de obras de construção, no valor de €2.450,96 (dois mil quatrocentos e
cinquenta euros e noventa e seis cêntimos), Proc.o 4320116 - pL, união de
Freguesias de Santa Marinha e Säo Pedro da Afurada, solicitado por Cruzada
do Bem Fazer da paz, nos termos informados.
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Ata n'26- Reunião públíca
De 02 de dezembro tle 2019

PED CE c ITUI
D DI R.1,.- CERT - FREGUES IA DE CAN IDELO

EDOC/2019t73268
Foi presente o documento refer¡do em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62,apenas no original,
Despacho do senhor vice-presidente: "À câmara. 26,11,201g,
Deliberação:

Deliberado por_maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençoes do ppD/pSD,
aprovar o pedido de certid.åo deconstituiçäo de regime Oe compiopriedade,
solicitado por Caixa de Crédito Mútuo da óosta Verãe, C.R,L. - Éror.6635/1g
- CERT, freguesia de canidero, nos termos informados.

so
co DE MED COMP RIE

GO 9- -U DE
E E MA

EDOC/2019t72806
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 63,
apenas no original,
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Camara. 26.11 ,201g,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençoes do ppD/pSD,
aprovar o pedido de certidão de constituiçäo de regime decompropriedade,
solicitado por Maria Joäo Tardego Ricardó - proco õ¿goltg - cEhT,'Uniäo de
Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados,

DE DO TAXA PE rssÃo EN
SPEC NTO " RTO ,,

DO
t0 MB 201 DOIS E EOt

EDOC/2019/70910

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 64,
apenas no original.
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara. 26,11 ,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de
taxa devida pela emissäo de licença especial de ruído relaiivã ao evento
"Concerto GP'AMVP", realizado no dia l0 de novembro de 2019, no valor de
€32,89 (trinta e dois euros e oitenta e nove cêntimos), solicitado pela
Academia de Música de Vilar do Paraíso, nos termos informados.

M
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DE

cl DE

DI 6E1 N

ET AE

ENT otT

T

MB 820

EVE

T
,,MAG

SOLIC PELA

Alo tt'26- Retuüño púhlÍcn
De 02 tle tlezembrc de 2019

LA SSÃO tcE
H

v\
P

REC

DO

ED

N
E

EDOC/2019/70190

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 65,
apenas no original,
Despacho do Senhor Vice-presidente: ,'À 

Câmara. 26.11.201g,
Deliberação:

Deliberado. por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxa
devida pela emissão de licença especial de ruído relativa ao evento ,,Noite 

de
Säo Martinho", realizado nos dias 16 e 17 de novembro de 2019, no valor de
€99,39 (noventa e nove euros e trinta e nove cêntimos), solicitãoo pelos
Bombeiros voluntários de coimbröes, nos termos informados.

D

DO ME

D NO

DAP EM Ltc
ED

AE EU

ULTU

EMISSÃO

I
16

78

E
c3D - CLUBE 3 KES

EDOC/2019t71460

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 66,
apenas no original,
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara, 26.11.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento de taxa
devida pela em.issão de licença especial de ruído relativa ao evénto ,,Magusto 

e
Demonstraçäo/Participação de Carros Clássicos e Pré.Clássícos", realizado nos
dias 16 e 17 de novembro de 2019, no valor de €67,78 (sessenta e sete euros e
setenta e oito cêntimos), solicitado pela Associação Cultural e Recreativa C3D
- Clube 3 Dukes, nos termos informados,

EDIDO D TAXA D

O VALOR D
clNco E E NOVE C SOLIC

A DE PED
EDOC/2019t71628
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 62,
apenas no original,
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara. 26,11,2019,

DE LATIVA NTO .. E PAIS

TIVA DE
.,NOIT

lcos
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Deliberaçäo:

Ala n" 26- ReunÍão Ptiblica
De 02 de tlezembrc de 2019

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de
taxa devida pela emissão de ricença especial de ruíáo relativã ao evento
"Desfile de Pais Natal", no valor de €25,gg (vinte e cinco euros e oitenta e
nove cêntimos), solicitado pera Associação pró-lnfância de pedroso, nos
termos informados.

lO(
GAIURB URBANISMO E HABITAçAO EM

E CLUS
EDOC/2019t72013
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 68,
apenas no original,
Despacho do senhor Presidente: "À câmara para conhecimento. 1s.11,201g,
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento,

DO N ATi DE IN DEE S NO TANTE
G DE €77 ETENT SETE PRO 0 L/05 - -UN

ESI GRIJ N LICITAD O AGRU TO VER DE
ESCOLAS J DINIS
EDOC/2019t71706
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 69,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: ,'À 

Câmara, I 5,11 .2019,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedído de isenção da taxa a título de
inspeção de elevadores, no montante global de €77,0O (setenta e sete euros),
Proc,' 254lELl05 - ELEV, União de Freguesias de Grijó e Sermonde, solicitado
pelo Agrupamento Vertical de Escolas Júlio Dinis, nos termos informados.

tDto GOM ARREN SITA NA
DIDO N0 . AG.î

EDOC/2019t73877
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 20,
apenas no original,
Despacho do Senhor Vice-presidente: "À Câmara. 26,11.201g,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por 8 votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD,
aprovar o despejo de llídio Joaquim Gomes Dias, arrendatário da habitaçäo
sita na Rua cândido dos Reis, no sg4, 30 Esq, freguesia de Avintei -
49.10930, nos termos informados.

AGUAS DE GAIA, EM, SA
INSTRU MENTOS DE GESTAO PREVIS 2020 DAS ÁGUAS DE GA EM. SA
EDOC/2019t72374
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 71,
apenas no original.
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ÉÞ, lt
Despacho do Senhor Vice-presidente: "A Câmara. 15.11 .201g,
o Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro disse que o documento está bem
elaborado, no entanto, existem algumas situaçoes que gostaria de salientar. eue este orçamento
contempla o subsídio à exploraçã0, para contiapor a reãução que vai ocorrer, em termos de taxa
de resíduos sÓlidos e, na página B do relatório, é dito qu. ór tarifários têm uma ligeira átualização
e isso não se verifica. Que comparando o ano de 2019 com o ano de 2020,ìs vendas e os
subsídios à exploraçã0, aumentam cerca de 1 milhão face a 201g, oque quer dizer que, para além
do subsídio, houve aumento de preços, Disse que relativamente ao presente orçamento, os
Vereadores do PSD väo dar o benefícro de dúvida, abstendo-se na votaçá0, porque aå contas das
Águas de Gaia não estäo consolidadas como se tem afirmado e, fazendo uma análise aos últimos
anos, nada acontecec-omo está previsto, Que em 2018, o orçamento apontava para um resultado
final líquido de 765,000 euros e o ano terá terminado com 126,000 euros. eue em 201g, o
orçamento inicial apresentava estimativas de resultados líquidos de 255,000 euros e a 30 de junho,
verificou-se um prejuízo de 517,000 euros e, neste momento, apontam para um resultado líquido
de apenas 196,000 euros, Que para 2020, sao apresentados resultados de 612,000 euros e,
cumprindo-se a tradiçäo, andará muito perto do zero, Disse verificar que existe nas Ágr6 de Gaia
um esforço de modernização e de investimento, mas, quando analisa-se estes númðros, verifica-
se que eles não säo consistentes, ou seja, nada acontece como está previsto e as divergências
säo muito grandes, o que significa que há muitos fatores que estão incontrolados e que precisam
de mais tempo para que possam ser devidamente estudados e que garantam mais certeza nos
números' Contudo, e face ao esforço que se tem notado nas Águãs de Gaiá, no sentido do
desenvolvimento e dg :gf pioneira em algumas situaçöes, os Vereãdores do pSD vão abster-se,
porque há muita instabilidade em termos de fim de contas e de números,
O Senhor Vice'Presidente da Câmara, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo disse que
a empresa Águas de Gaia gere uma rede mu-ita extensa., rutæ das vezes, existem imprevistos
e, enquanto estiver numa ordem de grandeza da previsao de 765,000 euros e o resultado final ser
126.000 euros positivos, é preferivel do que anteriormente verificar-se 3 milhoes de euros
negativos'QuesedeveperceberoqueéoorçamentoeoqueéoresultadofinaldoexercÍciodo
ano' Disse perceber preocupaçäo do Senhoi Vereador, mas a Câmara está tranquila, porque,
algumas vezes, estas discrepåncias resultam de avarias que são incontroláveis, Disse que o
aumento da receita ocorre devido não apenas ao aumento da tarifa, a qual não era atualizada há
muitos anos, mas também, pelo aumento da capacidade de tiscaiizai as ligaçöes ilegais e de
fiscalizar as fugas de água, através de tecnologia para o efeito e as Águas oe õaia é uma empresa
sustentável do ponto de vista financeiro e do ponto de vista ambiental.
Deliberação:

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençoes do ppD/pSD,
aprovar os lnstrumentos de Gestão Previsional 2020, nos termos
apresentados,
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia
Municipal,

CAMARA MUNIcIPAL

Ata n" 26- Reunìäo PtiblÍca
De 02 de dezembro de 2019

TARI DE AG SAN EDE
URBANOS PARA O ANO DE2020
EDOC/2019t72370
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 72,
apenas no original.

sóu
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Despacho do senhor vice-presidente: "À camara. 15.11 .201g"
o Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura relativamente à questão dos tarifários
na água e saneamento e resíduos sólidos, disse que desde o princípio é uma declaraçäo de
interesses do PSD dizer que saúdam a redução dos preços da fatura de água, eue os Vereadores
do PSD acompanham esta preocupação da Cåmaia eh reduzir a faturã da água, Disse que a
última vez que este assunto foi discutido, foi dito que a questão seria presente a reînião de Câmara
acompanhada de um parecer da ERSAR, o que não aconteceu, Qu. , ERSAR determina que,
eventualmente, qualquer alteração ao tarifário terá que ser validada pela referida entidade e,'por
outro lado, a Lei das Finanças Locais refere no artigo 210, no 1 que, tratando-se de uma tarifa e
não de uma taxa, consiste na prestação de um serviço do Município aos Munícipes e o preço não
pode ser inferior ao preço de custo. Que desconhece se a ERSAR se pronunciou sobre a matéria,
o que seria pertinente, Disse que a metodologia adotada, foi a criaçäo de uma taxa fixa no valor
de 3 euros, para todos os gaienses e, salvo mãlhor opiniã0, essa metodologia poderá ser injusta,
porque quem gastar 10 metros cúbicos de água vai pagar 3 euros e quem gastar 100 metros
cúbicos de água vai pagar o mesmo valor, perguntando sõ uma casa que não se encontre habitada
também vai pagar os.3 euros, Disse que acabando com a regra da proporcionalidade, ela poderá
ter de ser compensada, porque fala-se num impacto de 6,4 

'i¡lt',oes 
de euros, que pensa já estar

previsto no orçamento e, a forma que o Municipio encontrou para resolver a situaçao, é através
de um subsídio à exploraçäo e, pessoalmente, tem reservas sobre esta matéria,'Disse que as
empresas municipais têm uma funçao social e os subsídios à exploraçã0, salvo melhor opiniã0,
servem para compensar as empresas municipais dos preços sociais que praticam, Disse que
aquilo que falta de pagamento dos resíduos sólidos, vai sbr pago pelos impostos de todos os
Gaienses, pelo que, não se elimina nenhuma taxa, cria-se uma outra e aquilo que faltar, é cobrado
e é pago por todos os cidadãos, Disse que o Regulamento dos Resíduos Sólidos do Município de
Vila Nova de Gaia refere que o preço dos resíduos sólidos em Gaia, é indexado e é proporcional
ao consumo de água,
O Senhor Vice'Presidente da Câmara, Eng,o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo disse que
a ERSAR ainda não se pronunciou solre a proposta, contudo,ã Câmara Municipalestá a cumprir
com uma nota de recomendação da ERSAR de 26 Junho de 20'12, onde diz que a Cåmara näo
pode diferenciar os consumidores pelo consumo, mas sim por questöes sociais e isso está
devidamente acautelado, Relativamente à comparticipação do Município as Rguàs ãe Gaia, disse
que aquilo que foi decidido politicamente é que, ao retirar o encargo do tratamðnto dos lixos e dos
resíduos ao cliente das Aguas Gaia, a Câmara tem que o rsrrrñir e será uma responsabilidade
partilhada, nomeadamente, com a recolha seletiva do lixo, de forma a reduzir a fatura do Município.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de Tarifário de Água, de
Saneamento e de Resíduos Sólidos Urbanos para o ano de 2020, nos termos
apresentados.

DIVERSOS
Foi presente o RESUMO DÁRlo DA TESOURARIA que se anexa no final por fotocópia sob o
no 73, apenas no original,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

Ata n'26- Reuniäo Ptiblictt
De 02 rle dezembro de 2019
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saiu da reunião o senhor vereador, Dr. José Joaquim cancela Moura,

o Senhor vice'Preside!!. d¡ Câmara, Eng.o Patrocínio Miguel vieira de Azevedo deu inícioà TNTERVENçÄO DOS MUNÍCtPES:

Presidente da Assembþia de Freguesia de canelas, Manuel Benjamim Leite soares .congratulou a câmara Municipal pelã descentralização óas reuniöes de câmara, dizendo serbenéfico para as freguesias do concelho, congratuloú-æ pår, torma como eståo a ser geridos eaplicados os dinheiros,públicos no lVlunicípio quer na área'da educação e sauoã queina área dasegurança e outras' Disse que a EN1 entre Santo ovídio e os Carvaihos, da respånsauitidade daCâmara Municipal de Gaia, já sofreu algumas reparaçöes positivas, contudo, ainda existem locaisque deviam igualmente ser sujeitos a uma intervençå0, nor.àorr.nte, o centro da Rechousa eo início da subida do Alto das Torres.

Joaquim Barbosa, membro da Assembleia de Freguesia de Canelas - Apresentou uma
sugestão relativamente aos roteiros turÍsticos que estäoã ser planeados para o concelho de Vila
Nova de Gaia, solicitando a criação do "roteiro do Eça", pòrqr. òu¡, tem vários pontos onde Eçade QueirÓs é mencionado, pelo que, entend. ær ,rá rrg;ttao agradável e iñteressante quer
para 0 concelho quer para a freguesia de Canelas,

O Senhor Vice'Presidente da Câmara, Eng.o Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo disse
registar com agrado a sugestão apresentadã, a qual já terá sìdo equacionáou prtu câmara
Municipal. Disse que em vila Nova de Gaia existe materiál diversificado ä int.rrirãniãp*u incluir
no roteiro turístico, nomeadamente, o Mosteiro de Grijó, o Museu da Casa de Teixeira Lopes e o
atelier Soares Reis, entre outros, ou seja, um conjunto de equipamentos que estão a ser
requalificados,

Relativamente à intervenção do Senhor Presidente da Assembleia de Freguesia de Canelas,
disse agradecer as suas palavras, No que diz respeito à EN1, disse que o-arruamento está a
necessitar de uma intervençåo e que a Câmara Municipal tem 10 milhöes de euros previstos para
investir em arruamentos, nos próximos 2 anos, Disse haver uma série de obras importantes que
foram efetuadas na freguesia de Canelas e outras que serão realizadas em breve, nomeadamente,
a rua Delfim de Lima, a nova sede da junta de freguesia, o auditório e a praça envolvente ao

lne_smg, 
a reabilitaçao do coreto de canelas e requalificação da rede escolar,

A Senhora Vereadora, Enga, Paula Cristina Martins Cärvalhal relativamente à intervenção do
Senhor Joaquim Barbosa, disse que não basta um roteiro queirosiano, mas sim um roteiro de
Gaia, porque o concelho tem muitos equipamentos culturais e muita história, que deveräo ser
com.pilados e divulgados, Que no Solar Condes de Resende tem sido feito um trabalho profundo
de divulgação da obra do escritor Eça de Queirós quer a nível nacional quer a nível internacional
e na imprensa da especialidade,

Afa n'26- Reunião ptibtica
De 02 de ilezembro de 20lg
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Nada mais havendo a tratar, quando eram 16 horas e 45 minutos, o Senhor Vice.presidente
da Câmara declarou encerrada a reuniäo, da qual se elaborou a presente ata aprovada, por
unanimidade, nos termos do disposto no no I do art.o 34.0 do CPA e no no. 1 do arto. 570 do
Anexo I da Lei no.7512013,de 12 de setembro, bem como do n.o 1 do arto. 11,0 do Regimento
da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo na sua reuniäo de
2019.01.21.

E eu, , Diretora Municipal de Administração e Finanças
e da reunião, a subscrevi.

O Vice.fresidente da Câmara.

tO[-._.-hr/
fefs: Patrocínio Miguet Vieira de Ázevedo)
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