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ATA N.O 24

R¡uru¡Ro púaltcR oR cÂunRR REALIZADA

ruo eDlríclo DA JUNTA DE FREcuEStA DE sANDtM, uNÊo DE FREcuEstAS DE sANDtM, oLtvAL,

LEVER E CRESTUMA EM 04 DE NOVEMBRO DE 2019

PRESENTES:

'o senhor Presidente da câmara, prof, Dr. Eduardo vítor Rodrigues
' o senhor vereador, Eng.' patrocínio Miguel vieira de Azevedo
- 0 Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cãncela Moura
' 0 senhor vereador, Dr. José Guirherme 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
- 0 Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
'A senhora vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes Ascensäo

CÂMARA MUNICIPAL

PRESIDIU À REUru¡ÄO:

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

SECRETARIOU A REUNIAO:

'A Diretora do Departamento de Administraçäo Geral, Dra Hermenegilda Cunha e Silva

HORA DA ABERTURA: 15 horas e 03 minutos.

HORA DE ENCERRAMENTO: 1g horas e 30 minutos.

AUsÊNclAs JUSTIFIOADAS Nos TERMos DA ALíNEA c) Do ART., 39 DA LEt N.o 7st2013DE 12 DE
SETEMBRO, COM AS DEVIDAS ALTERAçÖES:

- A senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira da silva cidade oliveira
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q

o Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues fez uma breve apresentação das reuniõespúblicas de Câmara, desconcentradas nas diferentes freguesias, concedendo a palavra ao Senhor presidente deJunta da união das Freguesias de sandím, olival, Lever e"crestuma.

o senhor Presidente da Junta da uniäo das Freguesias de sandim, olival, Lever e crestuma agradeceu apresença do senhor Presidente da câmara e do exeõutivo camarário.

FI N0

PRESIDÊNCIA/VER EAçAO
DE

OUTUBRO DE 2(}I9
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1, apenas no original,Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar definitivamente a ata no 22 da reuniäo pública de
Câmara realizada em2,l de outubro de 2019.
o Senhor Vereador, Dr' José Joaquim Cancela Moura näo votou a aprovação da ata da
reuniäo de Câmara de 21 de outubro de 201g, em virtude de näo ter participadó na mesma.

EDOC/2o19/65618
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 Câmãra, 29, 1 0,201 g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta da minuta de contrato de comodato entre o
Município de Vila Nova de Gaia e a EGé - Escola de Ginástica de Gaia, cooperaiiva de
Responsabiridade Limitada, nos termos apresentados.

E

A DE
CE A

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:,À Câmãra, 2g,10.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
a) Aceitar e aprovar a cedência gratuita ao domínt público de parte do terreno, com

a área total a ceder de 149m2, descriminados dä seguinte forma: nrtigo ão+.U:
9,5m2, Artigo 265-u: 16m2, Artigo 266.u: 98,502, Artiio 3761.u: 25m2, 

-todos 
da

freguesia de Avintes, descritos nã 2'conservatóría do ñegisto predial dá V¡la Nova
de_Gaia, respetivamente, sob o(s) no(s) 294,1,2942,29ß¿2904, inscrito na matrizsob o(s) artigo(s) 264-u; 265.u; 266.u e 376i.u, nos termos e condiçöes
apresentados na declaração anexa à etapa I do EDoct201gt23gg6 e que se

b) lËiï o .l9latório de avaliação e demais documentos anexos à etapa 4 do
8DOC12019123996 e que se reanexam.
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P

PLI
DEPARTAMENTO DE PESSOAL

DE

CONT

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURíDICOS

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 4, apenas no original,Despacho do Senhor presidenfe: ,À 
Câmãra, 2g.10,201g,

Deliberaçäo:

Deliberado por mi¡ioria, por I votos a favor e 2 votos em branco, precedido de votação secreta,
aprovar o arquivamento do processo disciplinar mandado'instaurar a Camio Marques
Camarinha, Fiscal de Obras, nõ de ordem 694, nos termos do respetivo Relatório Final.

EDP

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no b, apenas no original,Despacho do Senhor presidente : " À Câmãra, 2g,' 1 0.201 g,
Deliberaçäo:

Deliberado. por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, aprovar a
abertura de procedimentos concursais para nomeaçäo de rarios de direção ¡nterrireãìa oe
20 e 30 graus. par.a al seguintes unidades orgânicas:bivisäo detonhbilidade e Tesouraria e
Departamento de Planeamento, Controlo linanceiro e Execuçöes Fiscais, nos termos
informados e submeter a deliberaçäo da Assembleia Municipaia composiçäo do júri de
recrutamento, conforme resulta do n,o 1 do artigo 130 da Le 4gi2012, de 2ö de ägosio.'

E
P DA ,,

Foi presente o documento ¡eferido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 6, apenas no original,
Despacho do Senhor Pre,s/denfe; "Aprovol Cabiimente-se. À Ce,rtrt, para ratificação. 25.10,201g,o Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro oissã que o valor pedido de indemnizaçã0, em termos decontrapartida, é um valor bastante elevado e entende que existem algumas s¡tuãöoes que poderiam ter sidoprevenidas anteriormente, nomeadamente, a reduçäo do horário de trabãlho dos funcionários públicos; a reduçãodo horário de funcionamento do próprio parqle e á reduçao do número de refeiçoes, eue a redução do horário detrabalho já tem algum tempo e o horário de funcionar.hto também, pelo que, perguntou se estas situaçoes nãopoderiam ter sido discutidas antecipadamente, porque está-se a falar de uma inàeri'nizaçao de quase 400.000 mileuros.
o Senhor Presidente da Câmara, Prof' Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que o pedido é nesse sentido, mas ainformação dos serviços está muito longe desse valor. Que existe um pedido de indemnização que foi avaliadopela Câmara e que fica muito aquém do montante pedido, cerca de 60,000 mil euros, eue foi lançado umprocedimento, cujo termos contratuais mereceram o consenso de todos os membros do executivo . ã Jóçao o,concessão näo foi uma opçåo política, mas sim jurídica, Que enquanto o parque Biológico.rt.* ná õ.rtãã'Àgr*de Gaia, a liberdade jurídica de uma empresa municipal roi semþre muito malor oo quä a existente numa câmara,Que este concurso foi lançado num cóntexto de giande opodiçao de interesse instalados, porque a partir domomento em que entra num equipamento destes, uma empresa privada a servir, uma série de refeiçöes que

a
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A

outrora.eram refeiçöes ora prática técnica, ora prática técnica ou política passaram a sercontabilizadas, eue foinecessário limpar as Aguas de Gaia de situaçées promíscu;s do ponto äe vista finãnceiro e aplicar ao parque
Biológico a lei que a câmara aplica a tudo o resto, Ño que diz respeito ao horário de habalho, disse ser verdadeque, na altura, constava-se e falava-se muito. politicrrrni. de que o horário de habalho iria passar para as 7 horase, partidos à parte, quando se está a gerir o.Município, não se pooe gerir na base dá enfevistas de jornal, mas simcom factos e, portanto, teve de se acautelar e'acautelar å ca'ñuru, pelo que, iuanoo se avançou para oprocedimento concursal, fez-se a referência às B horas de habalho, eue o boncuiso'toilançado com os c¡té¡os dolegais no momento e a sua expectativa é compensar as pessoas que näo tiveram culpa nenhuma, nomedamente,o concessionário, o qual foi a vítima deste processo, ou seja, houve uma luta entre o ponto de vista da Câmara e oponto de vista dos interesses instalados,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, ratificar odespacho do Senhor Presidente datado de 25,10.2019, que rpråuou a revogaçäo do contrato
renovado (a2611012019), por mútuo acordo, com efeitos . pärtit de 01t01t2020, bem como, aminuta de acordo de revogaçäo, nos termos da lnformaçäo rg.¿oloivisäo de'Coordenaçäo
de Assessoria Jurídica e da Reguramentaçäo Municipar.

DIR MUNICIPAL DE ADMINISTRAçÄO E FINANçAS
E

c
EDOC/2019/17763
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no Z, apenas no original,Despacho do Senhor presidente :, À Câmãra, 2g,' 1 0.201 g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanim.idade, aprovar e submeter à Assembleia Municipal, nos termos da alínea j),
do n,0 1 do art.' 25,0 do Regime Jurídico das Autarquias Locais:' a cedência, gratuita, à Uniäo das Freguesias de'Sandim, olival, Lever e Crestuma, do prédio
urbano que constitui o lote n.o 18 do loteamento titulado pelo alvaø n,o l3/g6, de,lórcn,io, ,área de 3'172,00 m2, sito na Rua cavada das Meias, n.o d0, União das Freguesias de Sandim,
Olival, Lever e Crestuma, descrito na Segunda Conservatória do Registo predial de Vila Nova deGaia sob o número 1335 ' Lever e insãrito na matriz predial sob o artigo 2393, nos termosinformados.

LI '131CANELAS. LA VE o
EDOC/2019t64749
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no B, apenas no original,Despacho do Senhor presidente : " A Câmãra, 29. 1 0,201 g,
Deliberaçäo:

Deliberado. por maioria, por I votos a favor do PS e 2 abstenções do ppD/pSD, aprovar aabertura do procedimento de alienaçäo em Hasta Pública do ímóvel sito na Rua Delfim de
Lima, n0 2131, freguesia de Canelas - Vil¡a Velludo, nos termos informados.
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E TE

MADALENA
EDOC/2019/46756

DO

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no g, apenas no originalDespacho do Senhor presidente: "l Camãra. 11.10.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Resoluçäo de Expropriar relativamente às parcelas ga e10a para a. construção do troço da vL3 - Troço entre a Rüá ar Lavoura e a Rua do Loureiro,freguesia da Madalena' nos teimos e para os äfe¡tos do disfosto no art. 100 da Lei 16g/gg, nostermos informados.

PAI
NTA

MARINHA
EDOC/2019/63432
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas nooriginal,
Despacho do Senhor presidente:',À Câmara, 2g.j0.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de dispensa do pagamento de taxas de utilizaçäode viaturas municipais, no valor totäl ae €72,75 (setenta e dois euros e setenta e cincocêntimos),-para_deslocaçäo a Valadares, no dia'11 de outubro de 201g, solicitado pela EscolaBásica da Marinha, nos termos informados.

CLUBE DE GAIA
EDOC/2019/63650

E

ts

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11, apenas nooriginal.
Despacho do Senhor preside nte : " À Câmara, 29. 1 0.201 g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäode viaturas municipais, isentando lo% ao valor totaioe czis,oî (duzentos e setenta e cincoeuros e sessenta e cinco cêntimos), ou seja, o valor de €1g2,g6 1ceàto e noventa e dois euros enoventa e seis.cêntimo_s), para deslocaçäó a vila Real, no diâ li de outubro de 2019, roió¡truopelo Futebol Clube de Gaia, nos termoslnformados.

EDOC/2019/636e0
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 12, apenas nooriginal.

5
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Despacho do Senhor presrdenfe: ,,À 
Câmara. 29.10.201g,

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilizaçäode viaturas municipais, no valor total de €444,21Gürtrc..rtos e quarenta e quatro euros evinte e um cêntimos),. p{a deslocaçäo a Canas Od 
'senfrorim, 

no día 13 de outubro de 2019,solicitado pela Associaçäo dos Bombeiros do Quadro ãã Honm de vila Nova ae Gaia, nostermos informados,

D

D
EE

11

VI
DE

N

IT

INT to

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas nooriginal,
Despacho do Senhor presidente:"A Câmara. 2g.10.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade aprovar o pedido de isençäo do pagamento de taxas de utilização deviaturas municipais, no valor_total de €_368,17 (trezentos e sãssenta e oito euros e dezassetecêntimos), para deslocaçäo a |tçgt Ue ¡errä¡ra, nos dias 12 e 13de outubro de 2019, solicitadopela Associaçäo de ProprietárioJda urban¡r çiode vila d,Este, nð, i.ìro, informados.

EDOC/2019t63812

DA MADALENA
EDOC/2o19t48862

DLAE

DE

o

tcí

P E

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14,apenas nooriginal,
Despacho do Senhor presidenfe; "À Câmara.2g,10,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade aprovar o Acordo de colatoração a celebrar entre o Município
de Vila Nova de Gaia e o Agrupamento de Escolas da Madaiena, tendo em vista a realizaçäo
de obras na EB 2r3 da Madãrena, nos termos apresentados,

P c D

ALEITAMENTO MATERNO
EDOC/2019/66948
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 15, apenas nooriginal,
Despacho do Senhor presidente:"À Câmara. 2g,10,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município de VilaNova de Gaia e o comité Português para a uNlcEF, tendo em vista á realizaçäo da conferênciainternacional de aleitamento materno, no valor de €3,000,00 (três mil euros), nos termosapresentados.

6
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NO

û

D
E

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

Despacho do Senhor presidente:',À Câmara. 29,.i0,201g,
o senhor vereador, Dr' José Joaquim Gancela Moura disse que o objeto do presente acordo é igual aoapresentado nos anos anteriores e constata-se_que a .orpurti.ipTão nnãñ'.Ë¡r, prft;îåï. ti*i'i'oil-registaum aumento de 64'000 mil euros em comparação ao ano anterior, perguntou qual a razåo do crescente aumentodas comparticipaçöes. Referiu-se ao modeË.t.otniJo-pãia a implementaçä0, isto é, a proposta näo éacompanhada de um orçamento ou outros elementos finanðeiros qú É*it"ñ-afe¡r sobre as vantagens deatingir' com a mesma finalidade, este desiderato, Que, nó anãìnterior, o senhor presidente da câmara informouque a AclGAlA' para o efeito, promoveria ela proËria as 

-consultas 
a várias entidades e que recolheria osrespetivos orçamentos, os quais poderiam ser consultados, eue, na altura, terá pedido esses orçamentos e,apenas lhe terá sido facultado um orçamento, de uma única empresa, com o valor exatamente igual ao dacomparticipação financeira efetuada pela câmarc párgrñtou quat'a gaiantiá qu"å câmara tem, de que estaparceria com a ACIGAIA é a mais vaniajosa.

o senhor Presidente da câmara, Próf. Dr. Eduardo vítor Rodrig.ues-disse que se o senhor vereador quiserdizer' expressamente, que entende ser mais vantajðsô, o; p;rô de vista financeiro, a câmara lançar um concursopúblico e fazer as iluminações de Natal, pode.ter ; .;rü i;. nao trr¿ u ,ru oforifã0, eue acha estranho que osenhor Vereador, em campanha eleitoial, tenha visítado , Äðrcnln e nao tenñåãpiãveitaoo a oportunidade paralhes perguntar como,funcionava a questão das iluminacãæ oã Natal, Disse contiarna ACIGAIA, até prova emcontrário' mas se existem dúvidas, solícitou que o senhor vereador as assuma, sem perguntas de ironia e desuspeiçöes' Que a ilumínaçäo de Natal em cidades como o Porto e rvlatosinnãs, ã rrit, díretamente por umaempresa municipal, que trata, simultaneamente, do lazer e da atividade ,.onor¡., ou fazem-no com asassociaçoes comerciais e industriais. Que se o senhor vereador entende que deve ser a câmara a assumir oprocedimento' só tem de o afirmar numa única frase, dizend;;; mais transparente e que melhor serve o interessedos gaienses' não fazer o protocolo com a AclGAiA, nerãi¡vamente ao aumento da comparticipaçäo financeira,disse que o mesmo deve-se à maior variedade oe oivertimentos oisponíveis para os gaienses, para além dailuminaçåo natalícia.
o senhor vereador, Dr' José Joaquim cancela Moura disse não ter levantado nenhuma suspeiçao sobre oprotocolo e que, quando esteve na ÁctcRtR, teve a oportun¡Jroe de aborda, ò .r.lrr..er a presente questã0,Disse que quem está ! gerir a- câmara, fará aquilo ô*, nu ruã consciência, melhor ditar e à oposição competecolocar uma questäo' Que em 2017,, iârrtu gastou 300,000 euros, em 201'8 gastou 335,000 euros e, agora, vaigastar meio milhão de euros' 

$ug no ano passa-do quanto ø0.ã, esta questä0, o senhor presidente terá referidoque a ACIGAIA faria a consulta interna e, pessoalmente, terå-pedido esses elementos, eue aquilo que lhe terásido fornecido foi apenas o orçamento de uma única emprårr,- '
o Senhor Presidente da câmara, Prof, Dr. Eduardo ü¡tor Rodr¡gues disse não ser meio milhäo de euros, massim 399,000 euros, já com IVA incluído,
0 Senhor Vereador, Dr. José Joaquim cancela Moura solicítou que lhe fossem fornecidos os elementosnecessários, para consulta,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS.e 2 abstençoes do ppD/psD, aprovar oAcordo de colaboraçäo a celebrar entre o Município de vila Nova oe Gaia e a ACIGAIA,tendo em vista o programa de ornamentaçäo e iluminaçäo natalícia, no valor total de€399'000,00 (trezentos e noventa e nove mileïros), nos termðs apìLsentaoos,
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EDOC/2o19/64299

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 17, apenas nooriginal.

Despacho do Senhor presidente: ,'À Câmara,29,l0.201g,
Deliberaçäo:

I

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de colaboração a celebrar entre o Municípiode vila Nova de Gaia e.a.Fábrica da lgreja de s, Félix aa Maïinha, para apoio à aquisiçäo doterreno para instalar a futura sede do-Rgiupamento 575 de s. Félix da Marinha, no valor totalde €100,000,00 (cem mil euros), nos terñros apresentados,

ED0C/2019t64414
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 18, apenas nooriginal,
Despacho do Senhor presidente:,'À Câmara. 2g,10.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Parceria a celebrar entre o Município deVila Nova de Gaia e a Academia do Bacalhau ão fgrto, prrr ãpoñiinanceiro à realizaçäo do480 Congresso Mundial das Academias do Bãcalhau,'no valor total de €10,000,00 (dez mileuros), nos termos apresentados.

tcÍP VI

pE GAt¡ú2019
EDOC/2019/65307

oFr

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 1g, apenas nooriginal,

Despacho do Senhor presidente :,, À Câmara. 29. 1 0.201 g,
Deliberação:

c
c IB DE

Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/psD, aprovar aadenda ao Acordo de colaboração a celebrar entre o lvlun¡ripio de vila Nova de Gaia eArtistas de Gaia - co-operativa õuftural, cRL, prrr rpá¡o f¡nance¡ro à lll Bienal de Arte deGaia/2019, no valor totaide €10.000,00 (dez mil euros), nos termos apresentados,

E E

M
EDOC12019t26173
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2l,apenas nooriginal.
Despacho do Senhor presidente:'À Câmara. 29.10.201g,

FI
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EDOC/2019/50019

LIT

NO
EDOC/2019t30127

{
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Deliberado por maioria, por B votos a favor do PS e 2 abstenções do ppD/pSD, nomear aempresa "Rodrigo, Gregório & Associados, sRoc, Lda., para proceder nos termos do
9jtp9:t9 no artigo 77.o da Lei 7312013 de 03 de seiembrô ã revlsao bgat oas contas dolvlunicípio de Vila Nova de Gaia e empresa municipalÁguas de Gaia, ervl, s,R,
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprõvaçao da Assembleia Municipal.

CEL

D DA MB

P

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21,apenas nooriginal,
Despacho do Senhor presidente :', À Câmara. 29, 1 0.201 g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a liberaçäo integral das cauções prestadas no âmbito
dos Acordos Quadro singulares, para a reálizaçaoie obras nã v¡a þúblira, nos termos
informados.

D|REçÄO MUN|C|PAL DE tNFRAESTRUTURAS E ESPAçOS PÚBL|COS
DEU B

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas nooriginal,
Despacho do Senhor presidente : " À Câmara, 29, 1 0.201 g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a ata do júri e respetivos anexos, relativa ao concursopúblico para contrataçäo da empreitada de "lnserçäo de Corretores BUS na Avenida Vasco
da Gama, nos termos informados,

AP

D TO

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas nooriginal.
Despacho do Senhor presidente : " À Câmara. 29. 1 0. 201 g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o seguinte:
I ' Que o relatório em anexo à etapa 34 do EDOC/2019 t3012T se tenha como

Relatório Preliminar e Final;
2 ' A dispensa do prazo de audiência prévia, atento o princípio da economia

processual e da boa administraçäo, pois tendo em conta que apenas se apresentou
a concurso um concorrente e que a decisão lhe é favorável, näo possui a audiência
prévia, neste caso em concreto, quarquer utiridade materiar;

9
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ED0C/2019/50144

t
6

3 - Aprovar as propostas contidas no Relatório preliminar e Final,nomeadamente' a rlq::ir_: adjudicação à proposta apresentaoa pero concorrenteANTóNro srMöEs & srMöES, iôÀ;;i. varor de 892.841,0s€, acrescido de rvA àtaxa legalem vigor;

! . Aprovar a minuta do contrato;
5 ' Aprovar a notificaçäo à empresa adjudicatária para que apresente osdocumentos de habilitaçäo, bem comö entregue a caução, nos termos estabelecidosno programa do concurso, nos termos inform]ados. "

Ata no 24- Reuníão ptibticø
De 04 de novembro de 2019

NI

1

AG

TO
ED0C/2019/66413
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 24,apenas nooriginal,
Despacho do Senhor Presidente:"Aprovo peta urgência. À câmara, para ratificaçao. 24,10,201g,Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor presidente datado de 24.10.201gque aprovou o contrato adicional n0 5 relativo à empreitada "Escola Básica Sophia de MelloBreyner - Requalificação e Modernizaçäo das lnstaËçoes, nor iãrros informados.

DE

5

E DE
o 1 DE

so
DE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2l,apenas noorigínal,
Despacho do Senhor presidente: 

" À Câmara. 29, 1 0, 201 g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade., aprovar o pedido de isenção do pagamento da taxa referente àlicença de um lugar de estacionamentö privativo pará o ano'dã201g, sito na Rua JoaquimNicolau de Almeida, uniäo de Freguesias de Mafamude e vilar do paraíso, no valor de€2'158,80 (dois mil cento e cinquãnta e oito euros e oitenta cêntimos), solicitado pelo
Agrupamento 390 do Corpo Nacionalde Escutas, nos termos informados.

DIREçÃO MUN|C|PAL PARA A TNCLUSRO SOCIRI-
PE DE DO UN U

SANTOS
EDOC/2019/65450

GO

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 26,apenas noOfiginal, vvr rv(vwyrq ùvL' v rr ¿u, dp'lla

Despacho do Senhor presidenfe; ,'À 
Câmara.29,10,201g,

10
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UE

MU IPAIS

1
Ata no 24- Reunião ptiblícø
De 04 de novembro de 2019

OD

6
Deliberado por unanimidade, aprwar o ped¡do de apoio económ¡co no âmbito do programa
Municipal Gaia+lnclusiva -.Eixo Apoio nä carência Económlca e Emergência social, solicitadopor carlos Manuel Gomes dos sanios, nos termos informados,

S

D
D

E

EDOC/2019/62498
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 27, apenas nooriginal,

Despacho do Senhor presrdenfe; "À Câmara,2g.10.201g,
Deliberaçäo:

CE o DE E
A Y l9

EDOC/2019/63244
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g, apenas nooriginal,

Deliberado por unanimidade, aprovar o aditamento ao contrato programa deDesenvolvimento Desportivo celebrado com o centro cu¡tJá srür Titor¡i!* Antas,para apoio financeiro às obras de instalaçäo de campo de Street Basket, nó vaior total de€7.650,00 (sete milseiscentos e cinquenta euros), nos termos informados.

Despacho do Senhor presidente:'À Câmara. 2g,10,201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato de Patrocínio Desportivo a celebrar entre oMunicípio de vila Nova de Gaia e X Racing, Lda, tendo em vista a realizaçäo do Rally Spirit2019, no valor total de €20.000,00 (vinte rifuuroé¡, nostermos informados.

E

EDOC/2019/60330
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2g,apenas nooriginal.
Despacho do Senhor presidenfe; ',À Câmara.2g.10.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1. Autorizar qu. 

.r.l 
proceda à adoçä.o áo .oñrrno púbrico com pubricação deanúncio no JouE, nos termos da alínea a) n.o 1 uo ärt.'20,0 do cbÈ, u.u¡ão ,opreço base do procedimento e especificidade dos serviços a prestar;2. Aprovar, nos termos da alínea c) äo n,o I e áo r.;z ã. ärt. 40o do ccp, os termos

e condiçöes constantes no caderno de encargos, o programa de concurso e aminuta de anúncio;
3' P:.fil¡l parl a ?r:rgl!g aquisição como preço base o varor de € 1.9E0.000,00, +lvA à-taxa legal de 23%, nos termos oo aíspésto no .rt¡ôo 4To docc¿ pu-olicaoo

pelo Decreto-Lei n.o 1g/200g, de 29 de ¡aneiro, .o, à ,.î¡räo dada peröóec, r-ei

11
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111'812017 de 31 de agosto, na atual redaçäo, com a repart¡çäo dos encargosprevistos na informaçäo de abertura anexa à etapa 1 1áozo a zozzi¡' ao
EDoC/2019/60330, aproveitando'se para retificar o desþacho constante da étapa5 da distribuição documental, da èenhora Diretora ft/iunicipal para a lnc¡usao
Social, solicitando'se assim o cabimento de €1.980.000,00, acreicido de lva que
totaliza o montante de €2.435.400,00;

4, Aprovar a constituiçäo dos elementos do júri conforme sugerido, a saber:
Presidente: Eng.' Mário Duarte, vogal: Tatiana costa; vogal: Elsa Afonso;
Suplente: Luísa Rosário; Suplente: Sónia Mouräo,5' Sendo que o valor do contrato a celebrar revela.se superior ao de 201g,
atendendo a um aumento do número de horas indicadas, e que säo previstas,
para o ordenamento das atividades desportivas, autorizar excec¡onålmente, a
dispensa ao limite do no1 do arto 630 da LoE/íg . Lei n,o 711201g de 31 de
dezembro.

EDOC/2018/61366

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30, apenas nooriginal,

Despacho do Senhor presidente : " À Câm ara. 29. 1 0. 201 g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a renovaçäo do protocolo de Fornecimento deRefeiçöes Escolares'Escola Básica e Jardim deinfância de Ribes - Canelas para os anosletivos 201g-2019 e201g-2020, nos termos informados.

PE D

D|REçÄO MUNtCtpAL DE URBANTSMO E AMBTE NTE
MIN

EDOCt2019t43't54
DO IRA

E

D

ETE
IRA

EDOC/2o19/49349

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas nooriginal,
Despacho do Senhor presrdenfe; 'À Câmara.2g,10.201g,

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 31, apenas nooriginal,

Despacho do Senhor presidente: "À Câmara. 2g..0.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa de vistoriaadministrativa, no valor de €79,00 (seienta e nove euros), sól¡cltauo por Adélia conceição
Azevedo Oliveira, nos termos informados.

T
LI

T2



É rylq
VILA NOVA DE

CÅMARA MUNICIPAL

Deliberaçäo:
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EDI

N

DI

EDOC/2019/64125

DOD

ctT
EDOC/2019/64385

Ata n'24- Reuníão ptibtícø
De 04 de novembro de 2019

D

201

PED

t
Deliberado por unanimidade, aprovar o ped¡do de isençäo do pagamento da taxa de vistoriaadministrativa, no valor de €79,00 (setenta e nove .irotf soliõitado por Mãria Nazaré deOliveira Rios, nos termos informados.

P TA

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas nooriginal,
Despacho do Senhor presidente:,,À Câmara, 2g.10.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ap_rovar o pedido de isenção do pagamento da taxa de vistoriaadministrativa, no valor de €79,00 (setenta e nove euros), solicitado por Lucinda MariaMagalhäes Ribeiro, nos termos informâdos.

DD

DEA

7ED

UND A,,

EE

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 34, apenas nooriginal,
Despacho do Senhor preside nte : " À Câmara, 29, 1 0,201 g,
Deliberação:

Deliberado. p.or unanimidade, aprovar o pedido de_isençäo do pagamento da taxa devida pela
emissão de.lic-ença especial de ruído reiativa ao "Eventó oe nniarìafao a. Fundos para a Festaem Honra de Santa Marinha de Crestuma", realizado nos diasio e'2T deoutubro de 2019, novalor de €67,78 (sessenta e sete euros e setenta e oito cêntimos), solicitado pela Uniäo deFreguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma, nos termos informados,

EDE DE

02l9 €67 E

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35, apenas nooriginal,
Despacho do Senhor presidente : " À Câmara. 29, 1 0,201 g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de_isençäo do pagamento da taxa devida pela
emissäo de licença especial de ruído reiativa ao "Prociésao aos Cãmitérios,,, realizado nos dias01 e 02 de novembro de 2019, no valor de €67,78 (sessenta e sete euros e setenta e oitocêntimos), solicitado pela Fábrica da lgreja Paroquial'da Freguesia de São pedro de pedroso,
nos termos informados.
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20 V DE

EDOC/2019/64S56

SP SA
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E

q

3l U 01

AE
E ,,

NT
N

EE
P

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36, apenas nooriginal,
Despacho do Senhor presidenfe: ,'À 

Câmara. 2g,10,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa devida pelaemiss.äo.de licença especial de ruído relativa ao evento "Baiíe ãe Halloween,,, realizado nosdias 3l de outubro e 01 de novembro de 2019, no valor de €57,3g (cinquenta e sete euros etrinta e nove cêntimos), solicitado pelo cenlro cultural ocuþãçao e Desporto de santoAntónio das Antas, nos termos informados.

P E DE PE E
DIA D

T
U N

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas nooriginal.
Despacho do Senhor presidente:"À Câmara. 2g.10.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de_is.enção_do pagamento da taxa devida pelaemissão de licença especial de ruído reiativa ao "Baile áe säo Mri¡nho", realizado no dia 10 denovembro de 2019, no valor de €53,89 (cinquenta e três euros e oitenta e nove cêniimos¡,solicitado pela Centro cultural ocupação'e Däsporto de santo António das Antas, nos termosinformados.

26D

Foi presente o documento referído em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 38, apenas nooriginal,
Despacho do Senhor presidente : " À Câmara. 29. 1 0, 201 g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa devida pelaemissäo de licença especial de ruído relativa ao evenio "Desiolñada,,, realizado no dia 26 deoutubro de 2019, no valor de €52,78 (cinquenta e dois euros e setenta e oito cêntimos),solicitado pelo Grupo de Danças e Cantaies de Sezedo, nos termos informados,

l4
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EDOC/2o19/67736

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 39, apenas n0original,

Despacho do Senhor presr'denfe; "À Câmara,2g.10,201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de isençäo do pagamento da taxa devida pelaemissäo.de licença especial de ruído ielativa ro .urnto "Festa de Halloween,,, reatizado nodia 3l de outubro de 2019, no valor de €39,89 (trinta ã-nou. euros e oitenta e novecêntimos), solicitado pelo Agrupamento de Éscoìas de soares dos Reis, nos termosinformados.

DE ill2,
IA

G
EDOCI2017/50670

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 40, apenas nooriginal,
Despacho do Senhor presidente: "À Câmara.2g.10.201g,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar e submeter à Assembleia Municipal para deliberaçäo, aproposta de desafetaçäo, nos seguintes termos:
No âmbito da-apreciaçäo do prócesso de obras particulares no 12701g0 foi detetado quetinha sido indevidamente integrada no logradouro do prédio sito na Rua da caiçaoa
Romana, no 249, uma pa.rcela do domínio público, .or a área de 20m2, O ràquåientepretende regularizar a situação, estando diiponívól para aOquirir a referida pa-icela deterreno. Essa parcela pertencia ao domínio pu'otico minicipal, å.noo parte da Tiavessa da
Calçada Romana. Atualmente essa parcela, inregrada no lägiadouro privado da habitaçäo
unifamiliar do requerente desde os anos 90, näo-tem qualquãr utilidadä pública, nem ex¡ste
interesse numa eventual ,,restituiçäo,,à 

sua utilizaçao puulica.
Assim propöe'se a desafetaçlo u9 domínio púbÍico de uma parcela do domínio público
municipal, com a área de 20m2, omissa à matiiz e a conservatéria do Registo preo¡äi com
as seguintes confrontaçöes:
Norte - António de Oliveira Silva
Sul- Travessa da Calçada Romana
Nascente - Travessa da Calçada Romana
Poente - Manuel Duarte pereira Cabral
Essa parcela, uma vez desafetada para o domínio privado municipal, será para integrar o
logrado.uro do prédio sito na Rua da Calçada Romana, no 2[g,dãscrito na îa Conservatória
do Registo Predial sob o no 811, artigo matricial urbãno z6ls, ¿afreguesia de S, Félix da
Marinha,

0

PO
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DE
A

DE DE A

EDOCt2019t64492
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas nooriginal,

Despacho do Senhor presidente:,,À Câmara. 2g.10.201g,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o envio de comunicaçäo ao serviço de Finançasrespetivo, para que promova à anulação do próximo ato àãl¡qu¡daçäo ão ¡îiporto sobre oprédio em crise, nos termos informadós,

Ácuns DE cAtA, EM,SA
s

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42,apenas nooriginal,
Despacho do Senhor presidente:,,À Câmara, 2g.il0.201g,
o senhor vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro oirr. que em Junho de 201g, havia um resultado positivode cerca de 1 milhão de euros e, este ano, na mesma altura, ä.0u. um prejuízo de cerca de meio milhã0, eueexistem algumas variações em termos de de-spesar, ãpáråriÃ vendas ierem crescido, pelo que, perguntou seexiste algum motivo excecionar que justifique 300% oä ,ãi¡ãiar, 

'

o senhor Presidente da câmara, þror. br. Eduardo vitoi noor¡gues disse que essa variaçäo é contabilística àdata em que se verifica o fecho do'semestre. Que existem oo¡s aspètos, nomea'damente, o pagamento integral noâmbito da obra na praç4, mas não existe nenhuma li¡ertãcao oã cauçao e o reforç0, no 1o semestre, de algumasiniciativas que vão decorrer durante o ano todo, ræ, qur iiuãiarñ pro¡eçao fínanceira apenas no 1o semestre,Deliberaçäo:

EDOC/2019/65425

A Câmara tomou conhecimento.

Foi presente o RESUMO DÁRlo DA TEsouRAnttlÏil3.t,snexa no finar por rorocópia sob o no 43, apenas nooriginal.
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

o senhor Presidente da câmara, Prof. Dr. Eduardo vítor Rodrigues deu início às intervençoes dosSenhores Munícipes, que a seguir se indicam:

José Guimarães - Referiu-se à.populaçäo de Lever e crestuma que, devido aos fracos serviços das unidades desaúde respetivas, recorrem à unidade dä saúde de Sandim. Oue tem conhecimento de que as unidades de saúdede Lever e crestuma irão.encerraf, Reto que, perguntou ao senhor presidente r. tðr conhecímento do referidoencerramento' Referiu-se à inexistência de parqueé infantis na união oe rregues¡as, sätic¡tanoo o apoio da câmarapara a criaçåo de um parque infantir em cada uma das freguesias,

l6
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carlos silva - Disse serde 

99no'I e que nas últimas eleiçoes legislativas, verificou-se que, nos últimos 2 anos, aunião de Freguesias de sandim, olivali Lever e crestuma'peùeù ebitoreé, eue é um fenómeno consequente dadesertificaçao que existe nesta zona obìo,ncelho, oisse ciuã 
-4% 

do tenitório oe vila Nova de Gaia näo possuisaneamento básico e disse ter quase a certeza de que a ,iåir¡u está nesta zona do território, pelo que, existe anecessidade e a urgência em colmatar essa situaçã0, oue serra importanta á Âutrrqui, e as Aguas de Gaia,pensarem numa forma de compensar as famíliat ior oirrcuùãoes financeiras, que não têm a possibilidade defazer a ligaçao das su.as habitåçoes ,ò-rrnrm.nto e pagar as taxas respetivas,-eue é importante pensar-secomo criar riqueza nesta zona do concelho, nomeadam.ntò, ópòrtunidades {ue ciiãm-trabalho, emprego e que aspessoas se sintam motivadas para fixarem'se nesta zona do'concelho, p.lo qu., ôrrguntou em que situação seencontra a futura e hipotética zona industr¡al de sanoim, ã qrri'no seu entender, poderia criar postos de trabalhoe trazer riqueza' Disse ter lido no jornal que o Mercado'Abastecedor do porto iria sair do local onde estáimplantado, sugerindo que o mesmoÎcasse localizado nãirtrià zona industrial de sandim, o qual beneficiaria aregiäo' Disse ainda não existir no distrito do Porto . o" Àuãùä uma unidade de cuídados paliatívos, sugerindo acriaçäo de uma unidade de cuidados paliativos em sandim, a qual poderia servir a região norte,

Maria de Lurdes ' Referiu-se.à conshução de um muro e à plantaçäo de umas árvores próximo de umashabitaçöes, as quais, devido às árvores, ii.årur sem ruz naturar,

ManuelAzevedo - Referiu-se à designação de uma rua.

António oliveira - Perguntou quando säo concluídas as obras de saneamento no lugar de são Miguel-o-Anjo,

o senhor Presidente da Gâmara, Prof. Dr. Eduardo vítor Rodrigues relativamente à intervençäo do senhorJosé Guimarães, disse que a únicá questäo que foi abordada ératvãment, ,o.nðrirrmento de postos de saúde,foi a questäo do centro de saúde oä nruraoä, ruo que Jir respeito a Lever . Cr.rturr, disse desconhecer emabsoluto' Disse ter conhecimento de que existe a uontuo, o, unir esforços, o que não significa necessariamenteextinguir centros de saúde, Que a poiitica da cåmara tãm sioo de oesóenirarilãi os serviços de saúde e é umapolítica que tem sido assu.mida com o Hospital de Gaia. rór ãÀns, porque quanto mais houver, localmente, umaresposta na área da saúde, menos as pessoas sentem a tentação de, por qualquer motivo, dirigirem-se àsurgências,
Relativamente à questão dos parques infantis,,disse que- os argumentos que pessoalmente utilizou para não oscolocar no concelho, numa deierminada fase, deve-se à falta dà civismo das pessoas que os vandalizam, eue acâmara pretende instalar parques temáticos, que serão localizados, pelo menos um, por freguesia,Relativamente à intervençao do senhor carioi s¡lva, diil il; rs ireguesias naô äiiao abandonadas e justificoufazendo uma elencagem ôas diferentes comparticipaçoes atrióuloæ ari"!rãr;;, pr" diferentes fins, No que dizrespeito à unidade de cuidados paliativos, oiise qüe å p'irà¡äpäposta que terá recebido para fazer uma unidadede cuidados continuados e que está em processo oe oiatogo, pãrti, o, sandim, nomeadamente do senhor carloscouto' do centro social Ñossa senhora oa rsperániá'ãã sunoim e Associãçao de socorros Mútuos,Relativamente à questäo do.saneamento, disse ter resolviåó * oo, dilemas oá uÃião de Freguesias, que era aquestão da urbanização do Wilson. Disse que,quando havia quaoro comunitário, a Câmara anterior, investiu nosaneamento na orla marítima e no centro da cidade e o ¡nteriórii.o, ,rqr..ido, eue, neste momento, estas quatrofreguesias têm mais investimento do que a maior parte das outias freguesias, aue à ¡0.i, de que as freguesiassäo abandonadas por ter maís ou menos obra, é .irroã, prqüe todõ o concelho de vila Nova de Gaia, nestemomento e independentemente da freguesia, recebe ,r .'näqråiara as.crianças e jovens até ao 120 ano, para oinício do ano letivo; pequenos'atmoios nas escolas do 1ö ciclo e Jl gratuitos, apoio social em termos dearrendamento' entre outras situaçöes' 

-Que 
em.termos de.tranrpàñrr, quanão roi eléito'em z01T , referiuque a suaprioridade seriam os transportes"e como Presidente or Ár.ä-tlãrropolitana do porto, entidade que vai tutelar ostransportes daqui em diante, reduziu os preços dos passes, aué relativamente-ã, .rpr.ras de transportes
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públicos que existem em vila Nova de Gaia,¿ Área Mehopolitana do porto negociou com o Governo a extensãoda concessão a partir de 2 de dezembro de 2019. Irncài[r novo concurso público, que foi aprovado, na últimasextajeira na Área I\4etropolitana, para uma rede oe transporte público que e arrur¡da pelo Município em mais de1 milhäo e meio de euros, de forma a que a empresa transportadora ou as empresas hansportadoras queganharem o concurso, façqm os percursos que ningúém quer. Relativamente à zona indushial de sandim, disseque basta surgir uma primeira.empresa que se instaie no locá|, que logo outras surgìrao
Relativamente à intervençäo da D. Maria de Lurdes, o¡ssãóuä o assùnto exposto éstá em vias de resoluçã0.No que diz respeito à intervenção do senhor Manuel l.euðoã, disse que estará disponível para analisar o que sepode fazer na própria ajuda judicial que for n...sârir, il; Tribunal, se tomar uma sentença que hansite emjulgado e diga que, determinada que uma parcela de terreno é pública, a câmara de imediato atribui umadesignaçäo toponímica, Disse que a câmara ¡ra anar¡sãio p*rrro.
Relativamente à intervenção do senhor António oliveira, ãisse ter anotado a questão referente ao saneamento,

Joaquim Lopes - Disse que o cinema de Sandim está encerrado e que a Câmara não tem realizado nenhumevento-no local, pelo que, solicitou a ajuda da autarquia
o senhor Presidente da câmara, Érof' Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que o sr, vereador Dr, ManuelMonteiro e a sra vereadora Dra Marina Ascensã0, irao com¡ina, cõm o sr, pres¡oente da Junta da uniäo deFreguesias, uma visita ao local,

José Fernando Ferreira - Referiu-se ao campo de futebol de crestuma, manifestando a sua satisfaçãorelativamente às obras de construção que väo ser efetuadas. Referiu-se aos centros de saúde locais,nomeadamente, ao de crestuma, diiendo ter ouvido lamentòs quer dos técnicos de saúde quer dos utentesrelativamente ao mau funcionamento do referido centro àr muo.. Disse que o centro de saúde de crestuma épropriedade do Estado e de todos e necessita urgentemeni, J. oorrr,

Luísa Batista - Agradeceu a iniciativa.da realização de reuniöes públicas descenhalizadas, as quaís säoimportantes, permitiido ,tà täioil.ìiriouoe oo executivo camarário da populaçã0, Disse ser uma daspromotoras da formalizag,,o d9 separaçäo das freguesias e fòrjuntou qual o ponïo'oã situação da questäo, Disseter feito parte do executivo da junta áe rreguesiä or srÁ,irïurante 12 anos e, pelo respeito que tem pelaspessoas' o senhor Presidente fez uma afirmação que pooe oar lugar a um mal'åntendído e que gostaria deesclarecer' Que o senhor Presidente afirmou qúe andou'u prgãras dívidas dos gestores dos 16 anos anterioresao início do seu mandato em 2013, pelo que, perguntou se eitaua a referir-se à freguesia de sandim, porque aJunta näo deixou qualquer dívida,

o senhor Presidente. da câmara, Prof' Dr' Eduardo vítor Rodrigues relativamente à intervençäo do senhorJosé Fernando Ferreira, disse que a construçäo do .mpo oe ruteËol uuirãipôiðirprr, No que diz respeito aocentro de saúde de crestuma, disse que enquanto em ouiros locais os centros de ,rú0. funcionam mal devido àfalta de técnicos de saúde, em Crestuma, o problema é adminisirativo. eue a partir de 1 de janeiro de 202j, com adescentralização da saúde, o pessoal administrativò r.ø ou 
"röonsabilidade 

do Município,
No que diz respeito à intervençåo da D' Luísa Batistã, àffii., pessoalmente, referiu-se às contas da câmaraMunicipal e näo às das.iu'ntas defreguesia, Relativaménte ãquestào.da desagregrçáo das freguesias, dísse queterá assumido a sua opiniã0, que é dò conhecimento de todos, isio é, e contra ã e[ rãr tem de a cumprir. eue, naaltura' foi dada a possibilidade de fazer um acordo e de fazeiuma proposta, que implicava ter 10% de majoraçãopara mais freguesías e a proposta da câmara foi a^agretãðao o. 2 freguesias e näo de 4, Na altura, estava naoposiçäo e entendeu, em benefício do concelho de Gala,"f;;;;r acordo com a câmara psD, para salvar umastantas freguesias e, nesta em concreto, ser feita ,ru ufr"gãçao ou 2 e nãode 4 freguesias, Disse que agora vaisurgir um outro problema, isto é, há freguesias qrc rãö rïio prqr.nas em termosie habitantes, mas que têm
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mais especificidade cultural e identitária do que as freguesias urbanas e centrais, pelo que, näo é a favor do critério"populaçäo" e defende que se analise de novo o modðlo de agregaçao das freguesias,

E nada mais havendo a tratar, quando eram 18 horas e 30 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 no 1 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'o do Regimento da câmara Municipal de vila Nova de Gaia,
aprovado pelo Executivo na sua reuniäo de201g.01.2,1.

e eu' !6r'*t t a. G,At^ç(^, , Diretora do Departamento de Administraçäo Gerale secretária da
presente reunião, a subscrevi.

O Presidente da Câmara,

W: N'/ttt/
(Eduardo Vítor Rodrigues)
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