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REUNñO PÚBLICA DA CÂMARA REALIZADA

NOS PAçOS DO MUNICíPIO DE VILA NOVA DE GAIA, EM 16 DE MARçO DE 2()2()

PRESENTES:

- 0 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, ManuelAntónio Gorreia Monteiro
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal
- 0 Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim Pinto Miranda
- 0 Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto
- A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes Ascensäo

PRESIDIU À REUruñO:

- O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues

SECRETARIOU A REUNIAO:

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

HORA DA ABERTURA: t horas e 30 minutos.

HORA DE ENCERRAMENTO: 11 horas e 20 minutos.
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PERIODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉUO NO 1

O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura disse que o PSD tem seguido de perto
as medidas que têm sido tomadas pela autarquia, relativamente à Pandemia COVIO-1g, com as
quais concorda e solicitou a sensibilizaçao da Câmara relativamente ao funcionamento das feiras
e mercados do Município, propondo o encerramento dos referidos espaços, durante este período
crítico.

0 Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que só encerrará
as feiras e mercados municipais, se assim for obrigado, Que aÀ feiras de artesanato e de
velharias estão suspensas, mas näo lhe parece ser adequado suspender feiras de fornecimento
de bens essenciais e de auto-produçä0, nomeadamente, a Feira dos Carvalhos e a Feira da
Afurada. Disse que as feiras estäo condicionadas em termos de acessos e estão sujeitas à
fiscalização da Câmara e da Polícia Municipal. Disse que, no sábado passado, monitorizou a
Feira da Afurada e tudo correu bem, sem qualquer tipo de problema. Que admite que na próxima
semana até pode estar tudo fechado, mas, neste momento, seria injusto encerrar as feiras, Disse
que se deve manter a calma e verificar a operacionalidade das situaçÕes e que o princípio do
Município tem sido em "dar o benefício da dúvida", isto é, na primeirâ leva de encärramentos,
näo mandou fechar o Jardim do Morro e o Jardim de Soares dos Reis, mas, a partir do momento
em que as pessoas foram irresponsáveis e näo colaboraram, houve a necessidade de se
proceder ao encerramento desses espaços,

PONTO PRÉUO NO 2
0 Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro disse concordar com as medidas
adotadas pelo Município e que o PSD se disponibiliza a ajudar o Município naquilo que o Senhor
Presidente da Câmara Municipal entender como necessário. Alertou para a necessidade do
Município alocar verbas a apoios a munícipes e a empresas, levando necessariamente a uma
revisäo orçamental,
0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que o Município
não necessitará de uma revisäo orçamental extraordinária, porque em breve será aprovada a
revisäo obrigatÓria, que resulta da aprovação do relatório e contas e dos eventuais acertos que
possam decorrer da aprovação do relatório e contas. Que a Câmara está a preparar o seu
envolvimento e participaçäo num conjunto de projetos, isto ó, uma participaçäo no que diz
respeito ao abastecimento de pessoas isoladas, com a mobilização de jovens e de entidades,
nomeadamente, associaçäo de estudantes e associaçöes de pais. Que está a ser desenvolvido
um trabalho com as IPSS's, que mantêm um apoio direto com as pessoas, Disse haver,
igualmente, uma preocupação com os funcionários municipais, admitindo rever um conjunto de
medidas de apoio social, nomeadamente, o apoio ao arrendamento e ao apoio social e que vai
haver a necessidade de encontrar algumas medidas para o pequeno comércio, eue está
empenhado em encontrar uma medida que irá passar, inevitavelmente, pela fatura da água,
direcionada ao pessoal hospitalar, bombeiros e agentes das forças de segurança,
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O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues informou que o concurso
para a nova linha de Metro ficou deserto, tendo sido reforçada a verba com mais 100M€ para o
n0v0 concurso, que se prevê que fique concluído em 45 dias,

PRESIDÊNC
DEFINITIVA DA ATA NO (PÚBLICA) DE CÂUnnn

REALIZA EM 02 DE MARCo DE 2020
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 05 da reuniäo
pública de Câmara realizada em 02 de março de 2020.

DA EDIDA AO MUNICIPAL
DA FEIRA DEF E A DE
372M2. AV EM €36.250.00 E SEIS MIL DUZENTOS E ctN EUROSì
EDOC/2020/16081

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:"A Câmara. 05,03,2020'
0 Senhor Vereador, Dr, José Joaquim Cancela Moura disse que a presente permuta se
destina a criar espaço para o pavilhä0, perguntando onde inicia-se o arruamento e onde termina,
0 Senhor Vice'Presidente, Eng.' Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo esclareceu o Senhor
Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura quanto à questäo colocada,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse ser uma grande
vantagem para o clube e para a freguesia,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Aprovar a desafetaçäo da parcela cedida ao domínio público municipal,

sita na Rua da Feira Nova, da Uniäo de Freguesias de Pedroso e
Seixezelo, com a área de 372m2, avaliado em €36.250,00 (trinta e seis mil
duzentos e cinquenta euros), devidamente identificada no Anexo I e ll;

2. Submeter à aprovação da Assembleia Municipal a desafetaçäo da parcela
cedida ao domínio público municipal.
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EDOC/2020t17163
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 3,
apenas no original.
Despacho do senhor Presidente: "Aprovo, A câmara, para rat¡ficação.06.03,2020,'
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse ser um protocolo
assinado entre o Município de Vila Nova de Gaia, o Estado Português, o Metro do porto, a AMp
e os Municípios envolvidos, destinado ao arranque dos estudos, o que já se verificou na semana
passada, Disse que a Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia propôs a seguinte metodologia: a
imperiosa prioridade para a Linha entre Santo Ovídio - Devesas, através dã zona VLB e da VLg
- Ponte Nova, a montante da Arrábida, Campo Alegre, Casa da Música e propôs três linhas BRT,
designadas linhas metro-bus, ou seja, a linha222 até Avintes, a linha Canidelo, provavelmente, a
rebater à área das Devesas e ao Gaiashopping e foi proposta uma solução que será uma BRT
sem linha dedicada, sem corredor dedicado, na ligaçäo Grijó ao Outlet (Cârvalhos/Santo Ovídio),
Assim, foi proposto um eixo central, paralelo à Linha Amarela e a cruzá-la em Santo Ovídio e
três Antenas, ou seja, a Antena 222, aAntena Canidelo e a Antena Grijó/Carvalhos, propondo-se
o Município a fazer a intervenção na obra pública e entregar a geståo do metro bus à Metro do
Porto, que teria a obrigaçäo de contratar a compra dos autocairos e das carruagens e fazer a
exploraçä0, dentro da mesma imagem e modelo atuais, e o Município de Vila Nova de Gaia
propôs-se assumir aquilo que possa, eventualmente, ser o défice da operacional e fá-lo com
grande segurança, porque são linhas (antenas) que vão servir zonas densamente populacionais.
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente de
06'03.2020, que ailovou o Protocolo a celebrar entre o Estado Português, a
Metro do Porto, a Área Metropolitana do Porto e os Municípíos de Gondomar,
Maia, Matosinhos, Porto, Póvoa do Varzim, Trofa, Vila do Conde e Vila Nova
de Gaia, tendo em vista o desenvolvimento dos estudos de procura e de
definiçäo de soluçöes, com vista à consolidaçäo da rede de metro ligeiro do
porto e desenvolvimento de sistemas de transportes coletivos em sítio
próprio (BRT/METRO BUS) na AMp, nos termos protocolados.
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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:"A Câmara. 09.03.2020'
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro relativamente à cláusula 28a, disse que
é referido que o Município irá disponibilizar, adicionalmente, veículos, equipamentos, instalaçöes,
sistemas e materiais, perguntando do que se trata concretamente e se é possível quantificar.
Que a cláusula 29a,fala na subcontratação e diz que a concessionária pode pedir autorizaçäo
para subcontratar mais que 1/3 do número anual global de veículos comerciais de serviço
público, pelo que, perguntou se banalizando a subcontrataçäo, näo se pode perder a qualidade
do serviço prestado. Referiu-se às clausulas 47u e 48a, que falam no equilibrio financeiro, isto é,
o valor que foi avançado, os 93,000 euros mais lVA. Relativamente à cláusula 50a, relativa aos
serviços públicos adicionais, perguntou o que se entende pela realização obrigatória dos
serviços públicos adicionais previstos no presente contrato e se há algum valor estimado e em
que condiçöes é que pode ser utilizado. Que na cláusula 53a, que fala na reposiçäo do equilíbrio
financeiro, a mesma refere que a concessionária tem direito à reposiçäo do equilíbrio financeiro,
desde que a variaçäo para os acionistas exceda os 10.000 euros, pelo que, solicitou
esclarecimentos sobre esta questão.
0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues relativamente à
responsabilidade do Município no que diz respeito ao que é intitulado como "veiculos, estratégia
operacional e toda a lógica de sinalização", disse que se antevê que uma das formas deste
serviço ter sucesso para as populaçöes do interior do concelho, é a disponibilização de uma rede
de serviço de transporte, também no modelo de antena, que venha afazer rebatimento com o
ponto de partida do anfíbio. Que se pretende que exista um conjunto de veículos que, nos pontos
de partida e de chegada, façam um conjunto de rebatimentos que seräo da responsabilidade do
Município e não do concessionário. Que tudo que disser respeito à sinalética, à sinalizaçäo e
informaçöes, seråo da responsabilidade do Município, que terá uma consequência financeira, a
qual não será muito relevante. Que se pretende que este modelo de antenas seja articulado com
as juntas de freguesia, No que diz respeito à questäo da subcontrataçä0, disse que esse ponto
existe para defender o Município, porque acredita-se que o presente projeto vai ter sucesso e
nenhum dos operadores que se candidatarem, väo ter a imediata capacidade de, num eventual
pico de procura, responder imediatamente com os horários que o Município está a propor, pelo
que, acredita que, apesar de haver um a ganhar, vai haver alguma relação com outras
empresas. Que a perda de qualidade, em princíp o, está assegurada que näo aconteça, porque
estão todos persuadidos de que o que subjaz à subcontrataçã0, são os mesmos critérios do
caderno de encargos. Disse que os serviços públicos adicionais, säo aqueles que se revelarem
sazonais, por exemplo, a deslocaçäo à Feira de S, Mateus em Arnel AS ou ao Campeonato de
Canoagem, em que a Câmara assume os custos de des ocaçä0, Re ativamente ao equilíbrio
finance ro, disse ser uma tentativa de garantir de que ninguém fica d issuad
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turístico. Que a partir do limiar estabelecido de 10,000 euros, a Câmara garante, no mínimo, a
própria vida da concessão,

Deliberaçäo
Deliberado por unanimidade, aprovar e submeter à Assembleia Municipal para
que autorize a abertura do procedimento, aprove a constituiçäo do Jiri, 

'bem

como as peças do procedimento e o gestor do contrato. Deve ainda, a
Assembleia Municipal determinar o envio das peças do procedimento pré.
contratual à autoridade da Mobilidade e dos Transportes, para efeitos da
emissäo do parecer dessa entidade.
Mais deve deliberar que fica a Câmara Municipal autorizada pela Assembleia
Municipal a contratar, ficando este órgäo responsável pelas aprovações
necessárias no decurso da fase pré-contratual do procediménto,
designadamente, no âmbito de esclarecimentos, erros e omissöes,
adjudicaçäo e aprovaçäo da minuta do contrato.

DrREçAO MUN|C|PAL DE ADMTNTSTRAçÃO e fl
IDODE OP ET

S NO DE OS NTA E ROS E
SESSE AP NO
2020, SOLICITADO PELO GRUPO DESPORTIVO BOLACESTO
EDOC/2020/13609

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no S,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 2A, 02.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a redução do pedido do pagamento de
taxas de utilizaçäo de viaturas municipais, reduzindo 70% do valor total de
€396,60 (trezentos e noventa e seis euros e sessenta cêntimos), ou seja,
€242,62 (duzentos e quarenta e dois euros e sessenta e dois cêniimos para
deslocaçäo a Pombal, no dia 22 de fevereiro de 2020, solicitado pelo Giupo
Desportivo Bolacesto, nos termos informados.

PEDIDO DE ISENCAO DO P ENTO DE TAXAS DE UTILIZACÃO OT VIATURAS

PARA

tclPAr DE ENTOS E AE
o 22E

F SOLIC 575 D
MARINHA

EDOC/2020t13617
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Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 6,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 2A.02,2020'

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €3,l3,36 (trezentos e treze
euros e trinta e seis cêntimos), para deslocação a São Jacinto, nos dias 22 e
24 de fevereiro de 2020, solicitado pelo CNE/Agrupamento 575 de São Félix da
Marinha, nos termos informados.

PEDIDO DE ISENCÄO DO PAGAMENTo DE TAXAS DE UTILIZACÃO DE VIATURAS

PARA
NO AL DE E DOIS

E CIN AO IRO DE
ADO DE GAIA

EDOC/2020/13645
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 7,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara, 28.02, 2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a isençäo do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €702,65 (setecentos e dois
euros e sessenta e cinco cêntimos), para deslocação a Oeiras, no dia 22 de
fevereiro de2020, solicitado pelo Colégio de Gaia, nos termos informados.

PEDIDO DE ISENCÃO DOPAGAMENTO DE TAXAS DE UTILIZACÃO DE VIATURAS
M VALO €59 EUROS E

c NTI OND NO RO DE
2020
ED0C/2020t11323
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no B,

apenas no original.
De spacho do Senhor P residente : " A Câmara. 28.02.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a ísençäo do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €59,68 (cinquenta e nove
euros e sessenta e oito cêntimos), para deslocação a Sermonde, no dia 13 de
fevereiro de 2020, solicitado pela Escola Secundária António Sérgio, nos
termos informados.
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PEDIDO DE ISENÇÃO DO P DE TAXAS DE UTILIZACÄO DE VIATURAS
ICIPA AL DE AE E crN

NTIMOS). PARA DESLOCACÄO N V NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2020,
SOLICITADO PELA ESCOLA EBl DA MANINHO
EDOC/2020t11343

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

apenas no original.
De spacho do Senhor P residente : " À Câmara. 29, 02. 2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a isençäo do pagamento de taxas de
utilização de viaturas mun¡cipa¡s, no valor total de €39,75 (trinta e nove euros
e setenta e cinco cêntimos), para deslocação a Valadares, no dia 14 de
fevereiro de 2020, solicitado pela Escola EB1 do Maninho, nos termos
informados.

PEDIDO DE ISENCAO PAGAMENTO TAXAS DE ILZACÃO DE TURAS

lMOS

MUNI TOTAL D ETECE OITENT
A NO DIA 2020

LO
ED0C/2020t11673
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no flnal porfotocópia, sob o no 10,
apenas no original,
Despacho do Senhor P residente : " À Câmara. 28.02.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a isençäo do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €713,81(setecentos e treze
euros e oitenta e um cêntimos), para deslocaçäo a Lisboa, no dia 15 de
fevereiro de 2020, solicitado pelo Golégio de Gaia, nos termos informados.

PEDIDO DE ISENCÄO DO PAGAMEN TO DE TAXAS DE UTILIZACAO DE VIATURAS

F

M VALOR ctN EU

NO DE
SOLICIT UBE AT

EDOC/2020/11690

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o n011,
apenas no original.
Despacho do Se nhor P reside nte : " A Câmara. 28.02.2020'

ENT
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Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar a redução do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, reduzindo 70% do valor total de €756,51
(setecentos e cinquenta e seis euros e cinquenta e um cêntimos), ou seja, o
valor de €494,56 (quatrocentos e noventa e quatro euros e cinquenta e seis
cêntimos), para deslocação a Lisboa, no dia 15 de fevereiro de 2020,
solicitado pelo Clube Atlântico da Madalena, nos termos informados.

DE ISEN AGAMENT UTIL
MUNICIP TOTAL D OSE ROS

ALI REIRO DE

EDOC/2020t11713
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:"A Câmara, 29,02.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a reduçäo do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, reduzindo 70o/o do valor total de €756,51
(setecentos e cinquenta e seís euros e dois cêntimos), ou seja, o valor de
€494,21(quatrocentos e noventa e quatro euros e vinte e um cêntimos), para
deslocaçäo a Lisboa, no dia 15 de fevereiro de2020, solicitado pelo Futebol
Clube de Gaia, nos termos informados.

PEDIDO DE ISENCÃO DO P ENTO DE TAXAS DE UTILIZACÄO DE VIATURAS
DE €49 1 E NOVE

PARA D AO CONTINE HOPPING. NO DIA 17 DE
FEVEREI RO DE 2020. SOLTCTT ADO PELA ESCOLA EBI DA LAGARTEIRA
EDOC/2020t11728

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."
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a isençäo do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €49,19 (quarenta e nove
euros e dezanove cêntimos), para deslocação ao Continente/Gaiashopping,

ffi#Clãssificaçâo: Públ¡co
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no dia 17 de fevereiro de 2020, solicitado pela Escola EB1 da Lagarteira, nos
termos informados.

PEDLDO DE TSENCAO DO O DE TAXAS DE UTILIZACAO DE VIATURAS
tcrPAt AL DE ss SSENTA

c N DES PORTO 19 DE IRO D
PELA E

8DOCt2020t12554
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final porfotocópia, sob o no 14,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 28.02.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor total de €67,60 (sessenta e sete
euros e sessenta cêntimos), para deslocação ao Porto, no dia 19 de fevereiro
de2020,solicitado pela Escola Básica de Cabanöes, nos termos informados.

PEDIDO DE ISENCAO DO O DE TAXAS DE UTILIZACÃO DE VIATURAS

CA DE

ct DE NTA E

MUN
DE FEVEREIRO DE 2020. SOLICIT ADO PE CENTRO DE E JARDIM DE INF IA
SALVADOR CAETANO E ANA CAETANO
ED0C/2020t12710
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final porfotocópia, sob o no 1b,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara,28.02.2020,
Deliberaçäo;

Deliberado por unanimidade, aprovar a isençäo do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €35,46 (trinta e cinco euros
e quarenta e seis cêntimos), para deslocaçäo ao auditório municipal de Gaia,
no dia 21 de fevereiro de 2020, solicitado pelo Centro de Día e Jardim de
lnfância salvador caetano e Ana Gaetano, nos termos informados.

PEDIDO DE ISENCAO DO DE TAXAS DE UTILIZACÃO DE VIATURAS

U

1
PARA D

AE
A E CINCO PARA D

LO COL
ED0C/2020t10521
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 16,
apenas no original,
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Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 28.02.2020'

Deliberado por unanimidade, aprovar a isençäo do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipa¡s, no valor total de €438,55 (quatrocentos e
trinta e oito euros e cinquenta e cinco cêntimos), para deslocaçäo à Marinha
Grande, no dia 08 de fevereiro de2020, solicitado pelo colégio de Gaia, nos
termos informados.

DE ISEN ENTO DE DE VIA
MUNICIPAI TOTAL DE AE

FEVEREIRO
2020 SOLI LA

EDOC/2020/12699
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final porfotocópia, sob o no 12,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 04,03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €44,41(quarenta e quatro
euros e quarenta e um cêntimos), para deslocação ao Gaiashopp¡ng, no dia 21

de fevereiro de2020, solicitado pela Escola Básica da Junqueira, nos termos
informados,

ISEN ENTO DE DE VIATU
N¡CIPAIS DIA 01 DE

ELA ESP
EDOC/2020t14754

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final porfotocópia, sob o no 18,
apenas no original.
De spacho do Senhor P residente : " À Câmara. 0 5, 03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a reduçäo do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, isentando 70Yo do valor total, para
deslocação a Fátima, no dia 01 de março de 2020, solicitado pela Associação
Desportiva Esperança nos Jovens, nos termos informados.

AO
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PEDID N DOP DE
s PARA AO DIA

soLrc CAD ES
EDOC/2020t14812
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final porfotocópia, sob o no 19,
apenas no original,

Despacho do Senhor P residente : " À Câmara. 0 5, 05. 2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a isenção do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, para deslocação ao Porto, no dia 02 de
março de 2020, solicitado pela Escola Básica de Cabanoes, nos termos
informados.

PEDIDO DE ISENCÃO DO DE TAXAS DE UTILIZACÃO OC VIATURAS
NICIPA N AL DE €7 ECI ET DOrS

20 DE DE
LICIT P DE REABI DA GRAN

EDOC/2020t11138

PEDIDO DE ISENçÄO DO P ENTO DE TAXAS DE UTILIZACÃO DE VIATURAS

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 20,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.05.03,2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a isençäo do pagamento de taxas de
utilização de viaturas municipais, no valor total de €75,32 (setenta e cinco
euros e trinta e dois cêntimos), para deslocaçäo à Madalena, no dia 20 de
fevereiro de 2020, solicitado pelo Centro de Reabilitaçäo da Granja, nos
termos informados,

MUN TOTAL UARE
O DIA

ESCOLA
EDOC/2020/13198

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 21,
apenas no original.
Despacho do Se nhor Presídente : " À Câmara. 0 5. 0J, 2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a isençäo do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €117,40 (cento e dezassete
euros e quarenta cêntimos), para deslocaçäo ao Porto, no dia 27 de fevereiro

^
aaceÍ -
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de 2020, solicitado pela Escola Básica Fernando Guedes, nos termos
informados.

PEDIDO DE ISENCAO DO DE TAXAS DE UTILIZACÃO DE VIATURAS

F

M VALOR T €267 ES
NTA E AG IA 23 DE

PELA
E

EDOC/2020t11023

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 22,
apenas no original.
Despacho do Senhor P reside nte : " À Câmara. 0 5, 05.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a isençäo do pagamento de taxas de
utilizaçäo de viaturas municipais, no valor total de €267,44 (duzentos e
sessenta e sete euros e quarenta e quatro cêntimos), para deslocaçäo a
Guimaräes, no dia 23 de fevereiro de 2020, solicitado pela Associaçäo de
Proprietários da Urbanizaçäo de Vila d'Este, nos termos informados.

AQUISICÄO E MONTAG EM DESI LUMINOSA SOLAR EM VÁRI OS LOCAIS DO
CONCELHO DE VILA NOVA DE GAIA
EÐOCt2020t7222
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 23,
apenas no original,
De sp acho do S e nho r P re sid ente : " Ap rovo. 0 4, 05. 2020'
O ponto foi retirado da ordem de trabalhos.

INDICADO S FINANCEIROS - 2020
EDOC/2020t17725
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.l1.05,2020'
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

NTRE O M NOVA DE GAIA

OL

ATRAN

INA

fr
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ATRIBUICöES ESTATUÁ RIAS PARA O EXE RCíe DE 20?0 No RDF
€200.000,00(puzENTos MtL EUROS)
EDOC/2020t17s79
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 25,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 11.0J.2020'

0 Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro disse que a Câmara, em 201g, atribuiu
à lnovagaia um subsídio de exploraçäo, no valor de 290,000 euros, pago em duas tranches, a
última das quais, paga em outubro, no valor de 111,650 euros. Que,-agora, em meados de
março, e até à data, não existe qualquer informaçä0, seja da execuçäo orçãmental de 201g, seja
da apresentaçäo de resultados e nem sequer do orçamento para 2020. Diése que faria sentido, o
presente pedido vir acompanhado de alguma informação atualizada, porque os Vereadores do
PSD não têm qualquer informaçã0, há mais de um ano, relativamente à lnovagaia. eue seria
importante que situaçoes semelhantes à presente, fossem acompanhadas ðe informaçöes
atualizadas, que permitam decidir em consciência,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que o valor é o
valor global e, no ano passado, fez-se um aditamento, porque näo havia condiçöes orçamentais
para lançar o contrato programa integral, Que foi feito um primeiro e depois úm aditamento e,
neste momento, o que está previsto é que estes 200 mil euros säo o contrato programa anual.
Relativamente ao relatório e contas da lnovagaia, disse que o mesmo acompanhio relatório e
contas da Câmara Municipal, ou seja, será presente em abril. Disse que há cerca de um mês,
ocorreu uma visita à lnovagaia e julga que o plano e orçamento da empresa foi entregue aos
partidos políticos. Que, por comparaçäo com as empresas municipais, o plano e orçamento
desta entidade é presente à Câmara, apenas para conhecimento,
O Senhor Vereador, Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar disse que a lnovagaia
não é uma empresa municipal, é uma entidade titulada maioritariamente pelo Município OeVita
Nova de Gaia e que cumpre com as suas obrigações. Que o seu plano e orçamento foi
aprovado, no qual consta o contrato programa celebrado com o Município de Vila Nova de Gaia,
no valor de 200,000 euros, pelo que, não está previsto qualquer aditamento, No que diz respeito
ao relatÓrio e contas, o mesmo será elaborado e entregue ao Senhor Vereador, se assim o
entender,

0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que o plano e
orçamento da lnovagaia será enviado aos senhores vereadores do psD.
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD,
aprovar o contrato.programa a celebrar entre o Município de Vila Nova de
Gaia e a lnova.gaia - Associaçäo para o Centro de lncubaçäo de Base
Tecnológica de Vila Nova de Gaia, tendo em vista a prossecução das
atribuiçöes estatuárias para o exercício de 2020, no vãlor de

^
aacef '-
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Cert¡ficado

Classificãçãoi Público
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Mais foi deliberado submeter o presente assunto a deliberação da Assembleia
Municipal.

BLICO P DA EXPLO DOP
DA LAVANDEIRA
EDOC/2020/10896
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 26,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 11,0J.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Ata do Júri, bem como, os documentos
Programa do Goncurso e seu Anexo A, devidamente retificados, não havendo
lugar a prorrogaçäo de prazo para apresentação de propostas, nos termos
informados.

DIREçÄO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E S PUBLICOS
IAL DE OS SEGUINT

80.7 ARA PERM NO INTERIOR
ZONA D ENTRE DE SANTO

AT 31 DE
AGOSTO DE 2O2O

EDOC/2020/7518
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. 28.02. 2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,
aprovar a autorizaçäo especial de circulaçäo para os seguintes veículos
pesados: 23-CD-13, 80-TR-82 E 35-ZP-22 para permissäo de circulação no
interior da zona delimitada entre a 41, rotunda de Santo Ovídio, Avenida da
República, Avenida Vasco da Gama (E.N.222)e Av. D. João ll (VLg), até 31 de
agosto de 2020, nos termos informados,

DE CIRC SEGUINTES VE
PERMI O INTERIOR DA

DELI

Certificado

AVENI GAMA

Class¡f¡cação: Público
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REPÚBLICA. AVENIDA VASCO DA GAMA (E.N.2221E AV. D. JOAO il ru19). ATE 31 DE
DEZEMBRO DE 2O2O

EDOCt2020t7114
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 28,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 28.02,2020'

Deliberação:
Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD,
aprovar a autorizaçäo especial de circulaçäo para os seguintes veículos
pesados: QX'01'53, 04.89-OM, 60-05-ZR_para permissåo de circulaçäo no
interior da zona delimitada entre a 41, rotunda de Santo Ovídio, Avenida da
República, Avenida Vasco da Gama (E.N.222) e Av, D. João ll (VLg), até 31 de
dezembro de2020, nos termos informados,

AUToRIZACIO eSp¡Clal DE CIRCULACÃO PARA OS SEGUI VEíCULoS OS:
04.43.PP. 05.RE.77. 05.RE.82. 06. PM.06. 12.UV.69. 13.J u.88, 15.TO.82. r 5-TO.83. 23.r{G.

28.JR-61 R-77 41.M u-07 E 82.
XV DE NOr TADA

A1 TO DI DA REP AVE
EAV AT

EDOC/2o19/68888
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 29,
apenas no original,
De spacho do Se nhor Pre sidente : " A Câmara. 28.02.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD,
aprovar a autorizaçäo especial de circulaçäo para os seguintes veículos
pesados: 04-43-PP, 05-RE-zz, 0s-RE-82, 06-pM-06, 12.uv.69, 13.JU.gg, 1s.To-
92, 15-T0-93, 23-HG-95, 2g-JR-61, 35-'12-24,41-JR-77,41.MF.56, 43.SU-07, 46.
SD'19, 50'ZL'95, 61'57'TL E 82-XV-20 para permissäo de circulação no interior
da zona delimitada entre a A1, rotunda de Santo Ovídio, Avenida da
República, Avenída Vasco da Gama (E.N.222) e Av. D. Joäo ll (VLg), até 31 de
dezembro de 2020, nos termos informados.

POSTURA MUNICIPAL DE T SITO NA AVENIDA DOS ARCOS DO SARDÄO. NO

RO

ENTRONCAMENTO COM A RUA DA - FREGUESIA DE OLIVEIRA DO DOURO
ED0C/2020/5453
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 30,
apenas no original,
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Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 28.02.2020'
Deliberação:

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

POSTURA DE SILVA MAT CAMENT
DAS MAT

DA AFURADA
ED0C/2019t72426
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 31,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 05.03,2020'
Deliberação:

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

MUNICI SITO NA RUA AO ENT
A RUA RAMOS - E

EDOC/2020t12934
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 32,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 05,03.2020'
Deliberação:

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

MU N RUA
RUA DE SANT

NHA E AFU
EDOC/2018t78348
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 33,
apenas no original,
Despacho do Senhor P residente : " À Câmara. 28.02.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar as Posturas Municipais de Trânsito, nos
termos informados,

VILA NOVA DE

NA

fr
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OEIMPLE E PRUM IS NA DO

DEDEDE

PEDRO
EDOC/2020/6535
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 34,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 05,05.2020,
Deliberação:

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

D|REçÃO MUNtCtpAL PARA A |NCLUSAO SOC¡nl
CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR MANUEL FERNANDO
DE JESUS LOPES
EDOC/2020t12926
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 35,
apenas no original.
Despacho do Senhor P reside nte : " A Câmara. 28. 02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apo¡o ao arrendamento
solicitado por Manuel Fernando de Jesus Lopes, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR ELVIRA DA COSTA
MARTINS CAMILO
EDOC/2020t14129

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 36,
apenas no original.
De spacho do Senhor Preside nte : " À Câmara. 28, 02.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Elvira da Costa Martins Camilo, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APO AO ENTO SOLICIT POR JOSÉ MANUEL
GOMES DE CASTRO
EDOC/2020t14',132

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 37,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 28.02.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por José Manuel Gomes de Castro, nos termos informados.

fr
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CANDI RA DE APOIO AO NDAMENTO SOLIC ADO POR JORGE VAZ TEIXEIRA
DE PINHO

ED0C/2020t14133
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 38,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 28.02,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Jorge Vaz Teixeira de Pinho, nos termos informados.

DE AP DAME ANTÓNI
MENDES FERNANDES
EDOC/2020t14136
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 39,
apenas no original,
Despacho do Senhor P residente : " À Câmara. 28.02.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por António Manuel Mendes Fernandes, nos termos informados.

CANDIDATU DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR BALBINA FERREIRA
DA MOTA RESENDE
EDOC/20201',14139

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 40,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 28.02,2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Balbina Ferreira da Mota Resende, nos termos informados.

CAN DI DE APOIO AO ENTO SOLICITADO POR AN E FATY
JUNIOR
EDOC/2020t14142
Foi presente o documento referido em epigrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 41,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 28. 02, 2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Ansumane Faty Junior, nos termos informados.
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DE APOIO ENTO POR ALICE
CASTRO
ED0C/2020/14596
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 42,
apenas no original,
Despacho do Senhor P resid e nte : " 4 Câmara. 28. 02.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanim¡dade, aprovar a cand¡datura de apoio ao arrendamento
solicitado por Fátima Alice de castro, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR PEDRo VENÂNcIo
SANTOS MOTA
EDOC/2020/15831
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 43,
apenas no original.
Despacho do Senhor P reside nte : " À Câmara. 0 5, 03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Pedro Venâncio Santos Mota, nos termos informados.

IDATURA D ICITAD MARIA
ALVES OLIVEIRA MOREIRA
EDOC/2020t15832

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 44,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presid ente : " À Câmara. 0 5.03,2020'
Deliberação:

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

RA DE ADO AMA
RIBEIRO

EDOC/2020/15833
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 45,
apenas no original,
Despacho do Senho r Pre sidente : " À Câmara. 0 5.0A.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Julieta Matos Ribeiro, nos termos informados.
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DE ARRE soLtctrA MA
MENDO NCA GRI LO CALDEIRA
EDOC/2020t15834
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 46,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 05.03.2020,
Deliberação:

Deliberado por unan¡midade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Gabriela Maria Mendonça Grilo Caldeira, nos termos
informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR MARIA ALICE
AFONSO RODRIGUES
EDOC/2020/15836
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 47,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 05.03.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Maria Alice Afonso Rodrigues, nos termos informados.

CANDI RA DE APOIO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR ERTINA
FE ES DA SILVA
EDOC/2020/15838
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 48,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 05.03.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Albertina Fernandes da Silva Fortes, nos termos informados.

URA AO o IT MARIA ÂN
ALBERTO BUANA OMAR
EDOC/2020/15843

É kl,,t

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 4g,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 05,03.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Maria Ângela Alberto Buana Omar, nos termos informados,
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CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAME NTO SOLICIT POR MIRIAM PATRíCIA
GOMES DE OLIVEIRA
EDOC/2020t1s847
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 50,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 05.03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apo¡o ao arrendamento
solicitado por Miriam Patrícia Gomes de Oliveira, nos termos informados.

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR DA
CONCEIÇÃO FERNANDES
EDOC/2020/15849
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 51,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.05.03.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Maria da Conceiçäo Fernandes, nos termos informados.

DI AO POR DA
MOREIRA

EDOC/2020t15852
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 52,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 05.03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Maria da Conceição Moreira Moutinho, nos termos informados,

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR JOAQUIM HENRIQUE
GOMES MARQUES
EDOC/2020/15855

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 53,
apenas no original.
Despacho do Senhor P resid ente : " À Câmara. 0 5, 0J.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Joaquim Henrique Gomes Marques, nos termos informados.
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APOIO AO ARRENDAM NTO SOLIC ITADO POR MARIA MADALENA
FERNANDES M NHO
EDOC/2020/15858

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 54,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 05.05,2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apo¡o ao arrendamento
solicitado por Maria Madalena Fernandes Moutinho, nos termos informados.

CANDIDATU DE APOIO AO ARREN DAMENTO SOLICITADO POR LAURA DA SILVA
COELHO
EDOC/2020/16610

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 55,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 06.03,2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apo¡o ao arrendamento
solicitado por Laura da Silva Coelho, nos termos informados.

qNDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOLTCITADO pOR SUZETE MANUELA
FERNANDES DIAS
EDOC/2020/16614
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 56,
apenas no original,
De spacho do Senhor Presidente : " À Câmara. 06, 03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Suzete Manuela Fernandes Dias, nos termos informados.

CAND IDATURA DE APOIO AO Â DAMENT O SOLICITADO POR MARIA Do RosÁRto
CORREIA VEDOR
EDOC/2020/16616

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no SZ,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06,05.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Maria do Rosário Correia Vedor, nos termos informados.
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CANDIDATURA DE APOI O AO ARRENDAMENTO SOLICITADO POR ANDRE RAQUEL
DIAS DA SILVA
EDOC/2020/16618

Foi presente o documento referido em epÍgrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 58,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 06.03.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apo¡o ao arrendamento
solicitado por Andreia Raquel Dias da Silva, nos termos informados,

DE APOIO o POR GUE
DE SOUSA E SILVA TAAMS
EDOC/2020/16619
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no Sg,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara.06.03,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Ana Judite Guedes de Sousa e Silva Taams, nos termos
informados

CANDIDATURA DE APOIO AO ARRENDAMENTO SOL ICITADO POR MARIA NELMA
COSTA RIBEIRO
EDOC/2020t16622

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 60,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara.06.03,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a candidatura de apoio ao arrendamento
solicitado por Maria Nelma costa Ribeiro, nos termos informados.

PEDIDO DE ANULACÃO ON OíVI DE REFEICÖES ES INFE A €10.00
(pEz EUROS)
ED0C/2020/15084
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 61,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 04.03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, autorizar a anulaçäo da dívida de refeiçöes
escolares dos 158 alunos, que na soma dos anos letivos 2016t2017 e

que, neste
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momento, já näo frequentam as escolas básícas do concelho, nos termos
informados.

Saiu da reuniäo a Senhora Vereadora, Dra. Maria Elisa Vieira da Silva Cidade Oliveira

DE RSO P MENTOS DE EN
DO20E30 CICLO DO MUNIC PIO DE VILA NOVA DE GAIA
EDOC/2020/13865

Foi presente o documento referido em epÍgrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 62,
apenas no original,

Despacho do Senhor Presidente: "A Câmara. 11.05.2020'
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, autorizar a abertura do procedimento e respetivo
cabimento, bem como, aprovar a constituiçäo do júri e as peças de
procedimento, nos termos informados,
Mais foi deliberado remeter o presente assunto à Assembleia Municipal, para
efeitos de autorização da despesa plurianual, em cumprimento do arto 220 do
Decreto-Lei n0 197/99 de 08 de junho, repristinado pela Resotuçäo da
Assembleia da República n0 86/2011, de 11 de abril.

Entrou na reunião a Senhora Vereadora, Dra. Maria Elisa Vieira da Silva Cidade Oliveira

P NVOLVIM

EDOC/2019/60330

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 63,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara, 11.0J,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de cabimento, nos termos
informados.

D|REçÄO MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTENTE
DIREIT NCIA SITO NA REIS NO l()9 E

DI No1A1l UESIAS DE

ESIAS
HAE ADO POR

SOUSA GUERNER
EDOC/2020t14278

PI

DA
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Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 64,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara, 27,02.2020'
Deliberação:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD,
aprovar a renúncia ao direito de preferência respeitante ao imóvel sito na Rua
Cândido dos Reis n0 109 e 111 e Travessa Cândido dos Reis no 1 a 11, Uniäo
de Freguesias de Santa Marinha e São Pedro da Afurada, Proc.o 6733/1g -
CERT e que seja emitida a correspondente certidäo, nos termos informados.

PED N DAT TIVA
ICO EM D

EDOC/2020/13094
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 65,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 04.05.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isenção do pagamento da
taxa relativa à entrada no Parque Biológico em dias comemorativos, nos
termos informados.

EDIDO D DE DE DE PRIEDAD
POR GODINH -P

CERT -
EDOC/2020t16872

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 66,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente:"À Câmara. 06.05,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de certidäo de constituiçäo de
regime de compropriedade, solicitado por Maria Celeste Godinho Soares
Guimaräes - Proc' 234120 - CERT, freguesia de Säo Félix da Marinha, nos
termos informados.

ISEN ENTO DAL
coN VALOR DE TAXA D

DE ICEN D NO 00 E
NOVENTA EUROSI. PROC.O I PL FREGU A DE OLIVEIRA DO DOURO.

D

GU

SOLICITADO POR TERESA

EDOC/2020/16260
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Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 62,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 05,0J,2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,
aprovar o pedido de reduçäo do pagamento da taxa da licença de obras de
construção, no valor de €912,00 (novecentos e doze euros), em 50% e
indeferir o pedido de isenção da taxa de emissão de alvará de licença de
obras, Proc.o 4869/18 - PL, freguesia de Oliveira do Douro, solicitado por
Teresa Catarina Garcia Vicente, nos termos informados.

GAIURB URBANISMO E HABITAçÄO EM
DE TIVA SITA NA No1

20ESQ-T 4400.690 V|LA A DE GAIA
EDOC/2020/14889
Foi presente o documento referido em epigrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 68,
apenas no original,
De spacho do Senhor Pre sidente : " À Câmara. 06. 03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do PPD/PSD,
aprovar, nos termos informados, o seguinte:
1. Emissäo do Mandado de Posse Administrativa da habitação sita na Rua

25 de abril, n0 13, 20 Esq - Trs, 4400-Gg0 vila Nova de Gaia, bem como, do
Mandado de Notificação Edital a afixar na data em que for tomada a
posse do bem imóvel, concedendo ao herdeiro de José Teixeira da Silva
Ramos, um prazo de 15 dias para proceder ao levantamento de todos os
bens que ali forem encontrados, sob pena de, não o fazendo, serem os
mesmos, considerados perdidos a favor do município;

2. Determinar a execuçäo dos referidos procedimentos pela Polícia
Municipal, fixando-se a sua data para momento posterior à sua aprovação
e a combinar oportunamente.

RELATÓRO MENSAL DAS OPERAçÖES URBANíSTICAS
EDOC2020/15795

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 69,
apenas no original.
Despacho do Senhor P residente : " A Câmara. 02. 03. 2020,
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento,

6 kI,il M
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Cêrtificâdo
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IDA
DEFIN ADJU
ED0C/2019/3181

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 20,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara. 11,03.2020,

Deliberação:
Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos informados, o seguinte:
I' Reconhecer que não ficou demonstrada a inimputabilidade do ãdjudicatário
na näo apresentaçäo de alguns dos documentos de habilitaçäo e da cauçäo
no prazo estabelecido, tendo ficado, apenas, demonstrada aquela
inimputabilidade relativamente aos documentos exigidos nas alíneas rrj e j)
do ponto 20.1 do programa do procedimento;

! Em consequência, declarar a caducidade da adjudicação pelos
fundamentos previstos na alínea a) do no I do artigo g6o e no 1 do artigö 910,
ambos do CCP;
lll. Nos termos do disposto no n0 4 do artigo 860 do GCp, adjudicar a proposta
ordenada em lugar subsequente nos termos do Relatório Final, a'saber, a
apresentada pelo concorrente J. da silva Faria, Ld.., pelo montante
1.313.158,57€ (um milhão, trezentos e treze mil, cento e cinquenta e oito
euros e cinquenta e sete cêntimos);
lV' Ordenar a notificaçäo a todos os concorrentes da decisäo a proferir nos
termos dos números anteriores, bem como a instruçäo das diligências
subsequentes, designadamente a entrega dos documentos de habilitação e
da cauçäo, pelo concorrente classificado em 30 rugar, agora adjudicatárió;
v. Aprovar a minuta do contrato, incluindo a substituiçäo do gestor do
contrato inicialmente nomeado (diretor de fiscalizaçäo de obra), pela chefe
de Divisão de Gestäo de Empreitadas e Fiscarizaçäo, Eng.a lsabet carvalho;
vl. Ordenar a notificaçäo ao lMPlc, l.P. das caducidades já declaradas, cfr no
3 do artigo 4610 do ccP, do facto (näo apresentação dos documentos de
habilitaçäo e da cauçäo no prazo estabelecido para o efeito), facto suscetível
de constituir contraordenaçä0, nos termos do artigo 4560e 4570, ambos do
ccP.

aage('-
Ëoo"o"

fr
Classif¡cação: Público

Página 28 de 3l



VILA NOVA DE

ú

MÉ bldt
CAMARA MUNICIPAL Ata n'06 - Reunìíio Ptiblica

De 16 de mnrço de 2020

ECt LEVER - P

MUNICIP ENCARGOS

ED0C/2019t11117
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no T j,
apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente: "À Câmara, 11.03,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal a aprovação
dos encargos plurianuais, em cumprimento do arto 22 do DL no 197/99, de 08
de junho, repristinado pela Resoluçäo da Assembleia da República no 8G/11,
de 11 de abril, repartidos da seguinte forma:
2020: 480.000,00€
2021 : 951.000,00€

MENTO TO- PIO DE VI
NOVA AS - PRO MI
MUNICIPAL

EDOC/2019t78873

Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia, sob o no 72,
apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente:"A Câmara. 06.03.2020'
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, submeter à Assembleia Municipal o aditamento
ao contrato - programa celebrado entre o Município de Vila Nova de Gaia e as
Águas de Gaia, nõs termos informados,

Foi presente o RESUMO DÁRO DA TESOURARIA conforme documento que se anexa no final
por fotocópia sob o n0 73, apenas no original.
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues deu início à
TNTERVENçÃO OOS SENHORES MUNíCtpESr

Maria Adelina Ribeiro do Couto - Referiu-se ao pedido de licenciamento relativo ao aumento
de uma edificaçäo (proco 5587111), d zendo que a esse licenciamento está a ser aplicado o
Decreto-Lei 124 e que, no seu enten der, o referido edifício näo está sujeito a essa legislaçä0,
porque não se encontra numa zona de risco de ncêndio. Que a última notificação da Gaiurb,
datada de 31 novembro 2019, refere que o processo continua a aguardar parecer da Comissão
Municipa de Defesa da Floresta, para obter a aprovaçã0. So icitou informaçoes à Câmara
Municipa sobre o ponto de situação do referido processo e manifestou o seu desagrado aos

RE
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proced¡mentos de fiscalizaçäo de que tem sido alvo. Agradeceu ao Senhor Vice-presidente,
Eng' Patrocínio Azevedo pela sua disponibilidade em atendê-la e solicitou ajuda para resolver a
sua questäo.

Avelino de Sousa Lourenço - Referiu-se ao processo de 2018, relativo ao funcionamento de
uma oficina de pintura de automóveis na Rua João de Deus, dizendo que o problema mantêm-
se, isto é, recebeu uma carta da Gaiurb, a qual anexa um alvará que refere que o espaço
destina-se a habitaçäo e ocupaçã0. Que terá feito várias reclamações na Câmara e que a
situaçäo mantêm-se, dizendo que o referido espaço destina-se a armazém e näo a uma oficina
de pintura de automóveis.

O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues relativamente à
intervençäo do Senhor Avelino de Sousa Lourenço, disse que o assunto tramitou e tudo aquilo
que é de Lei, foi cumprido, Que parece haver uma insistente tentativa de ultrapassar a Lei,
contudo, os fiscais iräo atuar e, pessoalmente, tratará de analisar a situaçä0,

No que diz respeito à intervenção da Senhora D, Maria Adelina Ribeiro do Couto, disse que a
disputa legal terá de ser dirimida entre a Gaiurb e os serviços de urbanismo, eue percebe todas
as interpretaçöes legais que se possam fazer, mas, pessoalmente, está "amarrado', à
interpretaçäo legal que se faz no Município e, se houver alguma dúvida, ela terá de ser
esclarecida, Que a Senhora Munícipe tem tratado da questao com o Senhor Vice-presidente,
pelo que, solicitou que mantenha esse canal em aberto, de forma a tentar-se uma uniformizaçäo
de jurisprudência.

Nada mais havendo a tratar, quando eram 11 horas e 20 minutos, o Senhor presidente da

Câmara declarou encerrada a reuniäo, da qual se elaborou a presente ata aprovada, por

unanimidade, nos termos do disposto no n0 1 do art.o 34.0 do CPA, e no n.o 1 do art.o 570. do

Anexo lda Lei n!7512013,de 12 de Setembro, com as devidas alteraçöes, bem como do n.o I do

art.. 11.0 do Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo Executivo na

sua reunião de 2019.01.21.

E eu, , Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças e

ria da presente reunião, a subscrevi,
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0 Presidente da Câmara,

(Eduardo Vítor Rodrigues)
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