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PRESIDÊNCWVEREAçAO

Foipresenteodocumentoreferidoeme@ofinalporfotocÓpiasobono1,apenasnooriginal'
o Senhor vereador, Dr. Duarte Antónió Reis Besteiro (doc. 1) apresentou o a intervençäo que a seguir se
transcreve:
'Grandes Opções do plano 2020
Declaração política

Estando em causa a dlscussão e.votação do orçamento e opçoes do Ptano do Município para o ano 2020, começamos por lavrar umprofesfo, pelo factode até ao dia de hoie, não nos ter siao aisponíøiizrida qu.aìltiu.er informação tioiomi¡ro-nnrnceha relatiia a execuçao orçamental do ano em curso, epresfes a terminaL não só relativa à câmara, mas também'às dlvøsas'empresis que integram o univers;o municipal, o que na prá¡ca significa queesfamos a pronunciar'nos sobre o orçamento para 2020, sem que na¿atenniaäii dito ou escrito sobre a execução orçamental do orçamento anterior,ou seja do atual em 2019,
Esfamos assim condicionados por uma drscussão séria e comple.ta do !o9u.melo, quando o município tinha todasas condlções para informar em tempoút!l' 

llao olslante, esfelamos na oposição, senfrmo-nos frusiados peta riÈiicåiaições para uíuitl itt, ircámento de uma forma mais concreta eobietiva' A transparência que fodos defendemos, fica asslm neita ma,tàrø, ctaramente preiudicada, Face a esfas timitações, socorremo-nos dainformação constante do documento.do.o.rçamento e opçoes do Plano ptrc ünig, pr* poder iazer uma análise comparc¡va ao documento que nos épresenfq mas desconhecendo.em absoluto a conespondente execução orçamenta,t.'
lmporta relevar, como forma,de.enquadramento, qie o Município gå*, ,:rln ills e 2018, resultados tíquidos de exercício acumulados, na ordem dos124 milhões de euros' Tal significa que esfe execüt¡ro tem tido os-melos financeiros mais doque sufcienfes para implementar políticas, cujo adiamentontão se podeiustificar, por razões de índole econômico_financeira.
Recordamos também que esfe é o último orçamento e opções do Planonos fennos do atual modelo de governação autárquica, dado que a partir deJaneiro de 2021, com a imptementaçao em deftnit¡vo do.pro'cesso de aescentraini:aiao ainda em curso, tudio será diferente, fruto da atribuição de novascompetências e consequente impacto financeiro nas conias municipais,
Quanto ao documento em discussã0, podemos concluh qu,e, est,amos perante um orçamento que indicia uma forte pressrio despeslsfa. atingindo valoresmáximos em termos de despesa absoluta de um ciclo autárquico quó se inicøi e,Ã'zots t onde é visível uma tentativa de contençãode cusfos, mascufos valores abso/ufos pela sua dimensão e crescimento, merecem uma reflexão séria e profunda.
Torna-se assim fundamental evitar qu.e s-e.u/frapassem atlgumas linhas vermelhtas t, ttirotda despesa, nomeadamente ao nlvelda despesa correnteque em 2020 atinge o valor previsto de 121,1 liE, contra i6,5ME verificados ,, zoli g , que representa um acréscimode despesa corrente na ordem dos45ME, que repartido pelos 7 anos de governaçao, se traduz num acréscimo méd'rc aÃuat dadespesa conente, na ordem dos 6,4M8,Como pagar tal volume da despesã corrente, caso as recelfas quebrem num fuiiuro próximo, como é expectável, segundo alguns indicadores eespecia/isfasz veia'se, a título de exemplo, as recenfe-s- pro¡eçäes ¿o Cinseno das Finanças púbticas, que apontam para a continuação doabrandamento da atividade económica no þerÍodo 201g_202J.
Assrm, de uma forma objetiva, podemos concluh que:1' A receita conente em termos deste orçamento, cresce mais uma vez à boleia de uma conjuntura altamente favorâvel e inepetível nos

prÓximos anos, basicamente graças a um aumento significativo da receita previsional pela via da cobrança estimada do tMT, em mais 5,4ME
face ao orçamento anterior. Levantamos afé reservas sobre esfe acréscimo, Qua/ a base de cálculo, quando se sabe que as yendas
imobiliétrias caíram pela primeira vez desde 2013, ao registarem uma quebra de 6,6% entre abrit e junho de 201g, face a igual período de ano
anterior? Ve.¡'a-se o exemplo de Lisboa, onde iá retativamente a 2019, a Câmara prevê anecadar menos 35,gME do que em 201g, sendo que
para 2020 foi prevista uma nova queda desta receita na ordem dos 33,2ME, 'o tMT acabou a sua traietória ascendente e começou a sua
traietória descendente,", afirmou muito recentemente, o vereador das Finanças, da Câmara de Lisboa,2' As receitas de capitat também cresceram sþniftcativamente, graças, principalmente às transferências da Administração central, pela
participaçao comunitária em proietos co'financiados, via FEDER, que aumentaram cerca de 11 ,6ME, o que só por si explica maioritariamente
e em termos gerais, o incremento de receitas globais do Município para 2020, no valor de 21,lME,

No que toca å despesa, temos ainda de manifestar o nosso desagrado, datdo que com o incremento previsto para 2020, atinge um tota! previsto daordemdos199,8ME, comasdespesasconenfes aaumentaremcãrtadtl,iuÈeãsdespesas decaptitat aàu'mentaremcercaIJ,6ME,ouseja,num
total já anteriormente indicado 21,1 ME.
Mais uma vez, as rubricas de Despesas com o Pessoa/ e Aquisição 

.de 
Bens e servlços sofrem um novo agravamento, valendo só por si, cerca de ggME,

o que demonstra bem a tendência despesrsfa do Município e que ¡utgamos ser fundàmtental inverter.
Por sua vez, e en termos de Despesas de capital, poaàmos óonauir que o to,tà igitiu^ento se deve o aumento da rubrica deBens de capital, pela viada habitaçao e consfruçoes dlversas, nomeadamente viadutos, arruâme,nfosì', itimiiaçao púbtica e viaçao rural, num valortotal de 13,4ME, fruto daevidência e da necessidade de renouar, ampliar, melhorar e atualizar os ,quipårtiloi ¡aexlsfenfes.Em termos acumulados, a despesa fofa/ passou de 123,1ME em 2015 paià'iia,,õue-t, 201g, vatores efetivos, apontando o orçamento para 201g, umadespesa total de 178,7ME, cuia execução orçamental desconhecemos't dà tsä,autiara 2020, o que representa um acréscimo de cerca de 76,7ME, ouse.¡'a, mals 62,3%, face a 2013,
compete ii gesfão municipal conter esta tendência dæpgslsfa Não basta apresentar boasconfas e colocar o saldo verde, à boteia da conjuntura e doincremento das receifas verificadas nos últimos anos,'É fundamentalroi'íniãiääprrsentar contascerfas, mas apostando na reduçãode cusfos eprevendo uma eventual quebra da receita, ou seia, é necessârio fazer mais, gálfrrlí rtnot. Há que haver vontade política para o fazer, sabendo dizernão, quando as circunstâncias assìm o exijam e a decisão se justificar.
Foi afirmado recentemente poresfe executive de que é imiortatntà poupar, gastando menos, evitandoassim o esbanjamento dos dinheiros p(tblicos,Estamos plenamente de acordo, pois haverá certamiente rubr¡cas onaä eþissíra leüzir despesa, rñil;ä; [òrpunç, a outros fins.
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Assim e tendo em conta os diversos sefores e não colocandopara drscussião as /inhas orientadoresdos prolefos de maior envergadura, atualmente emcurso' as nossas preocupações versam sobre proposfas em busca de uma política orientada por uma reøcaó iãirox¡m,oa¿e com os gaiå;sãs.Pela sua atualidade, deixamol aqui algumas temáticas e proposfas que,'é nosso entendimento, devem merecer a atenção de fodos, no sentido depoderem vir a ser implementados iá a parth de 2020, em racä ¿bs eixoi lue apreiánn o próprio documento:
Eixo 1, Educar:
Apoio às famÍlias ao nívet da natatidade- e do Ensino, mediante a imp.tementação da adoção de potíticas sociars que permita:a) apoiar financehamente as famítias, de acordo que os rendimentos devidamente comprovados do a[regaao familiar, para comparticipar nopagamento da creche, a exemplos do que já outros municlpios1gb) apoiar financeiramente, mediante a atribuição de uma bolsa esco/ar, as famílias dos esfudanfes do ensino superior, com carência economica e

aproveitamento escolar devidamente comprovados,
Eixo 3, Promover:

É,iá consabida a nossa poslção sobre a necesslda de de ba,kar a atu.al carga fiscal que incide sobreos galenses. Impõe-se uma redução da atual taxa doIMI' da denama e da fatura da água, Também somos apologtsh;¿; q;;l ;m; päiceø da participaçao variávet em termos de/RS, deva ser devolvidoaos galenses.

se gueremos atrair mais investim.ento e.mpresarial para Gaia, necessitamos obrigatoriamente mais parques empresariais, como é o caso de sandim, demelhores vias de comunicaçã.o, de melhores fransporfes e de mais emprego, oåoiceho registava'noinul it ioia, 16.7g3 desempregados rnscnfos notf'::: d? :!p!9gq sendo, esfe em termos abso/ufôs o valor mais atto ia lrea uàlropotitana do porto.
E, p0ts' urgente avançar desde iá na criaçã9 de um plano promocional robusto e com meios ftnanceiros adequados no sentido de envolver de uma forma
linâ¡ntc.a 

entid-adgs como por exempto a Inovaìaia, o 
Ço 01. tnie¿Íem;;i¿-pórqi, ,eo o Gaia Douro -'Fundo Especiat de tnvestimento tmobitiárioFechado, na divulgação e captaçao de novas e¡npresas investimentos, ifeierrñãåär rnferessados contrapartidas adequadas no âmbito da fiscalidadedo emprego e apoio direto ao investidor em fodo b processo de instatação lo ¡ntiãslnento, capazes de torntar Gi¡, ,oro uma verdadeira smart city ouuma City that Works.

Eixo 6, Proteger:
Nesta matéria e face às lacunas existentes, propomos a 

.criaçao.de espaços ao ar iivredesflnados a animais de companhia, por exemplo, pequenosparques devidamente vedados e com condições adequadas, ände os itroì,rntn¡oi p^sam deixar por momentos os animaisso/fos e em convivênciacom outros,
É comum ver esfe fþo de espaços no centro de grandes cldades, 

.c 
omo ê por exemplo, o caso de muitas cldades europeias,

com a implemenfação desfe fþ0. de espaços elm áreas residenôiais t tipàcõiittíi¡tos do nosso concelho, atenuava-se a situaçãodos de',elos anrmaisqu.e 
,proliferam 

pelos espaços públicos, ao mesmo tempo qu.9, com a cotocaçào nesfes /ocar's ae cnietiroi, pãrmitiria também colaborar no sentido dey11imlzlr.a praga da proliferação de beafas de cigarros'esp,alhadas peto cneò.
Eixo 8, lnformar
Transparência' Não podemos deixu de.registar que mais uma vez e até à data ainda não tenha sido disponibitizada qualquer informação retativa àstÍuação econÓmica'fìnanceira do municípiõ, retatiia ao ano em curso. A informaçao começa por nós e não äxistem razoes que justifìquem esta falta deinformação, aliás extensívelâs resfanfes empresas que integram o rn¡rr"o mui.ìr¡pri.
Quals as vantagens deste vazio de.tnformação? cómo é päæivel àpresãn tarmioi"propætas orçamentais, gue possarn vir ter algum impacto financeironas recelas ou na despesa do município, ssdesconhecem os em abiotuto a sua siuação ftnancäira?
A transparência que fodos defendemos, sai nesta matéria, n¡t¡damentelrej;dir;i;;.--'
veia-se o exemplo entre outros,dos. srcP, que.ao longo do ano divuþam aiieilos retator¡os ainda quesinféflcos, a/usiyos não sö à sua atividade, masplbém à execução orçamental em termos de despesai, rece/as 

" 
coírrspò,naenfei resu/tados

Nesse senfr'do e com sugesfâ o,. pr}!9fo: qrt' posså ser dísponibilizado ptiia- conhecimento, nomeadamente dos yereadores e dos depufadosmunicipais, um relatório sínfese de atividade que iiclua informação eco,nom:,c{-l*âró;eira da câmára, e"rersrno ás resfanfes e/??presas municipais, comregularidade trimestral ou outra.
Também e como iá o referimos em anos anteriores, face à dimensão e à relevância que o concelho tem, entendemos que ha muito que se justifrca acriação da figura do Provedor d2 Myníc1net p!! 

.qy? 
t que tarda em ser criada esta figura, cuja promessa remonta ao início do mandato anterior ereafhmado o propÓsito da sua criação desde 20i6? Haierá seguramenre ro násso roncelho gaiense que peto seu perfil humano e professional, têmfodas-as^condições para assumr esta nova função.

Eixo 9, Crescer:
Face à degradaçao que se tem verificado nas vlas de comunicação, propomos um reforço de verba nesta matéria, bem como em equipamentos afetos àsua manutenção e requalificaçã0,
Temos de assumir que o estado de algumas vias de comunicação em Gaia é caótico, É, por demais evidente a existência de buracos, Iombas,abatimentos 

!o.pßo-e passerbs degradãdos, Boas vlas de comunicaçao sàó nÃ¿ámtntais para que a mobitidade de todo o concelho flua de formanatural e diâryic9, Este objetivo deyerá ser assu mido como prioritário,
Por exemplo, fará sentido implementar com caráter de urgência um serv*ode SOS Buracos, mais eficaz e com maior capacidade de intervenção, paraminimizar o estado de degradação dos pavimentos.
conforme proposta que apresentámos em sede de dlscussão.do plano e orçamento para 201g, e tendo em conta a nova tei do atojamento local, quepermite limitar os licenciamentos de aloiamento local, está 

,aind,a 
e'm irtta um'itiüìrånto que efetivamente normalizeesfa srÍuaçã0, impedindoasslm aexpulsão de mais moradores e a desertiftcação de zonas históricas e embtemát¡åãs, 

-

Propomos também o envolvimento do Gaia'Douro ' Fundo de lnvestimento tmoh¡t¡át¡o Fechado num processo e/n que o município encare a oportunidadede lançar um progrcma suficientemente atrativo em terryos de criação de re*øerãø, universitárias, no sentido de verificar a possibitidade de juntopatrimónio imobiliário exlsfenfe se possarn identificar imôveis que pàirit* á i¡tplin¡ntção de mais camas destinadas a acolher alunos do ensinosuperior.

J



É k¡tVILA NOVA DE

CÅI.4ARA MUNIcIPAL
H

Atø no 23- Reunião Exlraonlindriø
De 29 de outubro de 2019 tf

Talvez se iustifique tentar fazer esta transição de conciliar.a limitação de ticenciamentos de aloiamento local com a criação de mais alojamento paraesfudanfes universìtários, tendo também em conta alguma desaceleiacao trítr*i'da procura do atojamento local, faceao excesso de ofertaexr.sfenfeem alguns locais.
Assim' encaramos como positiva.s medldas que visem isentar aloiamenfos /ocars da taxa turística adade, sempre que o mesmose desflne a esfudanfesuniversitários, bem como conceder isenção temporária de tMt, pua nouis noliii qì, ujum afetos a residências universitárias.Eixo 10, lntegrar:
Nesta matéria' também conforme o fizemos, na reunião dl,ts 

þ3ø1itpa9s9{0, queremos reiterar assegurnfes proposfas ao nívelda mobitidade etransportes p(tblicos, a/gumas detas já repticadas nos concelhos do portoä ¿e uàioìnnos,a) isenção de pagamenfo do passe único, válido no concelho para to¿osisiórens esfudanfes resrdenfes em Gaia que frequentem até ao 12o, osestabelecimentos de enslno do nosso concelho.
b) rsençâo de pagamento do passe único, válido no concelho, para todosos sénlores resldenles em Gaia, com maisde 65 anos, com carência

económica comprovada,

c) isenção do pagamenfo do passe único, vátido no concelho, para todos os desempregados, residenfes em Gaia e durante o período de tempo
em que permaneçam na situaçao de desemprego.

,i;;';:Êir:ä:i::i:,:Tni;:!* das proposras que rormutámos, não poderemos acompanhar a proposta de orçamentoe opções do prano para

Vila Nova de Gaia, 2g de outubro de 201g.
O Grupo dos Vereadores do pSD,

o Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor Rodrigues agradeceu a intervenção do SenhorVereador e disse nã0. compreender que refira que há falta oe intormação sobre a execuçäo de 201g, porque todosos documentos exigidos por lei, foram apresentados e, himestralmente, é prestada informaçäo sobre as atividades,
as contas trimestrais e os processos judiciais, na Assembleia Municipai
0 Sr' Vereador disse que, em anos anteriores, era sempre prestada uma informação semestral, acompanhada dorelatÓrio do oficial de contas, o que näo aconteceu no präsente ano, que é a informaçäo mais fidedigna que existe,o Sr' Presidente disse.que q informaçäo mais fidedigna é àquela que é a mais atual e essa é aquela quepessoalmente presta à, Assembleia Municipal, Que a cõnta consolidada do Município relativa a z¡lgfoi presente
em Câmara em junho do presente ano,
o Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro (doc. l) disse que, anualmente, em setembro, é presente
em reunião de Câmara um relatÓrio de situação do ano rm .unó, com o parecer do revisor oficial de contas sobrea atividade, a execuçäo e o resultado líquiáo a 30 de Junho, que reflete a evoluçäo orçamental e que este anoisso näo ocorreu,
o senhor Presidente da câmara, Prof. Dr. Eduardo vítor Rodrigues disse que toda a informaçäo que éprestada semestralmente à Assembleia Municipal, passará a ser igualmente fornecida aos Senhores Vereadores,
Disse que tem demonstrado ser possível bajxár tåias, refòrçaio investimento e controlar as contas e isso näo écíclico nem conjuntural. Que entre 2013 e2015, a câmara'Àão estava no seu apogeu e recebeu as contas dasentença da cimpor e da vL 9, para liquidar. Disse que a conta municipal está estabilizada e que, em 2022, aCâmara estará a pagar zero euros de juros de mora,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 votos contra do ppD/pSD, aprovar as Grandes
opçöes do Plano, as Normas de Execuçäo orçamental e o Mapa de peäsoal para z0i0 ao
Município de Vila Nova de Gaia.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto a aprovaçäo da Assembleia Municipal nos
termos das alíneas a) e o), do no 1, do artigo 25o do Anéxo I da Lei no 7512013 de 12 de
setembro.
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Despacho do Senhor presidente: À Camaia.24.i0,2019
0 senhor vereador, Dr. José Joaquim cancela Moura (doc. 2) apresentou o a intervenção que a seguir se
transcreve:
'pRoposrA DE REoRcANtztçÃo Dos sERy/Ços MUNlc/pAls
Declaração política

o PSD' em tese' concorda e acompanha a necessidade da câm.ua-Mu.nicipal reorganizer os seus servlços, de rentabilizar o.s recursos disponíveis e delhes conferir maior eficácia, por forma a melhor cumprir a sua missão de sänriçõ piÃrc0, ral necessida de impõe-se, até, face à adequação da estruturaorgànica municipal pam as novas responsabitidades que.lhe serao øgattmài{e-lometidas, sobretudo a partir de Janeiro de 2021, no quadro daimplementação da lei de transferências de competências. Mas se esfamõ s di icoøo rom o, prrssu!;;fos,' ;;;nciado s no preâmbulo da proposta dereorganização que nos é presente, consfata-se, Iamentavelmente, que esres nãó são consequenfes quanto àsubsfáncra das alteraçÕes que a mesmaencerra,

Por outro lado, estranha-se que a estru.tura dos seruiços mtlnicinap sofra alterações praticamente anuais, com a criação e supressão de unidadesorgânicas, sucesslvas de chefias e coordenaçã0, o que de certo moio iio ptiríüä-to^olidação de uma hierarquia, na cadeia de decisão, nem permitea estabilidade de procedimentos.
Se comparada com a estrutura.flexível que aprovámos, precisamente há um anoafrás, nesfa Câmara, verifica-se um novo aumento substancial decargos, dirigentes e de chefas intermédiats, Mais quatro direçÕes municipas, miislma equipa muttidisciptinary, mais cincodlvrsões e mais uma unidadede Apoio,

Estranha'se, por exemplo, a extinção da recém-criada Direção Municipat da Presidência, no âmbito da mais recente proposta de alteração,aparentemente sem qualquer iustificaçao' Sendo certo que, com esfa exfens¡ão fícam "penduradas, duas dlyÀães, a de Retações lnternacionais e a deEsfudos e Perpetiva, que foram incliidas em duas direçoes que nada tèm a ver com o seu conteúdo funcional, A data afirmámos que ,, a DireçãoMunicipal da Presidência, nada tem que ver com fais necässrdáde s, ficando væfos Jomínlos de atuaçao municipal comprimidos em direçoes como a dalnclusão socra/ ou das lnfraestruturas e Espaços Púbticos, Em contrapartida,;rl;;;;, direção muniåipa¿ quà sã åssum e graficamente no oryanogramacomo órgão de staff e não online, ao invés de agregar os aepartamenlos que, iàt, iuu natureza transversal, poderiam estar diretamente dependentes dapresidência (por exemplo aud'rtoria, assunfos iunicos, ntärmat:tcà tltrå íyirA-iip.1 .po, reunir divisões que concorrem com funções próprias doGabinete de Apoio ao Presidente, ou de outros'serviços, coro, Divisão de neøíali pmrcas e Agenda e a Divisãode Re/ações lnternacionais,. parece
que tivemos razão antes de tempo,
Esfa proposfa em sÍnfese, não suportada, de resto, em qualquer iustificativo para a sua implementaçã0, constitui,por r.sso, no nosso entendimento, umaoporlunidade perdida na reorganização dos serviços, que se iimita a aumentar despesa, sem qualquer contrapartida em ganhos de eficácia e deelrci,en .a' Nâo serve para cobrir os diferentes iori¡nns de atribuiçoes , n'irrl-rorprtências municipais, nem para diminuir esfrufuras e níveisdecisÓrios, mantendo-se toda a carga burocrática que /he esfá u,ttit it¿i iâl"vando até a drspersao de'funçoes ou competências por muttiplasunidades orgânicas,
Deixamos aqui alguns exemplos,

1, Direção Municipatde Bombeiros e proteçao Civit
Esta unidade orgânica foi elevada à categoria de direçã0, de resfo continua com as mesmas frés unrdades, com as/nes/??as atribuições e com asmes/nas competências,

2, Direçao Municipal de polícia Municipate Segurança pública
A proposta apenas eleva a unidade iâ existente a direção, mantendo as /nesmas atribuiçoes e competências, desdobrando a anterior Divisão deFiscalização e Contraordenações em duas divlsoes autónomas,
De acordo com o artigo 20, no 1, da Lei no19/2004 de 20 de 

.m.aio, 
que define o regime e forma de criação das potícias municipais, 

,o 
exercício de funçõesde polícia administrativa, é atribuiçao prioritáia dos município iscalizar, nà àíriât.sua jurisdiçao, o curüjrimàntodas /els e os regulamenfos guedisciplinem matérias relativas às afribulçoes das autarquias e à competênciados seus órgãos.

Não se compreende, por lssq a rnclusão na designàçao da direção muniàipat da exþressão 'seguranç a pública,, A polícia municipal é uma potíciaadministrativa e não de segurança púbtica. Por ouiro iado, a tei oigânicà dá'ioäaiuunnipat já p"revê,'iu'itorio com artigo 60, no 2 "a coordenaçãoentre a ação da polícia municipal e as forças de segurança é assegiraaa, im uiirlttçao, peto freéidente da câmara e pelos comandanfes das forças des9gurança com jurisdição na área do município,.
A alteração da anterior designação da unidade rPolícia 

Municipal' para'Direção Municipal.de potícia Municipal e segurança pública, contraria, para alémdo mais, e/?? nosso entendimento, ao que preconiza a mesma' tei organ¡ci, qùà qian:io a designaçao e distintivos, prescreve no no 1, do arligo 70 que ,, Aspolícias municipars designam-sq pela expressão "Polícia Municipaí se,gu,iaà do'iirìi ao municlpio,.3, Direção Municipalde Administração e Finanças
Foi criada, no âmbito desta direç.ã0, a.tlnidade de Apoio às Transferências de competências,
curiosamente, um dos principais motivos.da.presente orgnogja ae reugnÀlza{aîiàia t¡¿o a previsão da existência de novas atribuiçoes municipais epropÕe'se apenas a criaçao de uma unidade orgânicà aó direçao nteím:,e¿¡a'de ï" gruu prru o assegurar a coordenaçãodo processo conducente àassunção das noyas competências.

. 4, Direção Municipal de Educaçãoe Saúde
É inclulda nesta unidade, a Divisão de Re/ações Internacionais, anteriormente dependentgda Direção Municipal da presidência, agora extinta, que não

i:#,::::åi:['ri#:r:;iffi:"#åi:,,*,rões 
prevrsras p',','i, ioiããlí,cá'. ¡ue' * *'¿á 

" 
q," i'iopà'¡to e o quißîi u iui u,'ìeøçaes

5, Direção Municipalpara a lnclusão Social

Ata n" 23- Reunião Extraordindriø
De 29 de outubto tle 20lg
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Nesta direçao mantêm'se as fngsqqs u.nidades orgânicas þafefas â inctusão social, introduzindo-se fâo só uma nova Divisão deEsfudos e prospetiva,
anteriormente incluída na Dire-çao Municipat da Píesidência, ugo* einiit,ïrïiií it* qualquer correspondência com esta direçao egue, afenfas ascompetências que lhe sao atribuídas, poderia estar perfeita.melþ æseguradá peta õiiìsao ae npoioâs Empresas e Emprego.Por esfas razões, não podemos acompanhar a proposta da câmara ñuniap,a à votàiemos contra a propòsta de reorganização dos serviços municipaisque nos é presente.

Vila Nova de Gaia, 2g de outubro de 201g,
O Grupo de Vereadores do pSD,

O Senhor Presidente da Câmara, Prof, Dr. Eduardo Vítor Rodrigues disse que a Direção Municipal daPresidência é extinta por opção' Relativamente à questäo do se.nhor %reador não'perceber o que as relaçöes
internacionais têm a ver com a educação, sugeriu qüe o senhorvereador estude o prågnp Erasmus e verá que
encontra coisas importantes' que o podem inspirai nas suas novas funçÕes. Disse que o organograma é feito apensar na descentralizaçäo e, no que diz respeito, à DMIS, ocorre a diviéão em duas direçoesïunicipais, estando
a educaçäo e saúde acopladas numa sÓ e verifica-se também a elevaçäo do Departamento de pessoal a Direção
Municipalde Pessoal,
Deliberação:

Deliberado por maioria, por I votos a favor do PS e 2 votos conha do PPD/PSD, aprovar a estrutura
flexível e.submeter a aprovaçäo da Assembleia Municipat a presente proþosta de estrutura
nuclear da organizaçäo dos s_erviços mun¡c¡pais, nos tärmoi e para os ef'e¡tos previstos no
artigo 60 do Decreto'Lei n0 305/2009, de 23 de outubro, assim configurada:

1. A Estrutura Nuc-le.a1 (anexo l) que consubstanc¡a umiodelo estrutural misto,
constituída por I (oito) direçöes e 12 (doze) departamentos, definindo.se para a
Estrutura Flexível (Anexo ll) um número máximo de 38 (trinta e oito) O¡ü¡sOes
municipais, 8 (oito) equipas multidisciplinares (sendò a respetiía chefia
remunerada como chefe de divisäo), I (um) gabinete municipäl e z (sete)

- unidades, a que corresponderäo dirigentes inteimldios de terceiró grau. 
I

2. O abono de despesas de represenlaçäo dos titulares de cargoõ de direçao
superior de 10 grau e de direçäo intermédia de lo e 20 grau, no montante fixado
para o pessoal dirigente de administraçäo central, atravãs dô despacho conjunto
a que se refere o n.0 2, do artigo 310, da Lei n,o 212004, de 15 delaneiro, ná ,u,
atual redaçäo.

3. fala 9s cargos de direçäo intermédia de 30 grau, nos termos do n.o 3 do artigo 40
da Lei n.o 4912012, de 2g de agosto, o seguinle perfil:

a) Competências: Planeamgnto e organizaçäo, otimizaçäo de recursos, liderança e
gestão de pessoas e decisäo;

b) Area: Chefe de Unidade;
c) Requisitos de recrutamento: Os titulares de cargos dirigentes de 30 grau, a

recrutar de entre trabalhadores em funçöes púbiicas contratados por tempo
indeterminado, deveräo possuir licenciatura e, pelo menos, três anos de
ex.periência profissional em funções, cargos, carreiras ou categorias
relacionadas com as funções a desempenhar, pára cujo exercício ou proviñrento
seja exigível uma licenciatura;

d) Estatuto remuneratório: Correspondente à 6a posiçäo remuneratória da carreira
geral de técnico superior, nível 31, valor estabelec¡do de 2 025,35 € (dois mil e
vinte e cinco euros e trinta e cinco cêntimos).

4. Com a aprovaçäo da presente alteraçäo às estruturas nuctear e flexível, mantêm.
se as comissöes de serviço que com aquelas não sejam incompatíveis.5' A nova organizaçäo dgl serviços munícipais enha ãm vigor no dia seguinte ao
da sua publicação no Diário da República.
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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 Camara.24,i0.2019
o Senhor vereador, Dr. Duarte António Reis Besteiro perguntou o porquê do prazo de 20 anos, porque entendeque se está a onerar uma geraçä0, Que se é um emprertirio näo estrutural, mas temporal, 20 anos é um prazo
exagerado,

o senhor Presidente da câmara, Prof' Dr. Eduardo vítor Rodrigues disse que nunca criticou os empréstimosde longa duraçä0. Que. todos os casos que estão inscritos, sem exceção, säo equipamentos de longa duração,como pavilhöes e auditÓrios, Que a razäo de ser a 20 anor, deve-se aoiacto da Câmara ponderar um empréstimode médioilongo prazo, pensando no esforço financeiro dó município, que é de 500,000 euros por ano, de ummunicípio que pagava 1 milhäo e meio de juros.de.mora e qr. pærr, agora, a pagar 500.000 euros de ¡uros,Disse que se chegar a um ponto em que, por.efeito Oa evotuçåó eðonómica-, comece ä ter hipóteses de amortizar,
lerá de pensar se compensa amortizar antes do tempo. 

¡ -'-

O Senhor Vereador, Dr. Duarte António Reis Eiesteiro disse que, como se trata de um financiamento nãoeshutural,- mas temporário, por antecipaçã0, não se justifica um prazo täo grande. Disse que no plano deamortizaçäo da dívida, nos próximos três ános, terminam 13 contratos de financiãmento, pelo que, perguntou qualseÉ a política de financiamento dos investimentos, para os próximos anos.
o Senhor Presidente da câmara, Prof. Dr. Eduardo vítor Rodrigues disse que este será o único empróstimoaté2021' Que desde 2013 até hoje, a Cämara nunca conhaiu um empréstimo para fins programáticos e o plano desaneamento financeiro é um empréstimo que foi contraído para pagar dívida, eue assume de que não há umcêntimo deste empréstimo que vá para despesas correntes e também assume outra coisa, é que se senhorVereador quiser discutir o prÓprio empréstimo, estará disponivel, para em con¡unto, analisarem cada um dosinvestimentos,
Deliberaçäo:

Deliberado por maioria, por g votos a favor do PS e 2 abstençoes do ppD/pSD, aprovar a abertura doprocedimento tendente à contrataçäo de empréstimo'para aplicaçäo em investimentos atéao montante de 10'450.000€, bem como, a constituiçåo do iut¡ o. abertura e análise daspropostas.
Mais foi deliberado submeter o presente assunto à Assembleia Municipal.

Mais foi deliberado remeter a conhecimento da Assembleia Municipal o teor da
proposta de estrutura flexível dos serviços municipais, ora identificadá como Anexo
il.

MIL EUROS}.

E nada mais havendo a tratar, quando eram 19 horas e 05 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 I do art.o 34.0 do cPA e no no. I do arto. 570 do Anexo I da Lei no.7512013, de 12 de
Setembro, bem como do n'o I do arto, 1l.o do Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia,
aprovado pefo Executivo na sua reunião de201g.01.21.
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, Diretora Municipal de Administraçäo e Finanças e secretária da

O Presidente da Câmara,

¿t^r"Iyl
(Eduardo Vítor Rodrigues)
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