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Relatório e contas
da CMG de 2015

14 de Maio - 15h
Na sede concelhia:
Av. da República, 396 - sala 5

Em debate:
A nova situação política e 
a intervenção do Bloco.

Na Assembleia Municipal do passado dia 28 de Abril debateu-se o 
Relatório de Actividades e Conta de Gerência da Câmara referentes 
ao ano de 2015. A Câmara Municipal parece continuar a ser condi-
cionada pela antiga gestão PSD/CDS.

Em 2015, foram concluídos vários processos judiciais que se arrasta-
ram durante anos, levando ao pagamento de indeminizações muito 
elevadadas. Apesar destas di�culdades, a CMG conseguiu encurtar o 
prazo médio de pagamentos a fornecedores de 9 meses para 70 dias.

A receita total do Município em 2015 �cou cerca de 64 milhões de 
euros abaixo de 2014, devido a 2 fatores: quebra nas transferências 
de capital correspondentes à comparticipação de projetos co�nancia-
dos por fundos comunitários e menor recurso à contração de 
empréstimos de médio ou longo prazo. O que originou a descida do 
investimento de cerca de 5,4 milhões de euros relativamente a 2014.

Quanto ao futuro, há referências à requali�cação integral do Hospital 
de Gaia, que sabemos estar ainda longe de concluída, ou à reabili-
tação das encostas do Douro e da Escarpa da Serra do Pilar; ainda à 
requali�cação do tabuleiro inferior da Ponte Luiz I, entre outros 
projetos.

Quanto à anunciada nova Capela da Afurada, concordamos que em 
vários monumentos religiosos classi�cados o Estado deve intervir na 
manutenção ou reabilitação mas, no caso em apreço, opomo-nos à 
ideia de a obra ser paga pela Câmara.

O Relatório de Atividades 2015 refere-se também ao chamado 
Orçamento Participativo, algo que verdadeiramente não existe, 
quando muito poder-se-ia chamar de experiência pedagógica na área 
do exercício da cidadania, o que até podia ter algum mérito se 
estivesse a respeitar os prazos previstos.

Quanto ao IMI, Gaia podia 
seguir o exemplo de tantos 
outros municípios e aliviar os 
gaienses com uma descida  
mais acentuada do que a que 
já está a aplicar em 2016.

Reconhecendo o esforço feito 
pelo Município face às di�cul-
dades herdadas do anterior 
mandato, mas não se revendo 
em algumas das opções da 
Câmara, como o Orçamento 
Participativo e o IMI, o Bloco 
abstém-se nesta votação.

TRANSPARÊNCIA
Por considerar que a atribuição de subsídios 
públicos através de protocolos deverá ter como 
base um Regulamento, de forma a garantir todas 
as condições de independência, o Bloco propôs 
na Assembleia de Freguesia de Mafamude e Vilar 
do Paraíso que o Executivo diligencie no sentido 
de preparar um Regulamento de�nindo as regras 
protocolares de atribuição dos subsídios ao 
movimento associativo e que possa entrar em 
vigor já no orçamento para 2017.

Esta mesma proposta foi reprovada com os votos 
contra do PS, a abstenção de Gaia na Frente, 
MICM e CDU e o voto a favor do Bloco.

A sede está aberta às quintas,
das 17:30 às 20:00. Aparece.
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Transportes e Mobilidade
Onde param os 
transportes públicos?
No dia 23 de Abril, realizou-se um debate na sede do BE Gaia sobre 
“Transportes e Mobilidade – Onde param os transportes públicos?” 
com a participação Heitor de Sousa, deputado à Assembleia da 
República, e Filipe Silva, funcionário da STCP, moderado por Raquel 
Jesus, da Concelhia de Gaia do Bloco.

Os passageiros dos transportes públicos têm o direito a uma adequada 
rede de transportes, de forma a facilitar a sua deslocação, com a 
garantia de integração e articulação horária.

Foi debatida a possível municipalização da STCP, que serve 6 Municí-
pios. Poderia ser vista como uma aproximação aos cidadãos, solução 
democrática de respeito pelo poder local, mas - é o ponto de vista dos 
trabalhadores da empresa -, as Câmaras não possuem hoje capacidade 
técnica e �nanceira para assegurar a gestão dos transportes. Apesar de 
não porem de parte a participação dos Municípios, defendem que os 
mesmos não devem possuir o controlo da gestão.

A realidade de Gaia e Porto, no que toca aos transportes, centra-se na 
intermodalidade, a utilização de variados tipos de veículos, de modo a 
ser mais fácil a deslocação a locais de difícil acesso. Tal deslocação 
baseia-se em autocarros de empresas públicas e privadas, metro e 
comboio em que, em grande parte dos casos, se pode viajar com o 
mesmo título de transporte.

Para uma rede de transportes públicos e�ciente, que responda às 
necessidades dos cidadãos em termos de assiduidade e pontualidade, 
qualidade e segurança, é necessária uma reestruturação da rede de 
transportes rodoviários, que se mantém quase intacta com trajectos 
que não acompanharam a evolução do Município, concessões que 
mantêm como prioridade a deslocação para o Porto através da Avenida 
da República, mesmo com o metro a fazer o mesmo percurso. Isto traz 
à mesa a questão da integração, assim como a necessidade de 
expandir a adesão ao Andante a empresas que cobrem áreas de acesso 
mais limitado, como Carvalhos, Grijó e Perosinho. Desta forma seria 
possível um ajustamento de preços e uma mobilidade mais diversi�-
cada, uma utilização de diversos transportes de acordo com a necessi-
dade desses residentes, que têm na sua mobilidade um custo elevado.

Os passageiros têm o direito a uma solução económica, com a possibi-
lidade de adesão a um tarifário social no âmbito do serviço público. 
Apesar de em Gaia haver a possibilidade de tarifários integrados e de 
facilidade de utilização, como é o caso do Andante, e de tarifários 
sociais, ainda poderia ser mais acessível o preço das assinaturas 
mensais pois, para uma família inteira com assinatura mensal Andante, 
mesmo sendo tarifário social, a quantia total gasta em transportes é 
uma parte considerável do seu rendimento familiar.

Com mais rigor e mais dinâmica
A Assembleia da União de Freguesias de Mafa-
mude e Vilar do Paraíso, em 11 de Abril de 
2016, aprovou por unanimidade a proposta do 
Bloco de Esquerda de criação de um grupo de 
trabalho a ser constituído por elementos de 
cada força política ou movimento com repre-
sentação, liderado pelo presidente da Assem-
bleia de Freguesia, para a dinamização do 
Orçamento Participativo, para que, por �m, este 
Orçamento pudesse ser lançado a concurso 
excecionalmente no decorrer do 1º trimestre de 
2016 e no 1º trimestre de cada ano seguinte.

O Bloco de Esquerda tem insistido e sensibili-
zado a Assembleia, desde o início deste 
mandato, para a importância que o Orçamento 
Participativo pode ter para a população desta 
União de Freguesias.

O Orçamento Participativo é um importante 
instrumento para promover a participação 
democrática e o envolvimento dos habitantes, 
dos eleitores e das forças vivas da Freguesia. É 
mais um meio para incentivar a cidadania ativa 
e as práticas de construção coletiva, com 
apresentação de novas ideias e com debates e 
decisão popular sobre a afetação de recursos 
�nanceiros orçamentados.

Em 2016, serão apenas 7 500€ a serem decidi-
dos por este método para iniciativas que visem 
o desenvolvimento, a melhoria da vida dos 
habitantes e o bem comum.

FORMAÇÃO AUTÁRQUICA
A 1ª sessão vai ter lugar na sede de 
Gaia, no próximo dia 28 de Maio, a 
partir das 15h. Informações mais 
detalhadas serão enviadas em breve.
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