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ATA N.o 12 

REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA REALIZADA NOS PAÇOS DO 

MUNICíPIO DE VILA NOVA DE GAIA EM 01 DE JUNHO DE 2015 

PRESENTES: 
O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor de Almeida Rodrigues; 
.. O Senhor Vereador, Firmino Jorge Anjos Pereira; 
.. O Senhor Vereador Dr. José Guilherme Saraiva de Oliveira Aguiar; 
.. O Senhor Vice"Presidente Eng. Patrocínio Miguel Vieira de Azevedo 
.. A Senhora Vereadora Enga• Maria Mercês Duarte Ramos Ferreira; 
.. A Senhora Vereadora Dr Maria Cândida Oliveira; 
.. O Senhor Vereador Dr. Delfim Manuel Magalhães de Sousa; 
.. O Senhor Vereador Dr. Manuel António Correia Monteiro; 
.. O Senhor Vereador Dr. Elísio Ferreira Pinto 
.. O Senhor Vereador Arq. José Valentim Pinto Miranda 

AUSÊNCIAS JUSTIFICADAS NOS TERMOS DA ALíNEA C) DO ARTo. 39 DA LEI N°, 75/2013 DE 12 DE 
SETEMBRO: 

- A Senhora Vereadora Dr. Maria Elisa Vieira da Sifva Cidade Oliveira; 

PRESIDIU À REUNIÃO: 

.. O Senhor Presidente da Câmara, Prof. Dr. Eduardo Vítor de Almeida Rodrigues; 

SECRETARIOU A REUNIÃO: 

.. A Diretora do Departamento de Administração Geral, Ora. Hermenegilda Cunha e Silva 

HORA DA ABERTURA: 16 HORAS e 00 MINUTOS 

HORA DE ENCERRAMENTO: 16 HORAS e 22 MINUTOS 
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PRESIDÊNCIANEREAÇÃO 
pROCESSO N° 17/2014 - PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE DIREÇÃO 
SUPERIOR DE 1° GRAU - DIRETOR MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS - PROPOSTA DE 
DESIGNAÇÃO 
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o nO 1, apenas no original. 
Despacho do Sr, Presidente: "À Câmara. 27.05.2015" 
O Sr. Presidente disse que quando se procedeu à alteração do organograma e se promoveram os concursos, foi 
indicado um conjunto de pessoas para a composição do júri, algumas delas do concelho e outras não, que 
apresentavam uma característica de idoneidade e de completa isenção relativamente a potenciais candidatos e 
relativamente à própria dinâmica interna do município. Que isso é claro e não tem nenhuma dúvida dizer que o 
trabalho até agora desenvolvido pelos membros do júri, independentemente de avaliações de caráter mais 
subjetivo sem nenhuma contrapartida, é um trabalho muito positivo e muito dedicado, sobretudo, se se tiver em 
conta que no cômputo geral das candidaturas, houve mais de 600 candidaturas aos lugares de chefia do 
município. Disse que a decisão que pessoalmente tomou naquilo que era a calendarização dos concursos, foi 
promovê-los por etapas, sabendo que a questão central do ponto de vista até do próprio júri, é de facto os diretores 
municipais. Disse que deixa um registo de interesses que, do seu ponto de vista, é um erro absoluto, que a 
reboque do populismo e da ideia da transparência e do combate às nomeações, neste momento, um Presidente de 
Câmara não consegue nomear mais do que secretários, adjuntos e chefe de gabinete, o que não acontecia no 
passado e que, segundo a sua opinião, há uma franja de dirigentes que podiam e deveriam ser nomeados pelo 
Presidente e não sujeitos a procedimentos concursais que depois geram inúmeras questões de vários pontos de 
vista. Disse que foi feita uma primeira avaliação curricular dos candidatos, de acordo com o edital e regulamento 
do concurso. Que foram feitas as entrevistas e a sua avaliação e, finalmente e de acordo com a lei, o júri 
apresentou três nomes por ordem alfabética ao Presidente da Câmara, para aprovação pelo executivo. Que 
olhando para os nomes, percebe~se que há inclusivamente nomes de fora que ninguém conhece e outras pessoas 
que são conhecidas. Disse que haveria muitos motivos para que cada um fosse uma boa escolha e a proposta que 
pessoalmente apresenta é muito simples, não é uma proposta de desresponsabilização, mas é uma proposta que 
não levanta dúvidas quanto a critérios, quanto à coerência de critérios e a sua proposta é que a Câmara olhe para 
cada um destes lugares e incorpore a ordenação do júri em cada uma das direções municipais. 
Deliberação: 

Deliberado por Maioria e votação por escrutínio secreto, designar a candidata Manuela 
Fernanda da Rocha Garrido para o cargo de diretora municipal de Administração e Finanças, 
nos termos da proposta do Júri do respetivo procedimento concursal. 
A presente deliberação terá efeitos a partir do dia 08 de junho de 2015. 
A Senhora Vereadora Dra• Cândida Oliveira não participa nesta votação por integrar o júri do 
respetivo concurso. 

PROCESSO N° 18/2014 - PROCEDIMENTO CONCURSAl PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE DIREÇÃO 
SUPERIOR DE 10 GRAU - DIRETOR MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURAS E ESPAÇOS PÚBLICOS -
PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO 
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o nO 2, apenas no original. 
Despacho do Sr. Presidente: (~ Câmara. 27.05,2015" 
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Deliberado por Maioria e votação por escrutinio secreto, designar a candidata Dora Paula 
Henriques Ferreira Maia para o cargo de diretora municipal de Infraestruturas e Espaços 
Públicos, nos termos da proposta do Júri do respetivo procedimento concursal. 
A presente deliberação terá efeitos a partir do dia 08 de junho de 2015. 
A Senhora Vereadora Dra• Cândida Oliveira não participa nesta votação por integrar o júri do 
respetivo concurso. 

PROCESSO N° 19/2014 - PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE DIRECÃO 
SUPERIOR DE 1° GRAU - DIRETOR MUNICIPAL DE URBANISMO E AMBIENTE - PROPOSTA DE 
DESIGNAÇÃO 
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o nO 3, apenas no original. 
Despacho do Sr. Presidente: I~ Câmara. 27.05.2015" 
Deliberação: 

Deliberado por Maioria e votação por escrutínio secreto, designar a candidata Luisa Maria 
Rodrigues Gonçalves Aparício para o cargo de diretora municipal de Urbanismo e Ambiente, 
nos termos da proposta do Júri do respetivo procedimento concursal. 
A presente deliberação terá efeitos a partir do dia 08 de junho de 2015. 

PROCESSO N° 20/2014 - PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE DIRECÃO 
SUPERIOR DE 1° GRAU - DIRETOR MUNICIPAL PARA A INCLUSÃO SOCIAL - PROPOSTA DE 
DESIGNAÇÃO 
Foi presente o documento referido em epígrafe que se anexa no final por fotocópia sob o nO 4, apenas no original. 
Despacho do Sr. Presidente: (~ Câmara. 27.05.201511 

Deliberação: 
Deliberado por Maioria e votação por escrutínio secreto, designar a candidata Vera Lúcia 
Branco Pacheco para o cargo de diretora municipal para a Inclusão Social, nos termos da 
proposta do Júri do respetivo procedimento concursal. 
A presente deliberação terá efeitos a partir do dia 08 de junho de 2015. 

A presente reunião foi antecipada das 17,00 Horas para as 16,00 Horas com o acordo de todos os 
presentes. 

E nada mais havendo a tratar, quando eram 16 Horas e 22 Minutos, o Senhor Presidente declarou 

encerrada a reunião, 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 art. 57°, da Lei nO. 75/2013, de 12 de Setembro, bem 

como do n.o 1 do art. 11.0 do Regimento da Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia, aprovado pelo 

Executivo na sua reunião de 2013.10.25. 

3 



• 

afll~· !illB 
VILA NOVA DE GAIA 

Ata II" 12 /leU/l/àl) 1::.:\:tI'fWrtl/lUíl'ÍlI 
l)e (JI tle )111111(} de 2015 

,a Directora do Departamento de Administração Geral e 

Secretária da presente reunião, a subscrevi. 

o Presidente da Câmara, , 
1V\J\rAi ~ 

( Eduardo Vitor Rodrigues) 
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