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REUNIÃO ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL  

 

DE 04 DE SETEMBRO DE 2014 

 

Nº 18/2014 

 

PRESIDENTE: Nuno Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves.  

VEREADORES PRESENTES: José Manuel Gonçalves, Mário Francisco Cancela Mesquita 

Montes, Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro e Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues 

da Silva, Bruno Miguel Botelho Gonçalves.  

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS: Maria José Fernandes Lacerda, Vereadora.  

SECRETARIOU: José Daniel Meireles de Almeida Lopes, Chefe da Divisão Administrativa e 

Financeira.  

OUTRAS PRESENÇAS: Pública com uma presença, Sr. Luís Manuel Santos Gomes, residente 

no Carvalho, Sedielos.  

Reclamou sobre a colocação de um contentor de lixo deteriorado colocado junto da sua casa, 

informando também que uma manilha que passa junto à sua propriedade está entupida com 

cimento, provocando o desvio de água para o seu terreno.  

O Presidente informou que a Câmara está a substituir os antigos e velhos contentores do lixo. 

Quanto á sua localização a Câmara vai estudar o caso, assim como o entupimento da manilha.  

HORA DE ABERTURA: 9.30 horas.  

ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: Aprovada por maioria com abstenção do Presidente Nuno 

Manuel Sousa Pinto de Carvalho Gonçalves e Vereador Bruno Miguel Botelho Gonçalves, por 

não terem estado presentes.  

INFORMAÇÃO DO PRESIDENTE: Antes do início dos trabalhos o Sr. Presidente informou 

verbalmente a Câmara das ações desenvolvidas durante a quinzena.  

Foi tomado conhecimento do requerimento enviado ao Sr. Presidente da Câmara pelo 

Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro, Vereador eleito pelo Partido Socialista a 

solicitar, de acordo com o art.º 78º da Lei n.º 169/99 de 18 de setembro a substituição do 

Vereador Manuel José Ramalho Ramos Paiva na reunião da Câmara a realizar no dia 04 de 

setembro, sendo essa substituição efetuada de acordo com o estipulado no art.º 79 da mesma 

Lei, pelo cidadão Bruno Miguel Botelho Gonçalves, que se encontra posicionado 

imediatamente a seguir na ordem da respetiva lista.  

A Vereadora Margarida Osório referiu que em relação aos documentos que pediu sobre o 

pagamento das refeições das crianças do Pré-Escolar muito havia a comentar, mas que neste 



 

momento apenas se ia focar no facto de considerar injusto que duas ou três crianças, em 

especial nas freguesias, tivessem de pagar as refeições, pois que outras em situações muito 

semelhantes têm isenção.  

 Perguntou ainda se seria uma grande penalização para a autarquia fornecer gratuitamente o 

almoço ao pequeno número de crianças em especial das freguesias?  

É que, para além do pagamento das refeições, temos o pagamento do transporte. Como é 

possível que haja crianças no Ensino Público a pagar uma mensalidade com estes dois 

encargos de setenta euros?  

As instituições particulares praticam preços muito mais baixos e com mais valências!  

Perguntou, para finalizar este tema, o que está previsto para este ano?  

O Vice-Presidente esclareceu que por vezes essas situações não são corrigidas pelo facto de 

não serem levantadas. Quanto ao transporte, a Câmara não tem conhecimento dessa situação, 

por essa, ser da responsabilidade da Junta de Freguesia.  

A Vereadora Margarida Maria Teixeira Osório Rodrigues da Silva abordou um outro assunto 

sobre as condições inadequadas das cadeiras dos refeitórios dos Centros Escolares para as 

crianças do ensino Pré-Escolar. Questionou como era possível estas crianças estarem há 

quatro anos a almoçar sentadas em cadeiras de adultos com as pernas penduradas, pois as 

cadeiras são demasiado altas para elas. Após consulta de alguns profissionais de saúde e de 

visitas a título particular a outras instalações para o mesmo fim, confirmou que o seu ponto de 

vista estava correto, concluindo-se assim haver uma falha nos nossos refeitórios com 

repercussões prejudiciais ao bom desenvolvimento das crianças. Neste contexto sugeriu que 

fosse utilizado o material disponível na autarquia, como mesas e cadeiras apropriadas, para 

melhorar a custo zero as boas condições de desenvolvimento e segurança das crianças nesta 

faixa etária.  

Solicitou ainda informação sobre a colocação de internet nos jardins de infância das freguesias, 

bem como a substituição dos computadores que lá existem em mau estado e ainda, como 

poderiam as salas de jardim de infância recuperar os materiais pedagógicos de boa qualidade 

que estão armazenados nas várias arrecadações da Autarquia.  

O Vice-Presidente informou que as questões equacionadas estão em estudo e logo que 

possível irão ser implementadas.  

A Vereadora Margarida Maria Teixeira Osório questionou para quando está prevista a tomada 

de posse do Conselho Municipal de Educação e o porquê de este órgão não reunir.  

Lembrou que, uma vez que se estão a ultimar as atividades para o novo ano escolar que se 

inicia a quinze de setembro, fosse tido em atenção o insistente pedido em relação a um maior 

número de sessões de natação e a reposição das atividades desportivas que foram suprimidas 

do Pré-Escolar há dois anos atrás.  

O Vice-Presidente informou que existiu um atraso na convocatória devido a um lapso, mas que 

nos primeiros dias de setembro essa convocatória iria ter lugar.  

A Vereadora Margarida Maria Teixeira Osório questionou a pedido de vários munícipes o 

porquê de as taças com sistemas de água que existem no município, nomeadamente nas 



 

rotundas não estivessem a funcionar, pois que foram ligadas no período das festas e logo de 

seguida desligadas.  

O Presidente informou que o não funcionamento das taças existentes nas rotundas da cidade é 

devido a problemas de instalação de baixadas, que aguardam uma vistoria por parte da E.D.P..  

Estiveram ligadas nas festas porque se arriscou o seu funcionamento.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro questionou sobre o problema levantado da 

obra no Lugar da Portela, freguesia de Fontelas e que a não existência de uma já resolução lhe 

parecia haver para o assunto uma certa impunidade.  

O Vereador Mário Francisco Cancela Mesquita Montes informou que a Câmara já notificou o 

munícipe e que se aguarda resposta a essa notificação.  

O Vereador Luís Manuel Teixeira de Sousa Ribeiro questionou novamente a Câmara sobre o 

mau piso do caminho que liga as Covas à Dourolar.  

O Vice-Presidente da Câmara explicou que o caminho é rural mas que mesmo assim se está a 

avaliar a situação.  

O Vereador Bruno Miguel Botelho Gonçalves interveio para informar da existência alguns 

problemas de manutenção na ponte metálica, questionando a quem cabe essa mesma 

manutenção.  

O Presidente da Câmara informou que o tratamento e manutenção daquele património é da 

responsabilidade das E.P (Estradas de Portugal).  

O Vereador Bruno Miguel Botelho Gonçalves pediu informação sobre qual a estratégia que a 

Câmara tem para os pagamentos do PAEL, já que no seu entendimento o programa é para 

cumprir e não para ter qualquer outra estratégia.  

O Vice-Presidente da Câmara informou que sobre o assunto já se tinha pronunciado na reunião 

anterior, no entanto podia informar que o município tem que estudar qual a melhor estratégia 

para manter o atual estado financeiro.  

O município está ciente do problema e a redução mencionada irá ser efetuada de uma forma 

pacífica e do conhecimento e controle do município.  

 

DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA  

 

TESOURARIA 

Balancete – Período de 21 de agosto a 3 de setembro /2014 – Saldo do dia 3 de setembro – 

Seiscentos e dezasseis mil, trezentos e setenta e seis euros e vinte nove cêntimos.  

 

MINUTA DA ADENDA AO CONTRATO N.º 17/2014  

EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA ESCOLA  

EB 2,3 – PESO DA RÉGUA  

150 – Foi presente para aprovação a minuta acima mencionada.  

A Câmara deliberou por unanimidade aprovar a minuta.  

 



 

GAS GONDOMAR AUTOMÓVEL SPORT  

1ª BAJA TT ROTA DO DOURO  

151 - Pelo Município de Vila Nova de Gaia, foi presente um ofício a solicitar emissão de 

parecer sobre a realização do evento “1ª BAJA TT ROTA DO DOURO”, a realizar nos dias 26 e 

27 de setembro, pela GAS Gondomar Automóvel Sport, com início e encerramento no Cais de 

Gaia, percorrendo vários Municípios.  

Traz informação das Taxas e Licenças do teor seguinte:  

“ O requerido está de acordo com o previsto no n.º 5 do art.º 46 do Regulamento sobre 

Atividades Diversas Sujeitas a Licenciamento Municipal (licenciamento de provas de âmbito 

intermunicipal)”.  

A Câmara deliberou por unanimidade dar parecer favorável.  

Todas as deliberações foram aprovadas em minuta.  

E não havendo mais nada a tratar foi encerrada a reunião eram onze horas, da qual se lavrou 

a presente ata que foi por mim subscrita e vai ser devidamente assinada. 

 

 

 

 

 

 


