Propostas para o Orçamento 2022
Com o convite efetuado pelo Excelentíssimo Presidente da Câmara
Municipal de Paços de Ferreira, Dr. Humberto Brito, para discutir o Orçamento e
as Grandes Opções de Plano para o ano de 2022 a Iniciativa Liberal de Paços de
Ferreira entendeu apresentar uma série de medidas que considera que devem
estar presentes nos mesmos.
É do nosso entendimento que as medidas discriminadas abaixo têm um
baixo impacto no orçamento para 2022 e um grande impacto na vida dos Pacenses.
1. Reformulação do website da autarquia com a criação da área do munícipe
e a adoção da “APPMUNICIPIO”:
O futuro é cada vez mais digital e é do nosso entender que os serviços
públicos não podem ficar para trás.
A transição digital dos serviços camarários é um passo importante na
aproximação dos munícipes ao seu município bem como uma diminuição
dos gastos administrativos e gestão eficiente dos recursos humanos
municipais. Apesar de ser reconhecida a preocupação do atual executivo em
tornar mais eficiente a máquina administrativa da Câmara Municipal, é
nosso entender que ainda muitos passos podem ser dados nesse sentido
sendo

um

deles

a

óbvia

digitalização

dos

serviços.

Uma autarquia mais presente no meio digital será uma autarquia mais
acessível, mais pragmática e mais próxima dos seus munícipes.
2. Revisão e simplificação da tabela de taxas:
Consideramos a revisão e simplificação da tabela de taxas uma proposta
fundamental para aumentar a atratividade do nosso município bem como
para

facilitar

a

cobrança

fiscal

por

parte

da

autarquia.

A previsibilidade da componente fiscal num possível novo negócio é algo
fundamental para a viabilização de pequenos e grandes investimentos
privados.
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A simplificação da tabela de taxas traria vantagens também para os serviços
camarários, podendo este cobrar e fiscalizar mais facilmente as taxas
devidas podendo assim aumentar as suas receitas e a sua eficiência na
cobrança dos mesmos.
O desagravamento fiscal é algo que reconhecemos no atual executivo. No
entendo é do nosso entender que as taxas municipais têm vindo a ser
esquecidas neste processo. Temos consciência dos problemas financeiros
que a nossa autarquia apresenta e por isso entendemos que este
desagravamento deve ser sustentado começando pelas taxas relativas à
publicidade que tanto oneram os nossos empresários locais.
Para além de tudo isto, entendemos fundamental que o nosso município
tenha um posicionamento estratégico a nível regional como um município
fiscalmente competitivo relativamente aos municípios limítrofes. Esta é
uma das armas importante no que toca à atração de investimento para o
nosso concelho bem como a uma criação de um município “amigo do
investimento e das empresas”.
3. Criação do portal da transparência:
A transparência é um dos valores que é caro à Iniciativa Liberal – Paços de
Ferreira. É do nosso entender fulcral que a nossa autarquia se deve sempre
pautar pela maior transparência possível permitindo aos nossos munícipes
o escrutínio das instituições públicas e, como consequência, uma maior
confiança nas mesmas.
Assim consideramos importante a disponibilização, num só portal de
simples pesquisa, dos documentos públicos exigidos por lei, os contratos
públicos completos com o caderno de encargos, propostas concorrentes, os
relatórios do Júri e as peças concursais, e todos os documentos discutidos
em Assembleia Municipal.
4. Extinguir a Gespaços - Gestão de Equipamentos Municipais, E.M., S.A. tal

como deliberado em reunião do Executivo e da Assembleia no ano de
2017:
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É imperativo que todos sintam que as instituições democráticas bem como
as suas deliberações sejam respeitadas e aceites.
A extinção da empresa municipal Gespaços - Gestão de Equipamentos
Municipais, E.M., S.A. foi deliberada em Assembleia Municipal e é do nosso
entender que o processo de extinção desta empresa deve ser o mais célere
possível e deve ser encarado como uma das prioridades deste mandato.
A Iniciativa Liberal – Paços de Ferreira tem a consciência da dificuldade da
resolução deste problema e, por isso, compromete-se desde já a dar o seu
parecer e contribuir democraticamente para a sua resolução analisando o
caso de forma profunda e detalhada.
5. Reforma administrativa com a adoção de sistemas de gestão certificados:

A Reforma administrativa da nossa máquina autárquica é importante e é
analisada com grande relevância por todos os stakeholders. Dessa forma,
entendemos ser importante a adoção de sistemas de gestão certificados
que consigam dar à gestão da nossa autarquia o reconhecimento e
qualidade exigíveis.
Esta postura de certificação de sistemas de gestão em autarquias locais não
é algo novo, tendo várias autarquias já adquirido esses mesmos certificados
ou começado a trabalhar com esse mesmo objetivo.
De todos os certificados existentes, é do entender da Iniciativa Liberal –
Paços de Ferreira indispensável a obtenção da seguinte certificação:
a. P EN ISO 9001:2015 - Sistemas de Gestão da Qualidade
b. NP 4427:2018 - Sistemas de Gestão das Pessoas
c.

NP ISO 45001:2019 Sistemas de Gestão da Segurança e Saúde no
Trabalho

d. NP EN ISO 14001:2015 - Sistemas de Gestão Ambiental
e. ISO 37001:2016 – Sistema de gestão anticorrupção
6. Criação do Conselho Municipal:
Todas as decisões tomadas pela CM têm impactos diretos e indiretos na
população Pacense pelo que é prudente ouvir a mesma. A criação do
conselho municipal, com representantes de todos os partidos políticos, de
associações, de empresas, de IPSS e da sociedade civil permitiria o debate
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de ideias construtivo com vista a definir soluções e projetos para o
município. Este órgão seria simplesmente consultivo com reunião periódica.

O Coordenador Geral da Iniciativa Liberal de Paços de Ferreira:
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