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VILA NOVA DE
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{CA¡4ARA MUNIcIPAL Atø n" 23 - Reunìão Ptiblicu
De 2l de dezembro de 2020

ATA N.O 23

REUNIAO PÚBLICA DE CÂMARA REALIZADA

EM 21 DE DEZEMBRO D82020 N0 SALÃO NoBRE Dos pAços Do coNcELHo DE vtLA NovA DE GAIA

PRESENTES:

- 0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues
- O Senhor Vereador, Eng,0 Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo
'A senhora vereadora, Dra. Maria Elisa vieira da sirva cidade oliveira
- O Senhor Vereador, Dr. José Joaquim Cancela Moura
- O Senhor Vereador, Dr, José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar
- O Senhor Vereador, Dr. Manuel António Correia Monteiro
- A Senhora Vereadora, Enga. Paula Cristina Martins Carvalhal
- 0 Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro
- O Senhor Vereador, Arq. José Valentim pinto Miranda
- O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira pinto
- A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes

PRESIDIU À REUHNO:

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

SECRETARIOU A REUNIAO:

'A Diretora Municipal de Administração e Finanças, Manuela Garrido

HORA DA ABERTURA: 1G horas.

HORA DE ENCERRAMENTO: 17 horas e 45 minutos,

Classlfìcação: Público

CertÍficado
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 2, apenas no original
Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara: ',A Câmara. 09.12.2020,

ffi#

d
cA¡4ARA MUNIcIPAL Ata n" 23 - Reunião PtÍblica

De 2I de dezembro de 2020

PERíODO ANTES DA ORDEM DO DIA
PONTO PRÉVþ NO 1

O Senhor Vereador, Dr. Elísio Ferreira Pinto, apresentou o ponto prévio que a seguir se transcreve (Doc.1):
"A pañicipação voluntëtria dosfovens de Gaia é um fator de enorme orgulho e a certeza de que esfarnos a percorrer
o caminho cefto. E com enorme safisfaçâo que constato que, com muita regularidade, os lbvens apresentam
proposfag contributos e sugesfões , A participação jovem tem um dos seus expoenfes máximos, por exemplo, no
Gaia )rçamento Patlicipativo Jovem, o maior orçamento participativo do génetro do país, que segue uma incrível
tendência de crescimento verificada na edição de 2020.
Outro fator de grande orgulho reside na combinação entre participação e solidariedade, Oslbvens de Gaia fazem
essa ponfe como ninguém.
Terminou no passado dia 14 de dezembro uma megacampanha de recolha de alimentos que angariou cerca de oito
toneladas de alimentos, que vão agora ser distribuídos por diversasinsfifuições de solidariedade do concelho.
O Gabinete de Juventude aliou-se a esfa iniciativa proposta pelos lbvens e organizou toda a togística para que os
alimentos pudessem ser recolhidos nos Bomberros Sapadores, Polícia Municipal, Praça - lteid¡menio Municipat,
/nsfa/ações da Câmara, Edifício Técnico, Edifício Principat da Câmara Municipal dl Gaia, Oficinas Municipais,
Gaiurb, Edifício da Educação, casa da Presidência e Gabinete de Juventude.
Uma operação complexa mas que revelou um êxito, Em conjugação com a divutgação e comunicação, conseguimos
ultrapassar as nossas melhores previsÕes e contribuir para um Natal mais colorido-para muitas famítias careiciadas.
Depois de se terem multiplicado em ações de solidariedade durante o período crítico da pandemia COVTD-1g, os
iovens representam o estímulo e a liderança social, Dão resposfas inclusivas, pertinente's e de grande attruís;mo,
SaÚdo com muita emoção todos aqueles que participaram e contribuíram para o êxito desta mlegacampanha de
recolha de alimentos 

_Que 
o exemplo dos;bvens de Gaia seja perpetuado noutros ponfos do-país.'Porque a

solidariedade não tem fronteiras. Parabéns a todos!
O Vereador,

Elísio Pinto'

PRESTDÊNCA/VEREAçÄO
TAS 16 DE

ENO ()TDED
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 as atas no 21 e no 22 das reuniöes públicas
de Câmara, realizadas em 16 de novembro de 2020 e 07 de dezembro de2I2Ì,respetivâmente.

ED ALT
IT Ntc

ED0C/2020/75164

EU

Classif¡cação: Públ¡co
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 5, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: ,,À 

Câmara. 14.12.2020,

{
cÄMARA ÞtuNrcrPAL Ata no 23 - Reunião PtÍblica

De 2I de dezembro de 2020

Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar, nos termos propostos, o seguinte:
a) A abertura, com efeitos imediatos, do procedimento conducénte à alteraçäo, nos termos do

artigo 1420, n0 I do CPA, do Regulamento de Taxas e Outras Receitas dó Município de Vila
Nova de Gaia, adiante designado RTORM (Regulamento no 730/2019, publicado no Diário da
República, 2â série, de 18 de setembro), visando a criação de taxas municipais devidas pelo
exercício das competências referidas nos nos I a 3 desta proposta,

b) Que a publicitação desta iniciativa procedimental se efetue no sítio institucional do
Município na lnternet, nos termos do artigo g8o do CPA, podendo os interessados constituir.
se como tal no procedimento, ao abrigo do artigo 680 do GPA, no prazo de 10 dias, a contar
da data da publicitação e apresentar os seus contributos, por escrito, em requerimento
dirigido, para o efeito, ao Presidente da Câmara Municipal, com as mençöes previstas no
artigo 1020 do CpA.

c) Delegar o poder de direçäo do procedimento na Senhora Diretora do Departamento de
Assuntos Jurídicos, Dra. Goreti Martins, tendo em vista a elaboraçäo e subsequente
aprovação do projeto de alteraçäo do RTORM, pelos órgäos municipais,

ilP MUNICIPAL P INTEGRACÄO DE MIGRANTES DE GAIA
ED0C/2020/68856

NOVA D

CEIRO SED
R TOT

EÐOCt2020t75761

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 3, apenas no original.
Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara: "À Câmara. 09,12,2020,
A Senhora Vereadora, Dra. Marina Raquel Lopes Mendes, disse que, numa reuniäo de Câmara anterior, foi feita
uma breve apresentaçäo do presente plano e que o mesmo apresenta novas formas de intervenção nesta área das
migraçöes, pelo que, torna-se necessária a sua aprovaçã0.
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o ll Plano Municipal para lntegração de Migrantes de Gaia,
nos termos apresentados,

l4glo=lqgAL PAilA EM oRIsMO JovEM
ED0C/2020/75425
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 da Câmara: ,'À 

Câmara. 15,12.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Pacto Local para a Empregabilidade e Empreendedorismo
Jovem, em parceria com a DypALL, nos termos apresentados, 

-

BRA

class¡ficâçâo: Público
f\
¿aceî7-
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Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 8, apenas no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara:"A Câmara. 16.12.2020,
Deliberagäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a AMAVA - Academia de Música e Artes de Vilar de Andorinho, para apoio
financeiro às obras de reabilitaçäo da sede da AMAVA, no valor total de €2.000,0ö (doii mil
euros), nos termos apresentados.

Entrou na reuniäo o senhor vereador, Dr. Manuel António correia Monteiro

VILA NOVA DE

6cAt',lARA MUNtctpAL Ata n" 23 - Reunìão Ptiblìcu
De 2l de dez.embro de 2020

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Grupo de Danças e Cantares de Mafamude, para apoio financeiro às obras
de reabilitaçäo da sede do grupo, no valor total de €5.000,00 (cinco mil euros), nos termos
apresentados.

ENS POR TAMA AFA
MONT

EDOC/2020/71247

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 da Câmara: "À Câmara, 16,12.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar a aceitação da doaçäo feita por Tamanho e Tantos, Lda, com
sede na Rua do Negral, 753, 4585-187 Gandra, Paredes, pessoa coletiva no 513 G44 458, a favor
do Município, dos bens cuja discriminaçäo constam do Anexo I à presente proposta e da qual
faz parte integrante da mesma, no montante de 7.500,00€ (sete mil e quínhentos eurosj. A
presente doaçäo é feita ao abrigo da Lei do Mecenato.

P!4!0 pE ATtVtp,ApE çno on ¡uveruruoe
EDOC/2020/76312
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 7, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: ,'À 

Câmara, 15.12,2020,
Deliberação:

A Câmara tomou conhecimento.

saiu da reunião o senhor vereador, Dr. Manuer António correia Monteiro

E GAIA
PARA

ED0C/2020/75786

NODE DE €7 MIL E
QUINHENTOS EUROS)
EDOCn020t75999
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 9, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara. 15,12.2020,

ffi#Classificação: Público
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Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 11 apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 09,12.2020,
Deliberaçåo:

A Câmara tomou conhecimento.

IcÂMARA MUNIcIPAL Ala no 23 - Reunião Ptiblictt
De 21 de dezembro de 2020

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar a atribuição de 15 Bolsas de Mérito Académico e Desportivo
Ricardo Quaresma, no valor de €7.500,00 (sete mil e quinhentos euros), nos termos informados.

DIREçÂO MUNICIPAL DE GESTÄO OC PESSOAL E CARREIRAS
NORMA DE CONTROLO INTERNO 2O2O

ÊDOC12017t67702

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 10, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 15.12.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a Norma de Controlo Interno 2020, nos termos apresentados,

DEPARTAMENTO DE ASSUNTOS JURíDICOS
INDEFERIM TÁClrO DE REc DO ATO DE DACAO DE TAXAS ctPAts
EDOC|2020t73885

MIG SOUSA
DEP VALOR

NTA C
EDOC/2020/72702
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 da Câmara:"A Câmara. 16,12.2020,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento.

D|REçÄo MUNtCtPAL DE ADM|NtSTRAçÃO E FTNANçAS
NOM DE PERITO CÂMARA P A IA REPART DE FINANCAS DE VILA NOVA DE GAIA
ED0C/2020/75812
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 13, apenas no original.
Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara:,À Câmara. 15.12.2020,
Deliberaçåo:

Deliberado por unanimidade, nomear como vogal representante do Município, para integrar as
comissões deavaliação, em processos de 2a avaliaçöes de imóveis, para'efeiios de lMi, na 1.
Repartiçäo_de Finanças de Vila Nova de Gaia, a Ghefede Divisäo de Património e Expropriâçoes,
Dra Diana Santos, nos termos informados.

D CELE DE VI GAIA

TOTAL DE €2.()OO.()(l OOIS MIL EUROSI
ËDOCt2020t75795
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 14, apenas no original

ffi#

TIVIDA ANTElo Ft

classificãçâo: Público
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VILA NOVA DE

G-tlq 6CÄMARA MUNICIPAL Ata n" 23 - Reuníão Pública
De 2l de dezembro de 2020

Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 16.12.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Musinclusão Orquestra Juvenil de Gaia, para apoio financeiro à ativìdade,
no montante total de €2.000,00 (dois mil euros), nos termos apresentados,

NrcíPþ DE IAEO

DE UM INST TURA MONT
(V¡NTE MIL EUROS)
EDOC/2020/76685
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 15, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 16,12.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por_unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o Grupo Folclórico Etnográfico Santa Marinha de Crestuma, para apoio
financeiro à aquisiçäo de um terreno para instalaçäo da futura sede do grupo, no montante
total de €20.000,00 (vinte mil euros), nos termos apresentados.

ACORDO DE COLABORACAO A CELEBRAR ENTRE O MUNIC¡PIO VILA NOVA DE GAIA E FÁBREA DA

MARIN PARA

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 16, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara: ,'À 

Câmara. 16,12.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Fábrica da lgreja Paroquial da Freguesia de Crestuma, para apoio
financeiro ao pagamento das obras de reabilitação doJ vitrais da lgreja earoqulai oe
Crestuma, no montante total de €12.500,00 (doze mil e quinhentos eurós), nos termos
apresentados,

BRAS

8DOC12020I76791

E CUL

(CENTO E DEZ MIL EUROS)
EDOC12020t72467

DEC
IS DA

GAR

APOIO

IAL DE

PAGAME

ONTA

REOM LAN
DE VI tRo

OVA

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 17, apenas no original,
Despacho do Senhor Presrdenfe da Câmara:"À Câmara. 16,12.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, ratificar o Acordo de Cooperação a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e o CCD - Centro de Cultura e Desporto dos Trabalhadores de Vila Nóva de
Gaia, para apoio financeiro às diversas iniciativas a terem lugar durante a época natalícia
2020, no valor de €110.000,00 (cento e dez mil euros), nos termós apresentados.

ffi#Classifìcaçãor Públ¡co

Cert¡ficado
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 21, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: ,'À 

Câmara. 16.12.2020,

ffi#

ft
cAMARA MUNTcTPAL Ata n'23 - Reunião Ptiblíat

De 2I de dez.embro de 2020

ADENDA c0 ENTRE O M N EO
soc

FINANCEIRA

EDOC/2020/76856

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 18, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara, 16.12.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a adenda ao Acordo de Colaboração celebrado entre o
Município de Vila Nova de Gaia e o Centro Social e Paroquial de Gulpilhares, tendo em vista
a revisäo da comparticipação financeira, no âmbito do apoio municipal às obras do novo
espaço dos escuteiros, nos termos apresentados.

ENTRE NOVA
DAP LHARES tRo

CAPE NO AL DE MIL EU
EDOC/2020/76673

Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 19, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara, 16.12.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboraçäo a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Fábrica da lgreja da Paróquia de Santa Maria de Gulpilhares, para apoio
financeiro às obras no telhado da Capela de Francelos, no montante total de €40.00b,00
(quarenta mil euros), nos termos apresentados.

DE A VILA

ILIT AL DE
CINCO MIL EU

ÊDOCt2020t76674
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 da Câmara: ,'À 

Câmara, 16,12.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Acordo de Colaboração a celebrar entre o Município de
Vila Nova de Gaia e a Fábrica da lgreja da Paróquia de Sania Maria de Gulpilhares, para apoio
financeiro às obras de reabilitaçäo da residência paroquial, no montantetotal de èzs.oob,oo
(vinte e cinco mil euros), nos termos apresentados.

TOD

DARI
ED0C/2020/76749

E

EN

SANT LPIL to Ft

classif¡cação: Público

Certificado
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CÅ¡4ARA MUNIc¡PAL Ato n'23 - Reunião Ptiblíca
De 2l de dez.embro de 2020

Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o segu¡nte:
'Aprovar a adenda ao Contrato de Comodato no 27, celebrado em24 de abril de 2015, com o
Centro Social e Paroquial de Vilar de Andorinho, lnstituição Particular Solidariedade Social,
no sentido de passar a constar que o referido contrato é celebrado pelo prazo de 35 anos, a
contar da data da sua celebraçäo, ou seja, 25 de abril de 2015, automaticamente renovável,
caso nenhuma das partes o denuncie;
' Aprovar a minuta da adenda ao contrato de comodat o no 27 , de 24 de abril de 201 5,

ODATO NO TDEOU
RSOEA

201 N ASNOl D
REGIM coMo DE

DEl
E DES 161 DEF M

PE 25 NTE ACO
TRATO E DA MIN D ECO

EDOC/2020/75981
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 22, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidenfe da Câmara: "A Câmara. 16.12.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1 ' Revogar e substituir a escritura de comodato número 88, celebrado em 17 de outubro de
2013, no Livro de Notas número 166, de folhas 27 a folhas 29 verso e a escritura de retificaçäo
número 7, celebrada em 29 de janeiro de 2016, no Livro de Notas número 172, defolhas 7i a
folhas 73 verso;
2 ' Ceder, em regime de direito de comodato, à Associaçäo de Solidariedade Social de
Crestuma, lnstituição de Solidariedade Social, NIF 505 366115, o prédio urbano composto
por rés-do'chão e logradouro, que constituia Escola EB1/Jldo Picoio, com a área coberta de
188,00 m2 e descoberta de 1612,00 m2, sito na Rua da Escola, freguesia de Sandim, Olival,
Lever e Crestuma, descrito na Segunda Conservatória do Registo Predial de Vila Nova de
Gaia sob o número 1199 - Crestuma e inscrito na matriz prediãlsob o artigo 3, com o valor
patrimonial de 42.829,80 Euros, pelo prazo de 25 (vinte e cinco) anos a contar da data da
assinatura do respetivo contrato de comodato, renovável automaticamente, por iguais
períodos, se não for denunciado por qualquer das partes;
3 - Aprovar a respetiva minuta do contrato de comodato,

RELATÓRIO DE EXECUçAO ORÇAMENTAL.30 TRIMESTRE DE 2O2O
ED0C/2020/76664
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 23, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: ,,À 

Câmara. 16.12.2020,
O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro disse que o relatório trimestral é muito importante, porque
permite ter uma visäo muito atual sobre como decorre a execução orçamental do município. Disse que com esta
informaçä0, os Vereadores ficam esclarecidos sobre o impacto da pandemia COVID1g nas contas do município,
porque, em 30 de setembro, verifica-se uma queda de 110/o nas receitas e um aumento da despesa em 10%, pelo

DA

ffi#
Certif¡cado

DE SOLI o POSTO
UIA P

Classìficação: Público
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CÅ¡4ARA MUNICIPAL Ata no 23 - Reunìão Ptiblictt

De 2l de dez.embro de 2020

que, o resultado líquido caiu para menos de metade, como consequência, Salientou que, apesar da situaçäo referida,
a Câmara conseguiu reduzir o prazo de pagamento aos seus fornecedores de 36 para 30 dias, o que demonstra
preocupaçäo de fazer chegar liquidez aos fornecedores e à economia local. Disse que se pode verifìcar, pela
documentaçäo disponibilizada, que a despesa agravou os 1,7 milhöes de euros e esse agravamento apresenta
situaçöes que merecem ser analisadas, Que se registou um agravamento de l,TmilhoeJde euros, porque as
despesas com o pessoal agravou 1 milhao e 276 euros, os subsídios a várias instituiçöes aumentaram 3,2, mas, em
contrapartida, houve muita rubrica que teve um decréscimo de gasto, nomeadamente, rendas e alugueres, serviços
de iluminação pública, subcontratos, parcerias, etc, pelo que, no âmbito da despesa, perguntou se estas variaço'es,
em sentido inverso, na parte que diz respeito ao pessoal que tem de ser autonomizada, o aumento verificado diz
respeito à contrataçäo de novos funcionários, Que nas despesas de saúde dos funcionários, regista-se a maior
variação absoluta, perguntando se este aumento está relacionado com a realizaçäo de testes COVÍD e se todos os
funcionários foram testados, porque o valor é muito elevado. Relativamente à despesa, disse que a rubrica que mais
caiu, quer em termos absolutos, com menos quase 3 milhoes de euros, quer em termos percentuais, com menos
38%, foi a derrama, pelo que, perguntou se se trata de empresas que, devido a dificuldades iinanceiras, näo pagaram
g 1.19Tt,9 que é preocupante. Referiu-se à diminuiçäo de receitas de capital, nomeadamente no que diz respeito
à SIMDOURo e às Águas do Douro e Paiva, perguñtando se houve negociaçöes que abortaram ou se é opçäo
estratégica do município alienar e reinvestir em outras situações,
0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues disse que, pelo relató¡o trimestral e a 30 de
setembro de 2020, a Câmara näo conseguiu retirar aquilo que é o impacto da pandemia. Que entre outubro e a
presente data, com a2a vagado COVID-19, houve uma série de novas questöes que surgiram e que impulsionaram
ainda mais esse desequilíbrio, admitindo que se encerrará o ano com um impacto nasìontas entre aquilo que o
municipio gastou a mais e aquilo que deixou de ser receita, na ordem dos 15 milhoes de euros, Disse que se
conseguiu suster este impacto, sem que isso pusesse em causa a estabilidade das contas do município e o ano
encerrará com o prazo médio de pagamentos mais baixo de sempre e com as contas totalmente no "verde", sem
beliscar a estabilidade conseguida, No que diz respeito ao impacto em alguma da receita perdida, nomeadamente,
na derrama, disse que foi um impacto "decidido" pela Câmara, isto é, salvó exceçöes, tem havido de facto cobrança
e existe um impacto decorrente da suspensäo da cobrança de derrama, deliberãdo em abril ou maio de 2020, eúe
objetivamente näo retiraria imediatamente a repercussäo que se esteja num impacto negativo, porque há um
conjunto importante de empresas que deixaram de pagar, em consequ-ência da isenção Oã Camaia e a questão
continuará em2021, Disse haver um sinaldo municípiode que, quando aprovou a deirama, estava também a dar
um sinal de apoio às atividades económicas. Relativamente à questäo relacionada com o pessoal, disse haver um
conjunto de questoes que contribuem para o valor apresentado, Que existe um aumenio face ao expectável e
também decorrente do aumento salarial, Que existe uma segunda questä0, que consiste no aumento acentuado dos
pagamentos do município à ADSE e näo foram os testes. Que os municipios, estranhamente, continuam a ter esta
dupla tributaçäo e, neste período de pandemia, ocorreu um aumento de uma série de variáveis relacionadas com a
saúde dos trabalhadores. Disse que também ocorreu, com um impacto estritamente contabilístico, mas que vai ter
impacto financeiro, uma surpreendente decisäo judicial, que levou a que um processo movido por cerca de 200
trabalhadores, em 2007 ou 2008, implicasse a restituiçäo de dinheiro näo pago, por trabalho extraordinário, No que
diz respeito aos subsídios atribuídos às instituiçöes, disse que, apesar de tuá0, a Câmara conseguiu um equilíbrio
face ao expectável, Relativamente à alienaçä0, disse ser uma longa discussã0, a qualjá vem do mandato anterior e
que importa encerrá-la de forma positiva para todos e para o munìcípio, em concreto,
Deliberaçåo:

A Câmara tomou conhecimento,

fr
aacel,-
Ë,r"'u

classif¡câção: Público
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DE CU

ÊDOCt2020t63819

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 da Câmara:"À Câmara. 15.12.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençÕes do PPD/PSD, aprovar a
adjudicaçäo ao Banco BPl, S.A. e posterior envio à Assembleia para autorizaçäo da contraçäo
do empréstimo, nos termos da alínea f) do n.0 I do art.o 25.0 do Anexo I da Lei n.o 75/2013, de
12 de setembro, nos termos informados.

SITA F
COMA

NICIPAL DE
DE 2020
ED0C/2020/8001

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 da Câmara: "À Câmara. 15.12.2020,
Deliberaçåo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, submeter à Assembleia Municipal para
retificaçäo da deliberação desse órgão deliberativo de 23 de abril de 2020, no que concärne
à freguesia do imóvel, que se desafetou do domínio público.
Assim deve passar a constar que a parcela de terreno com a área de 44.30m2, sita na Rua
Joäo Villaret, é parte do descrito sob o no 5649 da freguesia de Arcozelo e não na freguesia
de S. Félix da Marinha talcomo estava referido.

REGU ENTO MUNICIPAL DE FUNDOS DE IO E FUNDOS FIXOS DE CA]XA
ED0C/2020/76326

A

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 da Câmara: "À Câmara. 15.12.2020,
Deliberaçåo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o Regulamento Municipal de Fundos de Maneio e Fundos
Fixos de Caixa, nos termos apresentados.

ffi#

REAS CAEFI
REFERENTE AO 10 SEMESTRE DE 2()2()
EDOC/2020/76681

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 da Câmara: "À Câmara, 16.12.2020,
Deliberaçäo:

A Câmara tomou conhecimento, nos termos do disposto na alínea d), do no 2, do artigo 770,
da Lei no 7312013, de 03 de setembro.
Mais foi deliberado submeter à Assembleia Municipal para conhecimento,

classif¡cação: Públtco
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lN0 I
PA NT ENERG

DE IL .INDEFE
CONTRA

EDOCn020t23686
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 28, apenas no o¡ginal,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:"À Câmara. 15.12,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o indeferimento da reclamaçäo apresentada, relativa à
minuta do contrato, nos termos informados.

DIREçAO MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAçOS PÚBLrcOS
PUBL T civrco

EDOC/2020/62593
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 29, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara. 15,12.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a ata de júri e seus anexos, nomeadamente:i' Aprovar o novo mapa de trabalhos e quantidades patente no anexo V (mapa de
trabalhos e quantidades final), que substitui o anteriormente
patenteado a concurso;

¡¡' Aprovar as novas peças desenhadas, patentes dos anexos ll, lll e lV, devidamente
identificadas na presente ata, as quais resultam da resposta aos pedidos de
esclarecimentos/erros e omissöes e das alterações e aditamentos reaiizados aos
projetos de arquitetura, estabilidade e de elementos escultóricos, levada a cabo pela
equipa projetista, as quais fazem parte integrante do projeto de execução;

¡¡¡. Prorrogar, ao abrigo do no 2 do artigo 640 do ccp, o prazo para a
entrega de propostas pelo prazo inicialmente estabelecido, isto é, por 45 dias,
a contar da data da publicação em Diário da República e da respetiva
notificação na plataforma eletrónica,

EM DE AL DE

D

E

S

åDOC12020t10492

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 30, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "A Câmara. 15.12,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar a reprogramação dos encargos financeiros, prevendo.se
para o ano de 2021, atotalidade do valor da adjudicaçäo (877.506,4g€ acrescido d'e lVA, à taxa
legal em vigor)e, consequente, autorização dos doðumentos contabilísticos a emitir para o
efeito, nos termos informados.

ffi#Classif¡cação: Públ¡co
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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 da Câmara: "À Câmara. 02.12.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o adicional ao contrato e respetiva m¡nuta, nos termos
informados.

ADA' -co DIFíCIO MDEC
CAN ''. PROPOSTA 1O CONTRATO CIONAL
ED0C/2020t69787

DO PA
DO

ED0C/2020/10530
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 32, apenas no original,
Despacho do Senhor Presr'denfe da Câmara: "À Câmara. 16.12,2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1 'Aprovar, nos termos dos nos 3 e 4 do artigo 1480 do CGP, o relatório final, nomeadamente
as seguintes propostas do júri:
i) lndeferir a pronúncia apresentada em sede de audiência prévia do Relatório

Preliminar pelo concorrente TEIXEIRA, pINTO & SOARES S.A.;¡¡) Exclusão das propostas reportadas pelos concorrentes REVIVIS . Reabilitação,
Restauro e construção, Lda., Augusto de oriveira Ferreira & cA, LDA, pelos
fundamentos descritos no ponto 4,1,1. do Relatório preliminar;

ii¡) Ordenaçäo das propostas admitidas, de acordo com a classificação atribuída pela
aplicaçäo do critério de adjudicaçäo;

iv) f{it1liqeao do procedimento de contratação pafa a empreitada 'CASA BARBOT -
CoNSERVAçAO E RESTAURO DO pÃrnimóMo tñteonRoo" e proposra
apresentada pelo concorrente slGNtNUM, GESTAo DE pATRIMóuo cul-tuRAl,
LDA,, pelo valor de 956.128,22€, (novecentos e cinquenta e seis mil, centos e vinte e
oito euros e vinte e dois cêntimos), acrescido de lva à taxa legalem vigor.

2 . Aprovar da minuta do contrato;
3'Autorizar a notificaçäo ao adjudicatário para apresentaçäo dos documentos de habilitação

e prestação da cauçäo nos termos previstos no Programa de Concurso.

F

,,
DA DE

Ru- EDA
CONTRATO
ED0C/2019/50344
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 33, apenas no original,
Despacho do Senhor Presr'denfe da Câmara:"A Câmara.15.12.2020,

ffi#Class¡ficação: Público
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Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o segu¡nte:
I ' Aprovar, nos termos dos nos 3 e 4 do artigo 1480 do CCP, do (terceiro) relatório final,

nomeadamente as seguintes propostas do júri:
a) A manutenção da exclusäo das propostas apresentadas pelos concorrentes lmo Serra,

Lda., cunha & Barroso, Lda. e QTcivil - Engenharia e Reabiritaçäo, s.A,, pelos
fundamentos constantes no ponto 4.1 do relatório preliminar;

b) A ordenaçäo das propostas admitidas, de acordo com a classificaçäo atribuída por
aplicação do critério de adjudicação;

c) A adjudicação do procedimento de contrataçäo para a empreitada "Reabilitação da
Divisão Policialda PSP de Vila lVova de Gaia - Reabititação da Envolvente Exteriof' à
proposta apresentada pelo concorrente vlERoMlNHO ll, coNsrRUçAo e
REABILITAçÄO, LDA, pelo montante de 379.653,27€ (trezentos e setenta e nóve mil,
seiscentos e cinquenta e três euros e vinte e sete cêntimos), acrescido de IVA à taxa
legal em vigor;

2 - Aprovar a minuta do contrato;
3 'Autorizar que se proceda à notificaçäo do adjudicatário, para apresentaçäo dos

documentos de habilitaçäo e prestaçäo da caução, nos termos previstos no Programa de
Concurso.

DE SI

FINAL E
MINUTAS DOS CONTRATOS
EDOCt2020t21247

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 da Câmara: "À Câmara. 16,12.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Aprovar, nos termos dos nos 3 e 4 do artigo 1480 do CCP, do relatório final, nomeadamente

das seguintes propostas dojúri:
¡) A ordenação das propostas admitidas, de acordo com a classificação atribuída pela
aplicação do critério de adjudicaçäo;

ii) A adjudicação do procedimento nos seguintes termos:
a. LOTE/AREA 1- Dacop. Construçöes e Obras públicas, S.A.;b. LOTE/AREA 2, . Epopeia . Gestáo e Obras públicas, Lúa.;c. LOTE/ÁREA 3 . José-Moreira Fernandes & Filhos S.A.;
d. LOTE/ÁREA 4. DAAC . Construção Civile Obras públicas, Lda,.

(em todos os Lotes a adjudicação é realizada pelos valores unitários constantes da proposta)
2 - Aprovar as minutas dos contratos;
3 'Autorizar que se proceda à notificação dos adjudicatários para apresentaçäo dos
documentos de habilitaçäo e prestaçäo da caução nos termos previstos'no progiama de
Concurso.

A
ETUMIDEP

class¡ficaçâo: Público
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DOS TOS DE DE CARV
EM VI - RETI

DE VALOR
EDOC/2019/81458

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 35, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "Aprovo. À Câmara, para ratificaça,0, 15.12.2020'
Deliberaçåo:

Deliberado por, unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente de 15.12.2020 que
aprovou a retificaçäo do valor referido na reprogramaçäo de encargos para o ano de 2020 do
Lote l, a qual foi aprovada em reuniäo de câmara de 07.09,2020, sendo que onde consta o
montante de 127.654,80€ deve ler-se 124,654,80€ e, consequentemente, autorizar o
descabimento do valor de 3.000,00€, acrescido de IVA à taxa legat em vigor, da PC referente
à reprogramação dos encargos (no 269112020), nos termos informados.

PRESA
RIO F UTA

EDOC/2020/29694
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 36, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara, 16.12.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, nos termos informados, o seguinte:
1' Aprovar, nos termos dos nos 3 e 4 do artigo 1480 do CCP, o relatório final,
nomeadamente, as seguintes propostas do júri:
i) lndeferir as pronúncias apresentada,s em sede de audiência prévia do Relatório
Preliminar pelos concorrentes TRANSCHAOS, LDA e Vierominho ll, Construção e
Reabilitaçäo, Lda.;
¡¡) Excluir a proposta reportada pelo concorrente TRANSCHÃOS, LDA, pelos
fundamentos descritos no ponto 3,1, do relatório preliminar e Ponto tt do relatório finaliii¡) Ordenar as propostas admitidas, de acordo com a classificação atribuída pela aplicação
do critério de adjudicaçäo;
iv)Adjugicar o procedimento de contratação para a empreitada 'REABILITAçÄO
ENERGETICA DO EMPREENDIMENTO PRESA ruOVN GRIJÓ'' à
propos_ta 

_ - 
apresentada pelo concorrente ZENITHSLICE, LDA, pelo valor de

303.422,37€' (trezentos e três mil, quatrocentos e vinte e dois euros e trinta e
sete cêntimos), acrescido de lva à taxa legal em vigor;

2 - Aprovar a minuta do contrato;
3 'Autorizar a notificaçäo ao adjudicatário para apresentação dos documentos de habilitação e
prestaçäo da caução nos termos previstos no programa de concurso,

NEC LARGO
DE

ED0C/2019/74910

VILA NOVA DE6\lrh 4

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 da Câmara: ,'À 

Câmara. 16,12.2020,

ffi#

E

0

AS L

Classif¡caçãoi Públ¡co

Cert¡ficado
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Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 41, apenas no original
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. i0.12,2020,

ffi#
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Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar a proposta de cabimento no 9186t2020, nos termos
informados.

D|REçÃO MUNtCtpAL PARA A TNCLUSRO SOCnI
ODE DO PAL GAIA + -tr

DOS
SANTOS JAMBA
ED0C/2020/73991

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 da Câmara: ',À Câmara. 10.12.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no åmbito do programa
Municipal Gaia + Inclusiva - Eixo de Apoio na Carência Económica e Emergência Social,
solicitado por António Manuel dos Santos Jamba, nos termos informados.

DEA DO NICIPAL + IVA -
DE IRA
8DOC12020I74111

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 39, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 10.12.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + lnclusiva - Eixo de Apoio na Carência Económica e Emergência õocial,
solicitado por António Maria Neves de Oliveira, nos termos informados,

DIDO oEc NO IPAL +
NA RA

MARQUES

EDOCt2020t74390
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 da Câmara: ,,À 

Câmara. 10.12.2020,
Deliberação:

Deliberado por unanimidade, aprovar o pedido de apoio económico no âmbito do programa
Municipal Gaia + Inclusiva - Eixo de Apoio na Carência Económica e Emergência õocial,
solicitado por sérgio Luís Ramos Marques, nos termos informados.

Ârvrelr AL + A.E
APOI N soL R SARA

VI

EDOCt2020t74838

DE

S POR

POR

POR

Classifìcação: Públ¡co
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Deliberaçäo:

ú

ME LEBRAR E

PARA
LUM NO MONT 00

EUROS)

EDOC/2020/76537

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 42, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 16.12.2020,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato programa de desenvolvimento desportivo a
celebrar entre o Município de Vila Nova de Gaia e o Vila Futebol Clube, para apoio financeiro
à instalaçäo de sistema de iluminaçäo no recinto de jogo do estádio, no montante total de
€4.000,00 (quatro mil euros), nos termos apresentados.

ROG BRAR E cíPro DE EA
OLIVE ATIVI

N DE E

EDOC/2020/76686
Foi presente o documento referido em epigrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 43, apenas no original,
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:,'À Câmara. 16,12,2020,
O Senhor Vereador Dr. José Joaquim Cancela Moura, referiu-se aos apoios que o município atribui às lpSS's,
para o combate à atual crise social, derivada da pandemia, dizendo que o Centro Social Mário Mendes da Costa,
em Avintes, encontra-se numa situaçäo de rutura de tesouraria, pelo que, deixou uma nota p¿ apossibilidade de
apoio à referida instituiçä0.
0 Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr, Eduardo Vítor Rodrigues disse desconhecer a situaçä0, contudo, a
mesma será analisada pelo Vereador responsável pela área,
Deliberaçäo:

Deliberado por unanimidade, aprovar o contrato programa a celebrar entre o Município de Vila
Nova de Gaia e a Associaçäo Oliveirense de Socorros Mútuos, para apoio financeiro ao
investimento e à atividade iegular, no montante de €115,000,00 icänto e quinze mil euros),
nos termos apresentados.

Ácuns DE GAIA, EM, sA

EDOCt2020t7272t
Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 44, apenas no original.
Despacho do Senhor Presidente da Câmara:',À Câmara,25.11.2020,
O Senhor Verea.dor, Dr. Duarte António Reis Besteiro disse que, em termos de vendas e prestaçäo de serviços,
as Aguas de Gaia prevêm, para2021, um acréscimo de quase 4o/0,Íace a2020. perguntou quais as razões fara
este otimismo, porque com a conjuntura atual e com a quebra da receita, parece çr pðr.o otimista, Relativamente
aos fornecimentos e serviços externos, existem um aumento de 1 milhao de euros, que está basicamente

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

ffi#

E

Ats n'23 - Reunião Ptiblictt
De 21 de dezembro de 2020

DEJ

PARA tRo Ao r

classificâção: Públ¡co

Cert¡f¡câdo
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Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal.

EDOC/2020/76893

Foi presente o documento referido em epígrafe, que se anexa no final por fotocópia sob o no 45, apenas no o¡ginal
Despacho do Senhor Presidente da Câmara: "À Câmara. 16.11,2020,

ffi#

Á
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centralizado no acréscimo dos encargos relativos a serviços prestados no âmbito da recolha e tratamento de
resíduos sÓlidos urbanos e, segundo consta no documento, o valor atingirá em 2021, os 16,5 milhöes de euros contra
15'6, em 2020, pelo que, perguntou qual a razäo que estará na base desta situaçã0, Relativamente aos gastos com
o pessoal, disse que é referido que serão admitidos 17 novos colaboradores e a saída de 1 1 colaboradorés, ou seja,
vai conduzir a um aumento líquido da criaçäo de 6 postos de trabalho. Que, no entanto, um milhäo de euros, é úm
valor demasiado elevado, perguntando o que justifica este aumento, num gasto anual com o pessoal na ordem dos
10 milhoes' No que diz respeito ao investimento previsto para 2021,2022 e 2023, ele soma 28,3 milhöes de euros,
pelo que, existe um projeto de investimento avultado, perguntando se as Águas de Gaia têm condiçöes para levar a
cabo todos estes projetos e se o investimento de 11 milhöes, não poderá colocar em causa os outros investimentos
mais de åmbito produtivo e ligados à atividade das Águas de Gaia. Relativamente ao Projeto Jessica, disse que a
comparticipaçäo apresenta a taxa 0%, contudo, agrava a dívida financeira das Águas de ôaia em 31.6 milhöes de
euros não corrente e 5.7 milhoes de euros corrente, mas, entende que, pela isençäo de juros e pelas facilidades que
este financiamento requer, poderá ser aprovado,
O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr, Eduardo Vítor Rodrigues disse que, relativamente às vendas, näo se
prevê tecnicamente um aumento de 40/o de vendas, porque é um aumento decorrente de uma parte de vendas e
outra parte de combate às fugas, às perdas e desperdÍcios, Relativamente à SUMA, disse ser um problema mais
complexo, porque existe um problema que a Câmara assumiu e um outro que näo pretende assumir, Ciue o problema
que a Câmara pretende assumir, é aquele que decorre de um aumento de quantidade de lixo transportado para o
aterro, pelo que, se faz uma projeção em alta, em funçäo da evolução nos últimos anos, Relativamenie ao problema
que a Câmara não pretende resolver e näo o pode aceitar, consiste no facto da Câmara pagar cerca de 1,2 milhoes
de euros por mês, relativamente ao transporte e recolha de lixo. Que houve uma desloðalizaçäo do áerro, que
implicou um aumento de 15 quilómetros/média de deslocação e transporte e, como consta do contrato, a SU¡1¡n
solicitou uma atualizaçäo de preços, fruto do aumento do ónus ocorrido. Que a Câmara entendeu que, apesar de
constar no contrato essa possibilidade, a mesma pode e deve ser avaliada à luz do contexto e, neste contexto, a
Câmara entende que, não podendo renegociar o contrato em baixa, o mesmo tem margem suficiente prru uaorodu¡.
essa diferença' No que diz respeito ao pessoal, disse näo existir nenhuma expetativaãe que, mesmo que haja uma
grande projeçäo no plano e orçamento, ela existe por razöes que desde logo têm a ver com a colmatação de algumas
saídas que são estratégicas, mas o que está em causa é que aquelei que saírem, deve havei a garan'tia de
acomodar a substituiçäo imediata daqueles que säo imprescindíveis, Que paraa Cámara e para as empresas
municipais, a indicaçäo que pessoalmente deu, para 2021, foi que não haverá contrataçöes, a não ser casos
absolutamente justificados e excecionais, Que o valor que consta no documento, tenta cobriieventuais atualizaçöes
salariais e descongelamento de carreiras. Relativamente ao investimento, disse estar muito otimista, porqú. u
expectativa que existe é que este investimento seja pouco significativo do ponto de vista de repercussão nas contas
das Aguas de Gaia, porque, por um lado, o Projeto Jessica é suficientemente confortável, por outro lado, uma boa
parte os investimentos previstos, säo investimentos que acredita que viräo do quadro comunitário,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençöes do ppD/pSD, aprovar os
lnstrumentos de Gestäo Previsional relativos a2021das Água-s de Gaia, EM, SA, nbs termos
apresentados.

Classif¡cação: Públtco
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6.tttVILA NOVA DE

CÄMARA MUNICIPAL Ato no 23 - Reunìão Ptiblicu
De 21 de dezembro de 2020

Deliberaçäo:
Deliberado por unanimidade, aprovar os termos e condiçöes do contrato e demais
documentação referentes ao Projeto JESslcA - Financiamento Edifício sede,

DIVERSOS
Foi presente o RESUM0 DIARIO DA TESOURARIA que se anexa no final por fotocópia sob o no 46, apenas no
original.

Deliberação:
A Câmara tomou conhecimento.

Os Senhores Vereadores, apresentaram os votos de Boas Festas.
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues, deixou também uma mensagem de
agradecimento à Lusa, Gaiense, Mundo Atual, JN e Público, pela presença constante nas reuniões da Óâmara
Municipal.

Nada mais havendo a tratar, quando eram 17 horas e 45 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 I da Lei n.o 751201i,de 12 de setembro, com as

devidas alteraçöes, bem como do n.o I do art,o 11,0 do Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,

aprovado pelo Executivo na sua reuniäo de 201g.01,21.

E eu, Manuela Garrido, Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças e Secretária da presente reunião, a

subscrevi.

Assinado de forma digital
MANUELA PoTMANUELA

FERNANDA DA åiHil8^DARocHA
ROCHA GARRI DO Dadol; 2020.12.2s

12:41:0OZ

0 Presidente da Câmara,

Classificação: Públ¡co

(Eduardo Vítor Rodrigues)
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