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ATA N.º 6/2016 1 

------- Aos dezanove dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezasseis, 2 

nesta cidade de Gouveia, edifício dos Paços do Concelho e Salão Nobre, pelas 3 

vinte horas, reuniu em Sessão Ordinária a Assembleia Municipal de Gouveia, 4 

com o objetivo de dar cumprimento à respetiva Ordem de trabalhos.------------ 5 

I – PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 6 

a) Apreciação e votação da Ata da Sessão Ordinária de 30 de setembro de 7 

2016. 8 

b) Informações e leitura resumida do Expediente. 9 

c) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir. 10 

d) Direito de resposta do Presidente da Câmara ou de quem o substitua. 11 

II - PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 12 

III - PERÍODO DE INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 13 

------- Procedeu-se à chamada dos Membros da Assembleia Municipal, tendo-14 

se verificado as seguintes presenças: Luís António Vicente Gil Barreiros 15 

(coligação PPD/PSD-CDS/PP), José Manuel Correia Santos Mota (PS), Laura 16 

Maria da Rocha Oliveira Pinto da Costa (coligação PPD/PSD-CDS/PP), 17 

Cezarina da Conceição Santinho Maurício (PS), Álvaro Cabral Prata Belo 18 

(coligação PPD/PSD-CDS/PP), António José Cabral (PS), António José 19 

Ferreira Machado (coligação PPD/PSD-CDS/PP), António Jorge Ferreira 20 

Ponto 1 -  Discussão e Votação da Proposta de Manutenção da Tabela de 

Taxas e outras Receitas do Município de Gouveia, aprovada para 

o ano 2015, para vigorar no ano de 2017; 

Ponto 2 -  Discussão e Votação da Proposta de Orçamento e Grandes 

Opções do Plano da Câmara Municipal de Gouveia para o ano 

de 2017; 

Ponto 3 - Discussão e Votação do Pedido de Autorização para a 

Contratação de um Empréstimo de Curto Prazo, até ao montante 

de 700.000,00 Euros; 

Ponto 4 -  Discussão e Votação da Proposta de “Atribuição de Apoio às 

Freguesias – Retificação da Minuta do Contrato-Programa 

celebrado entre o Município de Gouveia e a União de Freguesias 

de Moimenta da Serra e Vinhó”; 

Ponto 5 -  Discussão e Votação da Proposta apresentada pelo Grupo 

Parlamentar do PPD-PSD/CDS-PP na Assembleia Municipal de 

Gouveia: “Acesso à Autoestrada A25”; 

Ponto 6 -  Informações das Atividades do Senhor Presidente e Situação 

Financeira a 07/12/2016. 
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Borges (coligação PPD/PSD-CDS/PP), Pedro José Maltez Amaral (PS), 21 

Eduardo Manuel Pinto Bernardo (coligação PPD/PSD-CDS/PP), Ana Paula 22 

Alves Morgado Mendes (coligação PPD/PSD-CDS/PP), Ana Mónica Silva 23 

Ferreira (PS), Arminda Isabel Carvalho do Nascimento Rebelo (coligação 24 

PPD/PSD-CDS/PP), Maria Açucena Mendes Carmo (CDU), Rui Manuel de 25 

Jesus Gonçalves (PS), José Manuel Mendes de Oliveira (coligação PPD/PSD-26 

CDS/PP), Ana Isabel Martins Cardoso (coligação PPD/PSD-CDS/PP), 27 

Fernando António Figueiredo Silva (PS), Sérgio Miguel Almeida Dias 28 

Cipriano (coligação PPD/PSD-CDS/PP), Ana Paula Casegas Pardal Duarte 29 

Freitas (PS), César dos Santos Lopes (substituto legal do Presidente da União 30 

das Freguesias de Aldeias e Mangualde da Serra), Carlos Miguel Duarte 31 

Branco (Presidente da Junta de Freguesia de Arcozelo da Serra), António 32 

Miguel Antunes Ferreira (Presidente da Junta de Freguesia de Cativelos), 33 

Marco Santos (substituto legal da Presidente da União das Freguesias de 34 

Figueiró e Freixo da Serra), Fernando Manuel Carmo Henriques (Presidente 35 

da Junta de Freguesia de Folgosinho), João José Amaro (Presidente da 36 

Freguesia de Gouveia), Salvador da Cruz Dias (Presidente da União de 37 

Freguesias de Melo e Nabais), Mário Alberto dos Santos Almeida (Presidente 38 

da União das Freguesias de Moimenta da Serra e Vinhó), António José 39 

Direito Saraiva (Presidente da Junta de Freguesia de Nespereira), Vítor 40 

Manuel dos Santos Quaresma (Presidente da Junta de Freguesia de Paços da 41 

Serra), Pedro Miguel Santos Monteiro (Presidente da Junta de Freguesia de 42 

Ribamondego), Gonçalo Luís Chouzal do Nascimento (Presidente da União 43 

das Freguesias de Rio Torto e Lagarinhos), Glória Cardoso Lourenço 44 

(Presidente da Junta de Freguesia de São Paio), Avelino Zacarias Sequeira 45 

Tente (substituto legal da Presidente da Junta de Freguesia de Vila Cortês da 46 

Serra), Carlos Manuel Santinho Pacheco (Presidente da Junta de Freguesia de 47 

Vila Franca da Serra) e Marco António Marvão Martins (Presidente da Junta 48 

de Freguesia de Vila Nova de Tazem).-----------------------------------------------  49 

------- Solicitaram os membros da Assembleia Armindo Correia Bezerra (PS), 50 

Joana Mota (PS) e Carlos Alberto Nabais da Cunha (CDU) a respetiva 51 

substituição, ao abrigo do n.º 1 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 52 

Setembro, com a redação introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de Janeiro, 53 

cabendo a mesma a António José Cabral (PS), Ana Mónica Silva Ferreira 54 

(PS) e Maria Açucena Mendes Carmo (CDU), nos termos do art.º 79.º do 55 

citado diploma legal.-------------------------------------------------------------------- 56 

------- Foram os Senhores Presidentes da União de Freguesias de Aldeias e 57 

Mangualde da Serra, da União de Freguesias de Freixo e Figueiró da Serra e 58 

Junta de Vila Cortês da Serra, representados pelo respetivos substitutos legais 59 
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por eles designados, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 60 

75/2013, de 12 de setembro.------------------------------------------------------------ 61 

------- Regista-se, portanto, a falta da Senhora Deputada Ana Cristina Dias 62 

Oliveira (PS).----------------------------------------------------------------------------- 63 

I – PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 64 

------- Considerando que a Assembleia reunia o número legal suficiente para 65 

deliberar, o Senhor Presidente da Mesa declarou aberta a sessão.---------------- 66 

a) Apreciação e votação da Ata da Sessão Ordinária da Assembleia 67 

Municipal de 27 de junho de 2016 68 

------- O Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a Ata da Sessão 69 

ordinária da Assembleia Municipal de 30 de setembro de 2016, tendo sido 70 

aprovada, por maioria, com as abstenções dos membros da Assembleia 71 

António José Ferreira Machado (coligação PPD/PSD-CDS/PP), António José 72 

Ferreira Borges (coligação PPD/PSD-CDS/PP), Eduardo Manuel Pinto 73 

Bernardo (coligação PPD/PSD-CDS/PP), Ana Paula Casegas Pardal Duarte 74 

Freitas (PS) e pelo substituto legal do Presidente da União das Freguesias de 75 

Aldeias e Mangualde da Serra, Presidente da Freguesia de Cativelos, 76 

Presidente da União de Freguesia de Melo e Nabais e substituto legal da 77 

Presidente da União das Freguesias de Freixo e Figueiró da Serra, por não 78 

terem estado presentes na respetiva reunião.----------------------------------------- 79 

c) Informações e leitura resumida do Expediente 80 

------- A 1.ª Secretária da Mesa, Ana Paula Alves Morgado Mendes 81 

(coligação PPD/PSD-CDS/PP), deu conta da correspondência recebida, desde 82 

a efetivação da última reunião da Assembleia Municipal e que a seguir se 83 

discrimina: ------------------------------------------------------------------------------- 84 

i) Deputado Eduardo Bernardo:- Solicita a sua substituição na 85 

sessão ordinária de 30 de setembro de 2016;  86 

ii) Deputado Armindo Correia Bezerra:- Solicita a sua substituição 87 

na sessão ordinária de 30 de setembro de 2016;  88 

iii) Deputado António Ferreira Machado:- Solicita a sua substituição 89 

na sessão ordinária de 30 de setembro de 2016;  90 

iv) Deputada Ana Paula Duarte Freitas:- Solicita a sua substituição 91 

na sessão ordinária de 30 de setembro de 2016;  92 

v) Comissão Organizadora da Homenagem a “Alípio de Melo”:- 93 

Envio de convite para estar presente no debate subordinado ao tema 94 

“Ser Presidente da Câmara”, que se realizou no dia 7 de outubro; 95 

vi) Deputado Carlos Alberto Nabais Cunha:- Comunica a sua 96 

substituição na sessão ordinária de 30 de setembro de 2016; 97 
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vii) Assembleia Municipal de Bragança:- Envio, para conhecimento, o 98 

teor da “Moção – taxas de servidão agrícola a partir de estradas 99 

nacionais e regionais”, aprovada por unanimidade, na sessão de 28 de 100 

setembro; 101 

viii) Grupo Escola Velha:- Envio de convite para estar presente no 102 

debate sobre o tema “Educação: Que Caminho?”, realizado no passado 103 

dia 28 de outubro; 104 

ix) Liga Humanitária Social e Cultural de Aldeias:- Envio de 105 

convite para estar presente nas cerimónias comemorativas do 30.º 106 

aniversário que decorreu no passado dias 30 de outubro; 107 

x) António Jorge Ferreira Borges:- Informa acerca da sua 108 

disponibilidade para tomar posse como membro da Assembleia 109 

Municipal de Gouveia; 110 

xi) Comissão Parlamentar do Ambiente, Ordenamento do 111 

Território, Descentralização, Poder Local e Habitação:- Envio de 112 

convite para uma Audição Pública no âmbito da apreciação dos 113 

Projetos Lei 231/XII (PCP), 272/XII (BE) e PJR 393/XIII (PS), 114 

relativos ao regime de reorganização territorial de freguesias; 115 

xii) Comissão Organizadora da Homenagem a Alípio de Melo:- 116 

Envio de convite para assistir/participar no Colóquio “Constituição e 117 

Poder Local”, que se realizou no dia 5 de novembro; 118 

xiii) União de Freguesias de Moimenta da Serra e Vinhó:- Informa 119 

que esta União de Freguesias vai comemorar a efeméride “40 Anos de 120 

Poder Local”, com a realização de duas sessões, no dia 5 de fevereiro 121 

em Moimenta da Serra e 12 de fevereiro em Vinhó;  122 

e) Presidente da Câmara Municipal de Gouveia:- Envio de Proposta de 123 

Orçamento Municipal para o ano económico de 2017;  124 

f) Associação Nacional de Municípios Portugueses:- Resposta ao 125 

N/ofício 31, de 24/10/2016 relativo à Recomendação do Senhor 126 

Presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca da Serra. Informa que 127 

não está prevista qualquer homenagem aos eleitos locais que serviram o 128 

Poder Local; 129 

g) Junta de Freguesia de São Paio:- Convite para estar presente nos 130 

eventos “S.Paio Feira e Cultura” e “XVII Festival de Sopas da Serra da 131 

Estrela”;  132 

i) Comissão Organizadora da Homenagem a Alípio de Melo:- 133 

Envio de convite para assistir/participar na Tertúlia “As Mulheres nas 134 

Autarquias Locais” no dia 18 de novembro; 135 
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h) Associação Nacional de Municípios Portugueses:- Envio de convite 136 

para participar na Convenção Nacional “40 Anos de Poder Local 137 

Democrático”, que se realizou no dia 10 de dezembro;  138 

i) Núcleo Cinéfilo de Seia:- Envio de convite para estar presente na 139 

sessão inaugural do ciclo “De volta à Sala”, no dia 10 de novembro, na 140 

Casa da Cultura de Seia; 141 

j) Comissão Organizadora da Homenagem a Alípio de Melo:- Envio 142 

de convite para integrar a Comissão de Honra desta Homenagem, bem 143 

como para estar presente na evocação solene no Salão Nobre dos Paços 144 

do Concelho, seguida de almoço-convívio, no dia 18 de dezembro; 145 

k)  Santa Casa da Misericórdia de Gouveia:- Envio de convite para 146 

estar presente nas comemorações do 30.º Aniversário do seu Orfeão e 147 

encerramento das comemorações do 500.º Aniversário da Santa Casa, 148 

no dia 17 de dezembro; 149 

i) Assembleia Municipal de Amares:- Envio, para conhecimento, o 150 

teor da “Moção – taxas de servidão agrícola a partir de estradas 151 

nacionais e regionais”, aprovada por unanimidade, na sessão de 25 de 152 

novembro; 153 

ii) Comissão Organizadora da Homenagem a Alípio de Melo:- 154 

Envio de convite para assistir/participar na Tertúlia “Poder Local: 155 

Como tudo começou…”, que decorreu no dia 12 de dezembro; 156 

iii) Deputado Álvaro Prata:- Em nome da Bancada do PPD-157 

PSD/CDS-PP solicita o agendamento de proposta para a sessão de 19 158 

de dezembro de 2016; 159 

iv) Deputada Joana Mota da Silva:- Solicita a substituição para a 160 

sessão de 19 de dezembro de 2016; 161 

v) Presidente da Câmara Municipal de Gouveia:- Vem indicar as 162 

propostas da Câmara Municipal para a ordem de trabalhos da sessão da 163 

Assembleia Municipal de 19 de dezembro de 2016; 164 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa, informando que havia 165 

tomado posse, no dia 2 de dezembro, o eleito António Jorge Ferreira Borges 166 

(coligação PPD/PSD-CDS/PP) na sequência do pedido de suspensão de 167 

mandato da Senhora Deputada Carla Garrido.--------------------------------------- 168 

Saudou o público, em particular, os alunos do Agrupamento de Escolas de 169 

Gouveia que fazem parte do Parlamento Jovem que brevemente vão participar 170 

no concurso nacional promovido pela Assembleia da República. Deu as boas 171 

vindas aos jovens, acompanhados da sua orientadora, a Professora Maria de 172 

Jesus Machado, dizendo que era uma honra para esta Assembleia a presença 173 
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deles e um desafio acrescido, de modo a que o desempenho deste Órgão fosse 174 

profícuo e transmita uma boa imagem.----------------------------------------------- 175 

d) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir 176 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia 177 

destacando duas cerimónias que decorreram no corrente mês de dezembro, 178 

duas ações que de alguma forma deram realce e enfoque à celebração dos 40 179 

anos do poder local democrático que se estão a festejar, como foram os casos, 180 

no dia 11 de dezembro, da sessão comemorativa dos 40 Anos do Poder Local 181 

promovida pela Assembleia Municipal e, no dia 18 de dezembro, a 182 

homenagem ao Dr. Alípio de Melo, o primeiro presidente eleito da Câmara de 183 

Gouveia nas autárquicas de 1976 promovida por uma comissão de cidadãos 184 

constituída para o efeito.---------------------------------------------------------------- 185 

Foram duas honrosas sessões nas quais foram homenageados os primeiros 186 

presidentes eleitos democraticamente para a Assembleia Municipal, para a 187 

Câmara Municipal e para as Assembleias e Juntas de Freguesia do concelho 188 

de Gouveia. Foi uma forma digna de honrarem os primeiros eleitos e foi 189 

certamente uma forma de agradecer todo o trabalho árduo, desenvolvido por 190 

quem nos antecedeu. -------------------------------------------------------------------- 191 

Deste modo, endereçou os parabéns à Assembleia Municipal e à Comissão de 192 

Homenagem ao Dr. Alípio de Melo desejando que estas ações constituam um 193 

estímulo a todos os actuais e futuros autarcas na prossecução da sua atividade 194 

em prol das nossas terras.--------------------------------------------------------------- 195 

------- Usou da palavra o membro da Assembleia José Santos Mota (PS) 196 

começando por cumprimentar a presença dos alunos do Agrupamento de 197 

Escolas de Gouveia do Parlamento Jovem.------------------------------------------- 198 

De seguida questionou sobre o ponto de situação do processo relativo ao 199 

terreno público anexo ao estabelecimento comercial Intermarché.--------------- 200 

Na sequência da dissolução da empresa Gouveinova, pretendia saber se há 201 

desenvolvimentos em relação à empresa Manuel Rodrigues Gouveia.-------- 202 

Congratulou-se com a sessão comemorativa dos 40 anos do Poder Local 203 

Democrático realizada no dia 11 de dezembro, onde, com toda a justiça se 204 

homenagearam os primeiros autarcas eleitos depois do 25 de Abril de 1975. 205 

Congratulou-se, também, com o programa de homenagem ao Dr. Alípio de 206 

Melo, o primeiro Presidente da Câmara Municipal de Gouveia, num ano em 207 

que se comemoram os 40 anos das primeiras eleições livres, com a realização 208 

de diversas tertúlias e colóquios que contaram com a presença de figuras 209 

conhecidas do meio politico, cultural e universitário e que contaram com a 210 

colaboração do Deputado na Assembleia da República Santinho Pacheco. 211 
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Regozijou-se com o facto de no dia 12 de dezembro, António Guterres ter 212 

tomado posse como Secretário-Geral da ONU.-------------------------------------- 213 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 214 

congratulando-se com a forma como esta Assembleia conseguiu organizar a 215 

homenagem simbólica aos eleitos das primeiras eleições de 1976, bem como 216 

reconhecer todo o trabalho feito pelos grupos parlamentares que tiveram a 217 

oportunidade de usar da palavra nesse dia.------------------------------------------- 218 

------- Usou da palavra o membro da Assembleia Maria Açucena Mendes 219 

(CDU) manifestando o seu regozijo pela comemoração dos 40 anos de Poder 220 

Local, sendo legítimo e correto que tenha sido prestada esta homenagem aos 221 

eleitos de 1976 e, dessa forma, estão todos de parabéns.--------------------------- 222 

Questionou o Senhor Presidente da Câmara se tinha conhecimento de que a 223 

recolha de roupa usada estava a ser utilizada para venda.-------------------------- 224 

Em relação à reciclagem dos resíduos domésticos, sugeriu que esta Câmara 225 

adoptasse o modelo da Câmara de Lisboa, em que a todo o lixo reciclado é 226 

atribuída uma ficha que vale pontos e pode ser aplicada no comércio local. 227 

Chamou a atenção para o tipo de iluminação existente junto às rotundas, 228 

parece não ser suficiente.--------------------------------------------------------------- 229 

Deu conta de que existe uma empresa constituída por jovens – IMPACTE – 230 

que trabalha o material “cânhamo”, que está interessada em investir no 231 

interior e espera que a Câmara de Gouveia os apoie.------------------------------- 232 

------- Usou da palavra o membro da Assembleia António Machado 233 

(coligação PPD-PSD/CDS-PP) dirigindo uma saudação especial ao grupo de 234 

alunos do Agrupamento de Escolas de Gouveia que ao terem consciência da 235 

pertinência e da necessidade de refletir e promover a educação para a 236 

cidadania num contexto diferente de aprendizagem, estão hoje aqui presentes 237 

nesta sessão.------------------------------------------------------------------------------ 238 

De seguida, o Senhor Deputado procedeu à leitura do seguinte documento: 239 

“40 Anos do Poder Local Democrático 240 

Ao assinalarem-se os 40 anos do Poder Local Democrático, Gouveia fez 241 

justiça com a História ao homenagear “os pioneiros do exercício 242 

autárquico”.------------------------------------------------------------------------------ 243 

A nossa cidade, nos dias 11 e 18 de dezembro, viveu momentos de enorme e 244 

contagiante cidadania.------------------------------------------------------------------ 245 

Estão de parabéns a Assembleia Municipal, a Câmara Municipal, a 246 

Comissão Organizadora da homenagem a Alípio de Melo e os muitos 247 

cidadãos que participaram.------------------------------------------------------------ 248 
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Aos homens e às mulheres do nosso concelho, cerca de 4 mil, que, ao longo 249 

dos anos, exerceram funções no Poder Local, todos temos uma dívida de 250 

gratidão.----------------------------------------------------------------------------------- 251 

Foram eles que mobilizaram as populações, reuniram os meios e as 252 

condições, tantas vezes com que sacrifício, resolveram situações que há 253 

décadas se arrastavam no nosso concelho e indispensáveis para a dignidade 254 

da vida humana dos gouveenses.------------------------------------------------------ 255 

O Poder Local constitui uma pedra angular da democracia portuguesa, pelo 256 

papel fundamental que desempenha para o desenvolvimento e progresso das 257 

comunidades locais e para a formação cívica dos cidadãos.---------------------- 258 

Quando a 2 de Abril de 1976, é promulgada a nova Constituição da 259 

República Portuguesa, são criados vários instrumentos de gestão do 260 

território, de entre os quais se destacam: a Lei das Autarquias, a Lei das 261 

Finanças Locais, o Regime de delimitação e coordenação das áreas de 262 

atuação da Administração Central e Local, o Modelo de Administração, os 263 

Planos Diretores Municipais, entre outros.------------------------------------------ 264 

A autonomia financeira também é consagrada pela Constituição de 1976. 265 

Fica estabelecido que as Câmaras Municipais têm património e finanças 266 

próprias, resultado das receitas constituídas por uma percentagem dos 267 

produtos dos impostos arrecadados pelo Estado, bem como das prestações 268 

provenientes dos serviços prestados e dos resultados da gestão do seu 269 

património.-------------------------------------------------------------------------------- 270 

Os órgãos autárquicos passam a ser eleitos por sufrágio direto e universal. 271 

Mas apesar da autonomia do poder local ser crescente, são-lhe 272 

constantemente colocados obstáculos.------------------------------------------------ 273 

A primeira Lei das Finanças Locais surge apenas em 1979, nunca tendo sido 274 

devidamente aplicada.------------------------------------------------------------------- 275 

Sempre tem existido, por parte do poder central, independentemente dos 276 

partidos que por lá têm passado (PS, PSD, CDS/PP), a tentação de 277 

instrumentalizar as autarquias e de criar constrangimentos à sua autonomia 278 

de gestão, seja através da legislação que produzem (atribuindo mais 279 

responsabilidades enquanto reduzem os meios financeiros e técnicos), seja 280 

através do estrangulamento financeiro, pelo continuado não cumprimento da 281 

Lei das Finanças Locais.---------------------------------------------------------------- 282 

Enquanto isso, para “tapar os olhos” aos munícipes, foram criando a 283 

possibilidade de as autarquias terem receitas provenientes de impostos, para 284 

os quais estabelecem limites que geram competição entre elas e entre os 285 

munícipes, dando origem a situações ridículas de discussões intermináveis à 286 

volta de décimas de percentagem, sem qualquer relevância.---------------------- 287 
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Assim, a celebração dos 40 anos do Poder Local Democrático não deve ser 288 

uma vivência de nostalgia ou um qualquer momento revivalista. Pelo 289 

contrário, tem que ser um momento de afirmação da democracia 290 

participativa e um ponto de partida para um aprofundado debate na 291 

Assembleia da Republica, nas Assembleias Municipais, nas Câmaras 292 

Municipais e na sociedade civil sobre a descentralização, pedra angular da 293 

reforma do nosso Estado, enquanto motor de desenvolvimento.------------------ 294 

Temos que ter os olhos postos no futuro. Temos que dizer aos partidos 295 

políticos dos quais somos militantes ou simpatizantes que os cidadãos em 296 

geral clamam por uma mudança que mobilize para o debate político.---------- 297 

Será que os partidos querem ser motores dessa mudança?------------------------ 298 

Será que querem fazer esse debate sem a mira da vantagem do partido a 299 

curto prazo?------------------------------------------------------------------------------ 300 

Terão consciência que as suas práticas estão a necessitar de um banho de 301 

cidadania?-------------------------------------------------------------------------------- 302 

Veja-se que 50% dos cidadãos mostram simpatia por um partido mas só 2% 303 

são militantes.---------------------------------------------------------------------------- 304 

O povo quer mudanças muito profundas ao nível do sistema de representação 305 

política. Veja-se a falta de representação dos territórios despovoados na 306 

Assembleia da República. O litoral, que corresponde apenas a 11% do 307 

território, elege mais de metade dos deputados parlamentares. Os 8 círculos 308 

eleitorais do Interior, cuja área cobre 56,3% do território nacional – Beja, 309 

Bragança, Castelo Branco, Évora, Guarda, Portalegre, Vila Real e Viseu – 310 

não elegem mais de 33 deputados ou seja 14,35% do Parlamento. Além de 311 

escassa, esta representação parlamentar do Interior está comprimida aos 312 

grandes partidos. São razões para refletir sobre a necessidade de uma 313 

reforma eleitoral e ponderar unir círculos eleitorais aumentando o número 314 

de deputados que representam o Interior.-------------------------------------------- 315 

É tempo de lembrar ao Governo e à Assembleia da República que há um 316 

preceito constitucional que continua por cumprir, o da regionalização.-------- 317 

Vejo, com bons olhos, começar a haver um consenso nacional em torno desta 318 

matéria. Mas este é um daqueles temas que não há momento algum que não 319 

seja falado, e há quarenta anos que não é cumprido. A regionalização é um 320 

tema incontornável no presente e no futuro próximo. Decorre de imposição 321 

constitucional mas também da realidade do País. Enquanto não for feita, ou 322 

a Constituição se altera, ou não se cumpre a Constituição. Não é apenas uma 323 

“questão formal”, mas acima de tudo trata-se de aposta assumida num 324 

melhor relacionamento entre as autarquias locais e níveis intermédios de 325 

decisão. Acredito que o relacionamento de uma Câmara Municipal e o 326 
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Estado Central é um relacionamento diferente, pior do que aquele que 327 

existiria se a relação fosse entre uma Câmara Municipal e uma região 328 

administrativa.--------------------------------------------------------------------------- 329 

Os municípios, com a transversalidade e legitimidade democráticas únicas 330 

que dispõem e pela obra feita, são merecedores de uma verdadeira 331 

descentralização que os transforme autênticos gestores de todas as políticas 332 

públicas com impacto local.------------------------------------------------------------ 333 

Senhor Presidente,----------------------------------------------------------------------- 334 

Deixo um apelo e um alerta.------------------------------------------------------------ 335 

Um apelo para uma verdadeira descentralização acompanhada de uma 336 

redefinição do regime financeiro para as autarquias.------------------------------ 337 

Um alerta, nada está garantido para sempre. Não nos demitamos das nossas 338 

responsabilidades de cidadania e não deixemos de falar de democracia e 339 

liberdade aos nossos jovens.----------------------------------------------------------- 340 

E termino com uma frase de  Alexis  Tocqueville, tirada do seu famoso livro 341 

“A Democracia na América”:--------------------------------------------------------- 342 

“As instituições municipais estão para a liberdade como as escolas para o 343 

saber. Põem a liberdade ao alcance do povo, afeiçoam-no ao seu uso 344 

moderado, habituam-no a servir-se dela. Sem instituições municipais uma 345 

nação pode facultar uma grande liberdade, mas não tem o espírito da 346 

liberdade”.-------------------------------------------------------------------------------- 347 

Obrigado.--------------------------------------------------------------------------------- 348 

Votos de um Santo Natal e de um 2017 cheio de saúde, justiça e paz para 349 

todos os gouveenses.”------------------------------------------------------------------- 350 

------- Usou da palavra o membro da Assembleia Laura Costa (coligação 351 

PPD-PSD/CDS-PP) começando por abordar um assunto, do qual, em 2013, já 352 

tinha feito referência e que se prende com a época de Natal que atravessam, 353 

uma época de solidariedade. Todos os dias veem imagens desesperantes de 354 

crianças e jovens em sofrimento. E ser solidário não é apenas o contribuir 355 

com dinheiro, mas também ter um gesto de solidariedade para com aqueles 356 

que nada têm. Deste modo, lembrou que todos podem ajudar convidando 357 

crianças e idosos que vivem em Lares para a Ceia de Natal. Ou, caso fosse 358 

possível, que cada Deputado pudesse atribuir a sua senha de presença, na 359 

totalidade ou parcial, a uma instituição do Concelho que atua na área social ou 360 

à UNICEF ou outra a organização.---------------------------------------------------- 361 

No âmbito do “Projeto Ser Gouveia” do Município de Gouveia, onde se 362 

enquadra o Regulamento “Gouveia Empreende”, foi criado o Apoio ao 363 

Empreendedorismo, Inovação e Criação de Emprego Manuel Jacinto Alves, 364 

destinado a apoiar projetos inovadores que valorizem os produtos endógenos. 365 
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No entanto, este apoio destina-se apenas aos jovens do ensino secundário. 366 

Assim, sugeriu que o mesmo fosse alargado aos estudantes do ensino 367 

superior. E, nesta medida, também sugeriu que o apoio concedido aos 368 

estudantes do ensino superior se pudesse alargar aos jovens que frequentam o 369 

Programa ERASMUS noutro país.---------------------------------------------------- 370 

Terminou, citando as palavras do Juiz Armando Leandro “as crianças só são 371 

o futuro se tiverem presente”.---------------------------------------------------------- 372 

------- Usou da palavra o membro da Assembleia Álvaro Prata (coligação 373 

PPD/PSD-CDS/PP) manifestando o seu regozijo relativamente às 374 

comemorações dos 40 Anos do Poder Local Democrático e a homenagem 375 

feita aos primeiros eleitos nas eleições de 1976. É a prova de que quando há 376 

conjugação de vontades é possível fazer as coisas.---------------------------------- 377 

Fez também referência à homenagem feita ao Dr. Alípio de Melo, autarca e 378 

humanista, realçando sobretudo o seu carácter. Na década de 90, o Dr. Alípio 379 

de Melo foi convidado para administrar uma empresa do concelho. Nos atos 380 

de administração e numa altura em que essa empresa atravessava grandes 381 

dificuldades, ele tomou uma decisão de colocar o “pão na mesa dos 382 

trabalhadores” ao invés de cumprir com os compromissos com o Estado. Essa 383 

decisão acabou por lhe acarretar problemas que pensa que ainda subsistem 384 

nos dias de hoje e lamenta o facto que daqueles que lhe são mais próximos 385 

não tenham demonstrado, na altura, solidariedade para com este cidadão.------ 386 

------- Usou da palavra o membro da Assembleia Isabel Nascimento 387 

(coligação PPD-PSD/CDS-PP) referindo que o poder local, neste caso os 388 

Municípios, são de facto quem melhor conhece os cidadãos e são eles que 389 

devem dar resposta no tempo oportuno. É por ter desempenhado tão bem esse 390 

papel que o Município de Gouveia recebeu pelo quarto ano consecutivo a 391 

Bandeira de “Autarquia Familiarmente Responsável” congratulando-se com 392 

esse facto.--------------------------------------------------------------------------------- 393 

No âmbito das comemorações do Centenário do Nascimento de Vergílio 394 

Ferreira, o Município de Gouveia lançou o Prémio Literário Juvenil – Um 395 

Conto até ao Fim, que pretendia estimular e incentivar o gosto pela escrita aos 396 

nossos jovens. Desse modo, endereçou os parabéns às duas jovens premiadas 397 

Matilde Duarte Freitas e Jacinta Manta. São estes jovens que nos vão honrar 398 

no presente e no futuro.-----------------------------------------------------------------  399 

------- Usou da palavra o membro da Assembleia Fernando Silva (PS) 400 

procedendo à leitura do seguinte documento:---------------------------------------- 401 

“Cumprimento todos e expresso os meus votos para que tenham um Natal 402 

Feliz e um ano 2017 com saúde e alegria.------------------------------------------- 403 
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Chegamos ao fim de mais um ano deste século XXI que, ao mesmo tempo, nos 404 

maravilha com os progressos ainda ontem impensáveis das novas tecnologias 405 

e, por outro lado, sem piedade, nos leva a descrer na Humanidade quando, a 406 

cada dia, nos confronta com os horrores da guerra que vemos em imagens 407 

arrepiantes de crianças vítimas da barbárie, bem retratada em Alepo, Síria, 408 

nos dias de hoje, que a consciência humana ainda não foi capaz de 409 

erradicar!--------------------------------------------------------------------------------- 410 

Saúdo com veemência o português António Guterres e acredito que a sua 411 

eleição para Secretário Geral das Nações Unidas representa um significativo 412 

contributo para reforçar a corrente humana que rejeita a violência e reclama 413 

pela paz no mundo.---------------------------------------------------------------------- 414 

Neste pequeno e acolhedor país que é o nosso e neste cantinho da Serra da 415 

Estrela que é o nosso concelho, também o século XXI trouxe novos problemas 416 

e novos desafios.------------------------------------------------------------------------- 417 

Decorrem, neste final de ano, as comemorações do Poder Local Democrático 418 

que esta Assembleia assinalou nesta sala e que, em outros importantes 419 

eventos, foram também evocados.----------------------------------------------------- 420 

Os autarcas de 76 que se entregaram à ingente tarefa de responder às 421 

imensas necessidades de um povo desprezado pelo Estado Novo, foram 422 

justamente homenageados nas figuras simbólicas de Alípio de Melo e José 423 

Seabra, primeiros Presidente da Câmara e Presidente da Assembleia 424 

Municipal democraticamente eleitos.------------------------------------------------- 425 

Esta efeméride deve ser também uma oportunidade para refletirmos sobre o 426 

percurso que a comunidade gouveense trilhou desde então. Essa é a melhor 427 

forma de reconhecer os erros que nós, na condição de autarcas, cometemos e 428 

assim prevenir os que nos hão-de suceder para não desperdiçarem energias 429 

em vão. Essa análise não cabe numa intervenção aqui, neste ponto, e por isso 430 

limitar-me-ei a um resumo que creio ser objetivo, embora não ignore que a 431 

dialéctica nos nossos debates tende para o habitual afunilamento que tudo 432 

reduz à defesa das respectivas hostes partidárias com evidente prejuízo das 433 

conclusões e dos destinatários das nossas preocupações, em última análise o 434 

povo de Gouveia e o nosso concelho.------------------------------------------------- 435 

Não valerá a pena socorrer-me de números estatísticos para afirmar o que 436 

todos sabemos: numa primeira fase destes 40 anos, a luta por condições de 437 

vida digna que se centrava essencialmente em dotar as populações de água 438 

no domicílio e de saneamento básico, ao mesmo tempo que se acudia às 439 

condições desumanas mais extremas de habitabilidade em algumas 440 

construções, foi a primeira das prioridades. Este esforço que se desenrolava 441 

num turbilhão de justas reivindicações que a impaciência e a revolta de um 442 
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povo castigado por décadas de um sofrimento calado, procurava intervir 443 

também em áreas como a cultura e a educação que para largos sectores da 444 

sociedade eram novidade!-------------------------------------------------------------- 445 

Pode dizer-se, sem risco de faltar à verdade, que esta hercúlea tarefa ocupou 446 

o vigor dos autarcas até final do século XX.----------------------------------------- 447 

Os primeiros anos deste século XXI trouxeram consigo as consequências de 448 

um processo internacional de globalização que se manifestaram no 449 

encerramento de fábricas que constituíam a base económica de grande 450 

número de famílias que, de repente, se veem despojadas dos meios de 451 

sobrevivência. A realidade do concelho, agravada pelo reflexo em Portugal 452 

da crise económica internacional de 2008, adquire novos contornos, 453 

marcados pelos reconhecidos estigmas que se propagam por todo o interior 454 

do país: a desertificação humana, o abandono do território, a migração dos 455 

jovens para os grandes centros urbanos e para o estrangeiro e a ausência de 456 

dinâmicas na economia local.---------------------------------------------------------- 457 

A nova situação exige dos autarcas não só empenhamento que outrora era a 458 

pedra de toque, mas também reclama novas competências de abertura a 459 

soluções inovadoras e requer uma capacidade de iniciativa que compense e 460 

supere a ineficácia dos governos, sejam eles quais forem. A resolução dos 461 

problemas, agora, precisa também de uma liderança que una os gouveenses e 462 

que lhes incuta a vontade de lutar e de vencer contra as adversidades e os 463 

adversários de Gouveia, na senda do desenvolvimento e do progresso.--------- 464 

A quadra festiva que o mês de dezembro nos oferece não deve impedir-nos de 465 

ser críticos porque só essa atitude nos permite construir e contribuir para um 466 

município que não queremos ver definhar.------------------------------------------- 467 

O que é factual e inegável é que estes primeiros anos do século passaram em 468 

Gouveia de forma rotineira, sem vislumbre de inovação no pensamento, na 469 

acção ou na gestão do município.----------------------------------------------------- 470 

A título de exemplo, queria abordar o sector de Turismo que, potencialmente, 471 

é o mais importante na economia local, como é reconhecido nas “Grandes 472 

Opções do Plano e Orçamento – 2017”, para dizer que é notória a falta de 473 

orientação estratégica conducente a uma alternativa que, a partir deste 474 

sector, caracterizado pela sua transversalidade, possa levar o concelho a 475 

reanimar a sua vida económica.------------------------------------------------------- 476 

A gestão rotineira e a visão do desenvolvimento do concelho através de um 477 

prisma redutor das capacidades e dos recursos disponíveis têm um efeito 478 

paralisante que condena o concelho a uma situação de inferioridade na 479 

região e na Serra da Estrela.----------------------------------------------------------- 480 
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Se soubermos distinguir o essencial do que é dispensável e sobretudo se 481 

cultivarmos a postura de “Gouveia acima” poderemos aspirar a um futuro 482 

mais promissor.”------------------------------------------------------------------------- 483 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) felicitando 484 

todas as atividades integradas nas Comemorações do Centenário do 485 

Nascimento de Vergílio Ferreira. No âmbito dessas comemorações esteve 486 

presente num evento realizado no passado sábado na Biblioteca Municipal, 487 

onde o Senhor Presidente da Câmara no seu discurso falou de “falta de apoio 488 

do Estado Português”, pelo que pretendia saber a que se referia.---------------- 489 

No âmbito do Projeto “Gouveia 100% Consigo”, o Município de Gouveia 490 

adquiriu uma viatura de modo a ser feito o atendimento presencial em todas 491 

as freguesias. Assim, pretendia saber qual a avaliação feita até ao momento.  492 

Relativamente ao funcionamento dos serviços, pretendia saber o grau de 493 

satisfação dos clientes externos, bem como o grau de satisfação dos clientes 494 

internos.----------------------------------------------------------------------------------- 495 

------- Usou da palavra o membro da Assembleia Cesarina Maurício (PS) 496 

congratulando-se com a iniciativa deste Órgão em promover as 497 

comemorações dos 40 Anos do Poder Local, uma homenagem àqueles que 498 

tiveram a coragem de assumir uma grande responsabilidade em 1976.---------- 499 

Lamentavelmente, por motivos pessoais, não teve a possibilidade de estar 500 

presente, bem como na sessão de homenagem realizada no dia anterior ao Dr. 501 

Alipio de Melo que coincidiu com a data de elevação de Gouveia a cidade. 502 

Destacou a visita dos Deputados do Partido Socialista ao Distrito da Guarda 503 

com a realização de várias jornadas de descentralização que permitem 504 

conhecer o país real e as dificuldades que atravessam.----------------------------- 505 

Nesta época do ano queria finalizar destacando a importância da 506 

solidariedade, respeito e tolerância entre todos.-------------------------------------   507 

c) Direito de resposta do Presidente da Câmara ou de quem o substitua 508 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara fazendo referência às 509 

comemorações dos 40 Anos do Poder Local Democrático, felicitando a 510 

Assembleia Municipal que, em parceria com a Câmara Municipal, organizou 511 

as comemorações. Endereçou uma palavra de apreço ao Dr. Alípio de Melo e 512 

ao Sr. José Seabra, primeiro Presidente de Câmara e Presidente da 513 

Assembleia eleitos em 1976, não deixando de congratular todos os autarcas 514 

que há 40 anos assumiram as funções nas respetivas Assembleias de 515 

Freguesia e Juntas de Freguesia e que contribuíram para um Estado mais 516 

solidário e respeitado.------------------------------------------------------------------- 517 

Começando por responder ao Senhor Deputado José Santos Mota (PS), acerca 518 

do terreno junto ao estabelecimento Intermarché, informou que a Câmara está 519 
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em negociações finais com os herdeiros, esperando que dentro em breve a 520 

situação esteja resolvida. Aliás, se o Senhor Deputado tiver reparado, já houve 521 

alterações no terreno.-------------------------------------------------------------------- 522 

No que diz respeito à empresa Gouveinova, informou que o processo se 523 

encontra em Tribunal, uma vez que foi interposta uma Injunção pela Firma 524 

Manuel Rodrigues Gouveia no Tribunal Administrativo de Castelo Branco.--- 525 

Em resposta à Senhora Deputada Maria Açucena Mendes (CDU) no que diz 526 

respeito à roupa usada, informou que foi celebrado um protocolo com uma 527 

empresa e a Loja Social recebe uma percentagem pela roupa recolhida.-------- 528 

Quanto à iluminação nas rotundas, o Senhor Presidente tomou a devida nota. 529 

Quanto à empresa de jovens que se pretende instalar em Gouveia, já 530 

manifestou disponibilidade para receber os empresários, pois a Câmara está 531 

sempre disponível para apoiar o investimento no concelho, sendo que não será 532 

um ganho político, mas sim um ganho para o concelho.--------------------------- 533 

A intervenção da Senhora Deputada Laura Costa (coligação PPD/PSD-534 

CDS/PP), o Senhor Presidente tomou nota das sugestões.------------------------- 535 

Em resposta à Senhora Deputada Isabel Nascimento (coligação PPD/PSD-536 

CDS/PP) associou-se à referência que fez da Autarquia, pelo quarto ano 537 

consecutivo, ter recebido a Bandeira Verde referente a ser considerada “Mais 538 

Familiarmente Responsável”. É de facto para continuar.--------------------------- 539 

Associando-se, igualmente, à referência que fez ao Prémio Literário Juvenil 540 

integrado nas comemorações do Centenário do Nascimento de Vergílio 541 

Ferreira, que distinguiu as obras de Jacinta Manta e Matilde Freitas. Significa 542 

que os nossos jovens estão atentos e motivados para a escrita.-------------------- 543 

Registou a intervenção do Senhor Deputado Fernando Silva (PS), saudando, 544 

igualmente, o Dr. António Guterres pela sua eleição para Secretário-Geral das 545 

Nações Unidas, referência que já tinha feito no dia 12 de dezembro, dia da 546 

tomada de posse que coincidiu com a reunião de Câmara. Com esta eleição 547 

pensa que Portugal ganhou visibilidade.---------------------------------------------- 548 

Em resposta à Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) acerca das 549 

Comemorações do Centenário do Nascimento de Vergílio Ferreira, é um 550 

evento que decorre há quase um ano e que terá o seu epílogo em janeiro de 551 

2017. Relativamente ao facto de ter dito que houve “falta de apoio do Estado 552 

Português” pensa que não é a Câmara que tem que pedir ao Estado que 553 

homenageie este escritor, em relação ao qual declaram ser uma referência 554 

nacional. No início, quando teve uma reunião com o Senhor Ministro da 555 

Cultura, Dr. João Soares, acerca das comemorações, a primeira coisa que o 556 

Senhor Ministro lhe transmitiu foi que, se a reunião era para pedir dinheiro, 557 

respondia desde logo que não havia dinheiro para esse fim. Depois, o Senhor 558 
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Ministro foi convidado a estar presente numa cerimónia integrada nas 559 

comemorações, o programa foi alterado para o dia 29 de janeiro, em 560 

consonância com o seu Gabinete, data que o Senhor Ministro apontou como 561 

estando disponível para se deslocar a Gouveia e mesmo assim não 562 

compareceu. Foi convidado o atual Ministro da Cultura para estar presente em 563 

agosto, mas declinou o convite uma vez que estava ausente de férias. É de 564 

opinião que até ao momento não tiveram grande empenho e interesse por 565 

parte do Estado em promover com ações concretas o apreço pelo escritor de 566 

Vergílio Ferreira.------------------------------------------------------------------------- 567 

No que diz respeito ao “balcão móvel”, o processo teve o seu início, foi feita 568 

uma calendarização para todas as freguesias, foi feita a articulação com as 569 

Juntas de Freguesia no sentido de articular a parte da cedência de energia 570 

elétrica, mas o que é facto é que não teve a adesão desejada. É intenção da 571 

Câmara reiniciar com o Programa e que o mesmo tenha a adesão dos 572 

munícipes.--------------------------------------------------------------------------------- 573 

Em resposta à intervenção da Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) 574 

acerca da visita dos Deputados da Assembleia da República do Partido 575 

Socialista, foram recebidos com dignidade e é bom que eles venham aos 576 

territórios para conhecerem as realidades.-------------------------------------------- 577 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Maria Açucena Mendes (CDU) 578 

questionando se a Câmara é dotada de um Gabinete Técnico de 579 

Acompanhamento de Candidaturas ao Quadro Comunitário.---------------------- 580 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 581 

percebendo pelas palavras do Senhor Presidente que o Programa “100% 582 

Consigo” não está a funcionar plenamente, não compreendendo como é que a 583 

Autarquia coloca a funcionar um Programa e depois é que se chega à 584 

conclusão de que o mesmo não tem adesão.----------------------------------------- 585 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente informando a Senhora Deputada 586 

Maria Açucena Mendes (CDU) que na Câmara existe um Gabinete que se 587 

dedica ao Programa 2020.-------------------------------------------------------------- 588 

Respondendo à Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) no que diz respeito 589 

ao Programa “100% Consigo”, referiu que não há falta de interesse dos 590 

munícipes, provavelmente o Programa não foi bem explicado aos munícipes e 591 

dessa modo é preciso ver o que pode ser melhorado, analisar se é com esta 592 

calendarização ou outra.---------------------------------------------------------------- 593 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia 594 

referindo-se à última parte da intervenção do Senhor Deputado Álvaro Prata 595 

(coligação PPD-PSD/CDS-PP) com a qual não pode concordar, quando disse 596 

que não houve solidariedade para com o Dr. Alípio de Melo quando tomou a 597 



 
 

A S S E M B L E I A   M U N I C I P A L   D E   G O U V E I A   
  

 17 

decisão de, em vez de pagar ao Estado, pagou o ordenado aos trabalhadores. 598 

Assim, recorda o Senhor Deputado que, em 1999/2000, houve uma sessão no 599 

teatro Cine de Gouveia, com sala a abarrotar, promovida pelos responsáveis 600 

municipais da altura onde também estiveram presentes o Dr. Álvaro Amaro e 601 

o actual Presidente da Assembleia Municipal, e que contou com intervenções 602 

de figuras importantes, ao tempo, como por exemplo o Dr. Almeida Santos ou 603 

o Dr. Vítor Ramalho, entre outros,  onde se prestou toda a solidariedade para 604 

com aquele cidadão, com assinalável repercussão pública a nível da 605 

generalidade da comunicação social. Ao contrário do que referiu o senhor 606 

Deputado Álvaro Prata, que por acaso não se lembra de ter visto nessa sessão 607 

no Teatro-Cine, pensa que a classe política local esteve, em peso, solidária  608 

com o Dr. Alípio de Melo.-------------------------------------------------------------- 609 

Relativamente à ausência do então Ministro da Cultura, Dr. João Soares, na 610 

sessão alusiva ao centenário do nascimento do Escritor Vergílio Ferreira, de 611 

uma vez por todas, há que acabar com a chicana que, recorrentemente, vem à 612 

baila, pretendendo-se insinuar que teria havido desprezo ou falta de respeito 613 

por parte daquele governante. Quem conhece a verdadeira razão para a falta 614 

do Dr. João Soares há muito que já deveria ter dito a verdade e acabar com 615 

esta mistificação, pois tal deveu-se à marcação com carácter de urgência, para 616 

o mesmo dia, de um Conselho de Ministros Extraordinário que tinha a ver 617 

com a aprovação do Orçamento Geral do Estado sendo, por isso, de todo 618 

impossível estar presente, razão pela qual se fez representar pelo Senhor 619 

Director da Torre do Tombo. Toda a gente de bom senso sabe que foi assim, 620 

pelo que tem de haver seriedade e não pretender-se distorcer a realidade.------- 621 

------- Usou da palavra o Senhor Deputada Álvaro Prata (coligação PPD-622 

PSD/CDS-PP) respondendo ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 623 

Gouveia referindo que é uma questão de sensibilidade. Recorda-se 624 

perfeitamente desse momento, mas pensa que a solidariedade tem outras 625 

formas, pois custa-lhe ver um vulto como é Alípio de Melo ter feito o que fez 626 

e se terem ficado por uma sessão no Teatro Cine. ---------------------------------- 627 

II – PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 628 

Ponto 1 – Discussão e Votação da Proposta de Manutenção da Tabela de 629 

Taxas e outras Receitas do Município de Gouveia, aprovada 630 

para o ano 2015, para vigorar no ano de 2017 631 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 632 

concedendo a palavra ao Senhor Presidente da Câmara para apresentação da 633 

proposta.----------------------------------------------------------------------------------- 634 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que a Câmara está a 635 

realizar o estudo económico-financeiro ao nível das taxas e outras receitas do 636 
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Município. É um trabalho que é necessário efectuar de modo a justificar-se 637 

económico-financeiramente as taxas e outras receitas em vigor. Contudo 638 

reconhece que tem sido um trabalho demorado, sendo que quando esse 639 

trabalho de fundamentação económico-financeira da Tabela de Taxas e outras 640 

Receitas do Município estiver concluído será submetido a este Órgão. Deste 641 

modo, para o ano de 2017, propõe-se que se mantenha a Tabela de Taxas e 642 

outras Receitas em vigor.--------------------------------------------------------------- 643 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa declarando abertas as 644 

inscrições para os membros da Assembleia que pretendessem intervir, não se 645 

verificando nenhuma inscrição.-------------------------------------------------------- 646 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal que, 647 

após as explicações do Senhor Presidente da Câmara, colocou à votação a 648 

Proposta de Manutenção da Tabela de Taxas e outras Receitas do 649 

Município de Gouveia, tendo sido deliberado, por unanimidade, ao abrigo da 650 

alínea b) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, manter 651 

em vigor a Tabela de Taxas e outras Receitas do Município de Gouveia, 652 

aprovada para o ano 2015, de acordo com a fundamentação de facto e de 653 

direito que consta da deliberação do Município datada de 11.12.2014 e da 654 

Assembleia Municipal de 17.12.2014, pelo período temporal de 2017 655 

necessário até que a mesma seja definitivamente revista.---------------------- 656 

Ponto 2 - Discussão e Votação da Proposta de Orçamento e Grandes 657 

Opções do Plano da Câmara Municipal de Gouveia para o ano 658 

de 2017 659 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 660 

concedendo a palavra ao Senhor Presidente da Câmara para apresentação da 661 

proposta.----------------------------------------------------------------------------------- 662 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que, finalmente, o 663 

Quadro Comunitário vai entrar em desenvolvimento e, nessa medida, vai ser 664 

possível apresentar determinadas candidaturas, face àquilo que foi sendo 665 

trabalhado, não só ao nível da Câmara Municipal mas também em termos da 666 

própria Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela. É um 667 

Orçamento com um valor total que ultrapassa os 20 milhões de euros e que 668 

reflete aquilo que os últimos orçamentos têm sido prejudicados com o atraso 669 

no arranque do Quadro 2020. O Quadro Comunitário é de facto primordial 670 

para fazer este aumento bem claro e bem notório das Receitas e das 671 

correlativas Despesas de Capital.------------------------------------------------------ 672 

Como sabem a cidade de Gouveia foi considerada “Concelho de nível 673 

superior” para efeitos de Regeneração Urbana e, neste âmbito, existe um valor 674 

que inicialmente começou em 2 milhões de euros e acabou em 6.200.000,00 675 
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euros que agora pretendem começar em pôr em prática, iniciando-se desde já 676 

com a obra de requalificação da Cardia, a Mata Rainha e zona envolvente, 677 

bem como a Central de Camionagem com a construção de um Parque para 678 

Caravanas.--------------------------------------------------------------------------------  679 

Para além disso, vão ainda ser realizadas outras intervenções de 680 

Requalificação Urbana cujos procedimentos vão ser colocados a concurso 681 

ainda no corrente ano, referindo-se ao Mercado Municipal e à zona dos 682 

Belinos, na sua 1.ª fase.----------------------------------------------------------------- 683 

Destacou ainda um conjunto de intervenções muito importantes que vão ser 684 

efetuadas no âmbito da “Melhoria da Qualidade de Vida”, “Abastecimento de 685 

Água e Saneamento”, com uma verba de cerca de 2.000.000,00 euros de 686 

investimento com Apoio Comunitário. São intervenções que vão tentar 687 

resolver algumas situações problemáticas em termos de saneamento e de 688 

abastecimento de água às populações, estão devidamente referenciadas.-------- 689 

Na vertente ambiental, estão previstas intervenções em termos da 690 

“Valorização da Componente Ambiental”, nomeadamente, a “Valorização e 691 

Requalificação do Parque Ecológico” e “Viveiros de Folgosinho”, com 692 

candidaturas já aprovadas.-------------------------------------------------------------- 693 

Destacou e referenciou as candidaturas na área da “Cultura”, com duas 694 

Programações em Rede com vários Municípios, uma delas no âmbito da 695 

Comunidade Intermunicipal e outra com os Municípios que fazem parte do 696 

“Território do Alto Mondego” - Gouveia, Mangualde, Fornos de Algodres e 697 

Nelas. Esta é uma Programação que vai permitir a realização de diversos 698 

eventos culturais que, de acordo com aquilo que têm previsto, são financiados 699 

em grande em parte com Apoio Comunitário, em que o Programa de 700 

Valorização do Património Judaico vai ter finalmente desenvolvimento.-------- 701 

Na área Cultural, pretendem continuar com os programas e programação 702 

cultural que têm desenvolvido. Serão concluídos em 2017 as Comemorações 703 

do Centenário de Vergílio Ferreira e, nesse âmbito, encontram-se em 704 

negociações com a proprietária da “Villa Josephine”, no sentido da aquisição 705 

deste espaço, criando ali um espaço de atração cultural e turística para a 706 

freguesia de Melo e para o próprio Concelho.--------------------------------------- 707 

Destacou a aposta na área da “Eficiência Energética”, que vai ser fundamental 708 

na melhoria do aquecimento e da capacidade energética nas Piscinas 709 

Municipais Cobertas, com um investimento FEDER de 200.000,00 euros, no 710 

âmbito da CIM, bem como um valor de 350.000,00 euros destinados à 711 

iluminação pública.---------------------------------------------------------------------- 712 

No campo da “Eficiência Energética” existe também uma candidatura no 713 

âmbito da ENERAREA e ComurBeiras, ao Programa Século XXI, que 714 
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permitirá estabelecer novos padrões de eficiência energética que serão 715 

implementados no Pavilhão Municipal.----------------------------------------------- 716 

O Orçamento para 2017 contempla, também, a requalificação de alguns 717 

equipamentos desportivos, são exemplo disso, a requalificação do Sintético, 718 

anexo ao Jardim de Infância de Gouveia, a requalificação do Campo de Ténis, 719 

junto às Piscinas Descobertas, bem como a requalificação da Cobertura do 720 

Pavilhão e contemplando a construção do Campo Sintético de Gouveia.--------  721 

Na área Educação, é propósito da Autarquia prosseguir com os programas de 722 

requalificação do Parque Escolar, destacando a intervenção que já está a 723 

decorrer na Escola/Jardim de Infância de Moimenta da Serra. Na educação fez 724 

referência ainda ao Programa de Combate ao Insucesso Escolar, para o qual, 725 

nos próximos anos, está previsto um investimento superior a 1 milhão de 726 

euros.-------------------------------------------------------------------------------------- 727 

Neste Orçamento existe ainda um conjunto de intervenções em vias do 728 

concelho, como é exemplo disso a “Requalificação da Estrada Paços da 729 

Serra/EN17 (Variante Santinho Pacheco)”, “Requalificação da ligação 730 

Vinhó/EN17”, a Estrada de ligação Freixo/Folgosinho e estrada que ainda se 731 

encontra em terra de ligação Melo/Folgosinho, requalificações em Vila Nova 732 

de Tazem , permitindo dessa forma melhorar as condições rodoviárias e, por 733 

conseguinte, a qualidade de vida dos munícipes e atratividade turística do 734 

concelho.---------------------------------------------------------------------------------- 735 

É intenção da Autarquia prosseguir com os vários Programas de Apoio a 736 

empresa e empresários, nomeadamente, com a criação de uma incubadora, 737 

bem como no apoio à sua promoção, proporcionando aos nossos produtores a 738 

participação em eventos onde se possam promover e divulgar os seus 739 

produtos e dessa forma promoverem o próprio concelho. É nosso objetivo 740 

continuar a apostar na promoção e valorização do território e dos produtos e 741 

na capacidade e apetência turística, realizando para isso um conjunto de 742 

eventos com o intuito de se promoverem, sobretudo fora do concelho e no 743 

estrangeiro. Assim, no próximo ano, vão levar mais quatro empresas à 744 

SISAB, bem como promover e proporcionar a deslocação de empresas a 745 

outros eventos promocionais, como é o caso da Feira em Salamanca, que 746 

aconteceu nos dias 10 e 11 de dezembro, no âmbito do Programa Eco Raia.--- 747 

Para concluir, estas são as grandes linhas da Proposta de Orçamento para o 748 

ano de 2017, abordando diversas áreas e necessidades do concelho, com o 749 

objetivo de proporcionar aos gouveenses e a todos quantos nos visitam as 750 

melhores condições.--------------------------------------------------------------------- 751 

É uma proposta de Orçamento que, em relação ao Orçamento Inicial de 2016, 752 

de cerca de 13.000.000,00 euros, o de 2017, inicialmente, aponta para os 753 
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20.480.000,00 euros. Este demonstra a preocupação da Autarquia ao nível da 754 

área social, da área educativa, da área ambiental e cultural. Verifica-se o 755 

acréscimo de investimentos importantes que podem sem dúvida alguma 756 

melhorar a qualidade de vida dos gouveenses e a capacidade de atração e de 757 

receção de todos aqueles que visitam o concelho de Gouveia e se tornam 758 

possíveis de facto pela abertura, finalmente, do Quadro Comunitário e daí o 759 

grande aumento das Receitas e das correlativas Despesas de Capital que 760 

propõem neste documento.------------------------------------------------------------- 761 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa declarando abertas as 762 

inscrições para os membros da Assembleia que pretendessem intervir.---------- 763 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado José Santos Mota (PS) referindo 764 

que em 2013, o Senhor Presidente da Câmara tinha como grande objetivo a 765 

implementação de um programa de fomento da atividade económica, para o 766 

qual, contava com a colaboração do Instituto Pedro Nunes, de Coimbra, do 767 

qual não conhece ainda qualquer resultado. Agora, no Orçamento de 2017, 768 

refere-se à implementação de um espaço de cowork em Gouveia. Assim, 769 

pretendia saber a que se deve esta mudança de estratégia e o que se pretende 770 

com este espaço.------------------------------------------------------------------------- 771 

Questionou sobre a existência de duas rubricas referentes ao evento “Gouveia 772 

Art Rock”, sendo que uma delas especifica “Gouveia Art Rock – Protocolo”. 773 

Que protocolo é este?-------------------------------------------------------------------- 774 

Manifestou a sua satisfação por ver consagrado no Orçamento investimentos 775 

na zona dos Bellinos e no Mercado Municipal. Porém, têm algum receio que 776 

o investimento a realizar nos Bellinos venha a ser considerado “inútil”, pois 777 

um investimento daquela natureza tem que ter para alem de aspetos de 778 

regeneração urbana, outros objetivos a preservação da memória do espaço, a 779 

utilização do espaço pela população e o desenvolvimento de atividade 780 

económicas e a criação de emprego.-------------------------------------------------- 781 

No que diz respeito às medidas de Defesa da Floresta contra Incêndios 782 

manifesta a sua concordância e apelou à necessidade de coordenação entre 783 

todas as entidades intervenientes no território.--------------------------------------- 784 

Em relação à requalificação do Jardim/Escola 1.º CEB de Moimenta da Serra, 785 

estão satisfeitos com o início desta obra, questionando se está prevista a sua 786 

abertura para o ano letivo 2017/2018.------------------------------------------------- 787 

Relativamente ao Programa de Eficiência Energética, verificou na Assembleia 788 

da CIM-BSE que as candidaturas estão muito atrasadas. Sugeriu que este 789 

programa fosse alargado ao edifício da Escola Secundária de Gouveia.--------- 790 
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Em relação aos sapadores florestais, deu conta de que brevemente vai ser 791 

publicado o diploma que vai permitir a abertura de candidaturas a 792 

financiamento às equipas de sapadores florestais.-------------------------------- 793 

Verificou na rubrica “Aquisição de Bustos e Estátuas” uma dotação com 794 

25.000 euros, perguntando a que se destina.-------------------------------------- 795 

Questionou, ainda, a razão de terem sido colocados no Orçamento obras sem 796 

dotação orçamental, como por exemplo a Rua Jardim Lopes da Costa ou o 797 

Campo Sintético ou a Rede Alto Mondego, bem como um número 798 

significativo de obras de beneficiação viária com dotação zero.---------------  799 

Pretendia também ser informado em relação à “Elaboração do Plano de 800 

Revitalização dos Casais de Folgosinho” concretamente o que se pretende 801 

fazer. Aproveitando para questionar acerca do ponto de situação da 802 

candidatura destes Casais a Património Mundial da UNESCO.---------------- 803 

Verificou a existência de uma dotação no valor de 1 milhão de euros na 804 

rubrica “Trabalhos Especializados”, questionando a que se destinava tão 805 

avultada verba.--------------------------------------------------------------------------- 806 

Verificou um aumento de despesas com pessoal para 2017 de mais de 807 

200.000,00€, perguntando qual a justificação deste acréscimo.---------------- 808 

Por último, registou a suas preocupações neste Orçamento, no que concerne 809 

as “Dívidas em Contencioso” de mais de 6 milhões de euros.--------------------- 810 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Maria Açucena Mendes (CDU) 811 

referindo que, ao analisar o Orçamento de 2017, concluiu que de facto, grande 812 

parte dos seus projetos estão dependentes da execução do Novo Quadro 813 

Comunitário.------------------------------------------------------------------------------ 814 

É um Orçamento que continua a apoiar quem mais necessita, continuando, em 815 

muitos aspectos, a substituir-se ao Estado. O Município continua a avocar a si 816 

as competências do estado ao nível da saúde, educação, social, entre outras.--- 817 

Aquilo que o concelho necessita é realmente a criação de emprego e não 818 

apenas o reabilitar só por reabilitar, pois no futuro, quem são as pessoas que 819 

vão usar os equipamentos que se vão reabilitar, pois em Gouveia, daqui por 820 

uns anos, não há ninguém se não houver uma política de criação de emprego.- 821 

Sugeriu a criação de uma base de dados para colocar todas as instituições em 822 

rede, de modo a terem um conhecimento o que se dá e a quem, pois é muito 823 

desagradável ver sacos de arroz no lixo.---------------------------------------------- 824 

Ao nível do turismo, existem Agências turísticas espanholas que fazem as 825 

rotas turísticas, é de opinião de que Gouveia deveria entrar nessas rotas.-------  826 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Freguesia de Gouveia 827 

começando por perguntar, em relação ao PPI, Administração Geral, Ação n.º 828 



 
 

A S S E M B L E I A   M U N I C I P A L   D E   G O U V E I A   
  

 23 

2017/35 “Aquisição de Imóveis de Interesse Municipal”, com um valor de 829 

60.000€, quais são os imóveis de interesse municipal e para que se destina.---- 830 

No que diz respeito ao Projeto 2016/110, “Arranjo Urbanístico da Rua Lopes 831 

da Costa”, pretendia saber que intervenção é esta e porque não tem verba 832 

definida para 2017.---------------------------------------------------------------------- 833 

Lamenta uma vez mais a não inscrição de uma dotação destinada à 834 

requalificação do Recinto da Cerca que continua a ser uma obra há muito 835 

reclamada e cuja reabilitação continua a ter plena justificação. --------------- 836 

Quanto à rubrica “Aquisição de Bustos e Estátuas”, Projeto 2017/98, com 837 

uma dotação de 25.000€, pretendia saber a que se destina.--------------------- 838 

Perguntou ainda o objectivo de uma dotação de 100.000€ destinado a 839 

“Residência Literária”.------------------------------------------------------------------ 840 

Na Ação n.º 2016/85 “Campo Sintético de Gouveia”, como não tem verba 841 

definida, questionou se é um projeto para ser realizado, efectivamente, no ano 842 

de 2017.----------------------------------------------------------------------------------- 843 

Verificou de facto a existência de várias rubricas relacionadas com a 844 

beneficiação viária, sem dotação para 2017, destacando a “Estrada 845 

Gouveia/Curral do Negro”, bem como a “Requalificação do Bairro da Mata 846 

Rainha”.----------------------------------------------------------------------------------- 847 

Por último, questionou a razão de uma verba tão irrisória em relação à rubrica 848 

“Central de Camionagem - Obras de Conservação e Reparação”, com apenas 849 

1.000€ de dotação.----------------------------------------------------------------------- 850 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Pedro Maltez (PS) analisando o 851 

Orçamento para 2017 e focando-se especificamente na área do Turismo, 852 

pretendia saber o ponto de situação relativamente ao Projeto “Gouveia Pelos 853 

Sentidos”. Este Projeto foi apresentado como um motor de desenvolvimento e 854 

atração turística do nosso concelho, no entanto, o mesmo não é sequer 855 

referido. Deste modo, perguntou se o referido projeto deixou de fazer sentido. 856 

Na última Assembleia, o Senhor Presidente afirmou que em 2017 o evento 857 

VINAL iria ser organizado - ao contrário dos últimos anos – e iria apresentar 858 

um investimento na ordem dos 50 mil euros.---------------------------------------- 859 

Tendo em conta que um evento desta magnitude nem sequer é mencionado 860 

nas Grandes Opções do Plano, pretendia ser esclarecido sobre o seguinte:------ 861 

- Qual será o seu modelo de financiamento e qual o ponto de situação 862 

relativamente à discussão com os produtores para decidir qual o modelo 863 

organizativo a adotar, uma vez que o Senhor Presidente indicou que estavam 864 

em conversações.------------------------------------------------------------------------- 865 
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É referido no orçamento que a captação de Fluxos Turísticos para o concelho, 866 

é uma aposta da autarquia, através da promoção de alguns eventos tais como a 867 

Exposerra, o Carnaval da Serra, as Festas do Senhor do Calvário, entre outros. 868 

Gostaria apenas de saber se foi feito algum estudo para analisar/mensurar esta 869 

“Relação Causa – Efeito”, ou seja: número de turistas, número de visitantes, 870 

nacionalidade dos mesmos, taxa de ocupação hoteleira, taxa de permanência. 871 

É que, analisando os dados do INE e do Turismo do Centro, os indicadores 872 

não demonstram qualquer aumento.--------------------------------------------------- 873 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) referindo, 874 

em relação ao Orçamento para 2017, que é de facto um documento com 875 

grandes obras que se pretendem realizar em 2017, de facto, num ano eleitoral 876 

cai muito bem.---------------------------------------------------------------------------- 877 

Relativamente à aquisição e requalificação da Ville Josephine, em relação à 878 

qual a bancada do Partido Socialista já apresentou uma Recomendação nesse 879 

sentido, pois pretendem que o nome de Vergílio Ferreira seja perpetuado para 880 

sempre, para a edificação de um espaço onde os historiadores possam estudar 881 

este escritor. Na altura, pensa que a Recomendação até foi menosprezada pela 882 

Câmara, lamentando que tenha sido necessário o Senhor Presidente da 883 

República ter apresentado essa sugestão aquando da sua visita à freguesia de 884 

Melo para que fosse dado o devido valor ao espaço.-------------------------------- 885 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Álvaro Prata (coligação PPD/PSD-886 

CDS/PP) referindo que ao analisar o documento do Orçamento para o ano de 887 

2017, verificou que de facto há uma continuidade no projeto de Apoio às 888 

Freguesias, no apoio ao associativismo, o apoio ao insucesso escolar, nos 889 

apoios ao nível da área social, várias intervenções na rede viária, salientando 890 

o esforço do Município na redução da dívida.--------------------------------------- 891 

Destacou neste orçamento várias obras para resolução de problemas como o 892 

saneamento, as obras de Regeneração urbana na cidade e tudo isto advém das 893 

candidaturas ao Novo Quadro Comunitário, não esquecendo que por trás disto 894 

há um trabalho de preparação de todos os projectos. É muito importante 895 

salientar todos os aspectos positivos deste orçamento, pelo que votará 896 

favoravelmente.-------------------------------------------------------------------------- 897 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) referindo que 898 

em tempos o Senhor Presidente da Câmara falou na intenção de ser construído 899 

um passeio ou ciclovia desde a Freguesia de Cativelos até à Senhora dos 900 

Verdes, em que o Senhor Presidente já conversou com o Senhor Presidente da 901 

Junta de Freguesia de Cativelos e que ia ter uma candidatura. Porém verifica 902 

que esse projeto não está inscrito no Orçamento.------------------------------------ 903 
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Assim, perguntou ao Senhor Presidente qual vai ser a grande obra que tem 904 

prevista para a Freguesia de Cativelos no orçamento de 2017.-------------------- 905 

O Orçamento de 2017 pensa que deveria focar-se a sério o desenvolvimento 906 

de Gouveia, recorda que o anterior Presidente de Câmara fez alguns esforços 907 

nesse sentido quando pensou em construir o Indoorsnow, que entretanto 908 

falhou. É de opinião que este documento é insuficiente e que as obras nele 909 

incluídas não resolvem o grave problema de Gouveia que é a criação de 910 

emprego que deve ser integrado num plano integrado para Gouveia.------------ 911 

------- Usou da palavra a Senhora Vereadora Laura Costa (coligação 912 

PPD/PSD-CDS/PP) referindo que se trata de um Orçamento que abrange 913 

várias áreas e projetos importantes para o concelho. Apenas sugeriu que fosse 914 

contemplada uma rubrica para a CPCJ que lhe permita ter uma autonomia e 915 

não estar tão dependente do Município.---------------------------------------------- 916 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que é um documento 917 

que contempla várias requalificações na cidade, em relação às quais pensa que 918 

o Senhor Presidente da Freguesia de Gouveia se revê, bem como o Senhor 919 

Deputado José Santos Mota se deve rever na requalificação do Parque 920 

Biológico e os Viveiros de Folgosinho que terá a oportunidade de o 921 

apresentar.--------------------------------------------------------------------------------- 922 

Destacou dois eventos importantes na promoção do território, a ExpoSerra 923 

que não se reduz a uma Feira do Queijo, mas sim a uma exposição de 924 

produtos endógenos, bem como a SISAB onde pretendemos promover os 925 

nossos produtores, sendo que é intenção, uma vez que o Município foi 926 

convidado, ir a Bruxelas e levar alguns produtores.--------------------------------- 927 

O evento Gouveia Art’Rock, tivemos um período para repensar o evento e 928 

neste momento estamos a repensar o seu formato e estamos disponíveis para 929 

receber todos os contributos.----------------------------------------------------------- 930 

Relativamente ao Programa “Gouveia Start Up”, estivemos de facto em 931 

articulação com o Instituto Pedro Nunes e é intenção continuar a desenvolver 932 

no âmbito da requalificação dos Bellinos onde se pretende criar uma 933 

incubadora no sentido de apoiar os jovens que pretendam criar o seu posto de 934 

trabalho.----------------------------------------------------------------------------------- 935 

Estão apenas a avançar neste momento com vários investimentos no âmbito 936 

da Regeneração Urbana, no saneamento e abastecimento de água, apenas 937 

agora, por culpa do atraso do Quadro Comunitário e por isso não pode dizer-938 

se que seja um orçamento eleitoral, mas devido aos prazos de entrada em 939 

vigor do Quadro Comunitário.--------------------------------------------------------- 940 
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Relativamente ao Centro Escolar de Moimenta da Serra, a obra tem o seu 941 

cronograma de execução, esperando que esteja concluída com a antecedência 942 

necessária de modo a permitir a sua abertura no próximo ano letivo.------------  943 

No âmbito da Eficiência Energética, existe um protocolo entre outros 944 

Municípios e com a ENERAREA, que permite a contratação de energia a 945 

custos mais baixos, bem como ao nível da CIM-BSE vão apresentar 946 

candidaturas.------------------------------------------------------------------------------ 947 

Relativamente aos Sapadores Florestais, a sua contratação está contemplada 948 

no Mapa de Pessoal.--------------------------------------------------------------------- 949 

No que diz respeito à candidatura dos Casais de Folgosinho, é um plano que 950 

pode ter mais futuro, neste momento encontra-se em standby a aguardar pelo 951 

Geopark.----------------------------------------------------------------------------------- 952 

Informou que em relação à rubrica “Trabalhos especializados” se destina a 953 

todos os trabalhos de prestação de serviços em várias áreas.---------------------- 954 

O aumento ao nível das despesas com pessoal, deve-se ao facto de que neste 955 

momento há concursos de contratação de pessoal que estão a decorrer e assim 956 

que concluídos os candidatos tomarão posse para a vaga de trabalho. ----------- 957 

Não pode deixar de concordar com a Senhora Deputada Maria Açucena 958 

Mendes (CDU) quando refere que o orçamento depende de apoio 959 

comunitário, mesmo assim, ainda há muita coisa neste documento que é feita 960 

sem esse apoio, como por exemplo, as beneficiações da rede viária e todos os 961 

apoios na área social, para além de outros.------------------------------------------- 962 

Deu conta de que o reforço na rubrica “Aquisição de imóveis de interesse 963 

municipal” se destina ao desenvolvimento de ações que o Município pretende 964 

colocar em prática, como por exemplo, é intenção da Autarquia adquirir a 965 

Ville Josephine para nele ser criado um espaço dedicado ao estudo de 966 

Vergílio Ferreira.------------------------------------------------------------------------- 967 

Informou que o “Arranjo Urbanístico na Rua Jardim Lopes da Costa”, 968 

engloba todo o arruamento que vai confluir com a Rua 5 de Outubro, na parte 969 

da estrada de ligação a Nabais, e que vai contemplar o arranjo de passeios, um 970 

novo calcetamento, bem como a organização do estacionamento contíguo ao 971 

edifício.------------------------------------------------------------------------------------ 972 

Relativamente ao Recinto da Cerca, está contemplada uma rubrica com uma 973 

verba para a elaboração do projeto mas, por exemplo, verifica aquilo que 974 

aconteceu com o Jardim do Paixotão, foi requalificado mas os gouveenses não 975 

o utilizam.---------------------------------------------------------------------------- 976 

Em relação ao canil municipal, a Autarquia está em articulação com o Canil 977 

Municipal de Seia, que tem estado em articulação com o Município de 978 

Mangualde para a criação de um outro espaço intermunicipal, mas ainda não 979 
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está definido em que termos vai ser, mas vai ser articulado com outros 980 

Municípios no sentido da salvaguarda do bem-estar do animal.------------------ 981 

Quanto ao Projeto “Gouveia pelos Sentidos”, o mesmo encontra-se concluído 982 

e pronto para ser promovido, ainda há bem pouco tempo na Feira de 983 

Valladolid, isso foi feito, bem como na EcoRaia.----------------------------------- 984 

Informou que é intenção do Município realizar o evento da VINAL em Vila 985 

Nova de Tazem, sendo que se encontram a definir o plano para este evento e, 986 

muito em breve, vai ter lugar uma reunião com os produtores.-------------------- 987 

É de facto um Orçamento que vai de encontro às oportunidades de 988 

financiamento de modo a desenvolver projetos que vão de encontro às 989 

necessidades dos gouveenses.---------------------------------------------------------- 990 

No que diz respeito à construção de uma ciclovia entre a freguesia de 991 

Cativelos e a Senhora dos Verdes, pensa que é um projeto que deve ser feito e 992 

deste modo ser um fator de atração, contudo, o mesmo não tem 993 

enquadramento para o seu financiamento comunitário, terá que ser a expensas 994 

do próprio município, mas é um projeto que não pretende abandonar. Em 995 

relação às grandes obras para a freguesia de Cativelos, destacou a 996 

requalificação da estrada Ponte Palhês/Póvoa da Rainha e obras ao nível do 997 

saneamento em duas urbanizações de Cativelos no âmbito do POSEUR.------- 998 

------- Interveio o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) referindo que a 999 

requalificação da estrada Ponte Palhês/Póvoa da Rainha é para compensar a 1000 

não construção da Barragem e não será a cargo do Município.-------------------   1001 

------- Interveio o Senhor Deputado José Santos Mota (PS) referindo em 1002 

relação ao evento Gouveia Art Rock, é de opinião de que o mesmo pode  não 1003 

vir a ser realizado já este ano, pois ninguém prepara um evento desta natureza 1004 

com alguns mês de antecedência.------------------------------------------------------ 1005 

Quanto à “Eficiência Energética” teme que esta verba deixe de ser um apoio 1006 

financeiro e seja transformado em empréstimo a médio prazo.------------------- 1007 

Em relação ao Parque Biológico sabe que o projeto está ser feito pela 1008 

Universidade do Minho, já em relação aos Casais de Folgosinho nada se diz 1009 

sobre a entidade que está a tratar do projeto.----------------------------------------- 1010 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que estão a gerir dentro 1011 

daquilo que é possível, também preferia ter a barragem, mas o Governo do 1012 

Partido Socialista inviabilizou esse projeto.------------------------------------------ 1013 

Informou que em relação ao evento Gouveia Art Rock, o Município vai 1014 

protocolar com uma entidade parceira a sua produção.----------------------------- 1015 

Relativamente ao projeto relativo aos Casais de Folgosinho, informou que é 1016 

uma empresa sediada em Lisboa que se encontra a elaborar o projeto.---------- 1017 
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------- Interveio ainda o Senhor Deputado Fernando Silva referindo 1018 

relativamente ao projeto de criação de um calçadão/ciclovia que não colocava 1019 

em causa as dificuldades económicas do Município que podem inviabilizar 1020 

este projeto, mas coloca em causa certas opções e o Senhor Presidente 1021 

prometeu que até ao final do mandato essa obra iria ser executada.-------------- 1022 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal que, 1023 

após as explicações do Senhor Presidente da Câmara e as intervenções dos 1024 

Senhores Deputados, colocou à votação a “Proposta de Orçamento e 1025 

Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal de Gouveia para o ano 1026 

de 2017”, tendo sido o documento aprovado, por maioria, com vinte e dois 1027 

(22) votos a favor e catorze (14) abstenções, nos termos da alínea a) do n.º 1 1028 

do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------- 1029 

Ponto 3 – Discussão e Votação do Pedido de Autorização para a 1030 

Contratação de um Empréstimo de Curto Prazo, até ao 1031 

montante de 700.000,00 Euros 1032 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1033 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da ordem 1034 

de trabalhos.------------------------------------------------------------------------------ 1035 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que a presente proposta 1036 

de contração de empréstimo é uma operação de tesouraria para se recorrer em 1037 

caso de necessidade, não contribuindo para o endividamento, na medida em 1038 

que é para liquidar até ao final do ano em que se contrata.------------------------ 1039 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa declarando abertas as 1040 

inscrições para os membros da Assembleia que pretendessem intervir, não se 1041 

verificando nenhuma intervenção.----------------------------------------------------- 1042 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal que, 1043 

após as explicações do Senhor Presidente da Câmara, colocou à votação o 1044 

Pedido de Autorização para Contratação de um Empréstimo de Curto 1045 

Prazo, até ao montante de 700.000,00 euros, tendo sido o documento 1046 

aprovado, por maioria, com vinte e dois (22) votos a favor e treze (13) 1047 

abstenções, nos termos da alínea f) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 1048 

12 de setembro.--------------------------------------------------------------------------- 1049 

Ponto 4 - Discussão e Votação da Proposta de “Atribuição de Apoio às 1050 

Freguesias – Retificação da Minuta do Contrato-Programa 1051 

celebrado entre o Município de Gouveia e a União de 1052 

Freguesias de Moimenta da Serra e Vinhó” 1053 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1054 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da ordem 1055 

de trabalhos.------------------------------------------------------------------------------ 1056 



 
 

A S S E M B L E I A   M U N I C I P A L   D E   G O U V E I A   
  

 29 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que no âmbito do 1057 

Programa de Atribuição de Apoio às Freguesias foi celebrado um contrato-1058 

programa entre o Município de Gouveia e a União das Freguesias de 1059 

Moimenta da Serra e Vinhó para  a “Construção do Parque de Estacionamento 1060 

do Adro – Moimenta da Serra”.-------------------------------------------------------- 1061 

Entretanto, a ARH Centro solicitou um projeto de arquitectura da referida 1062 

obra, originando um grande atraso na concretização da mesma impedindo o 1063 

início da obra e onerando o seu custo.------------------------------------------------ 1064 

Assim, o Senhor Presidente da União das Freguesias de Moimenta da Serra e 1065 

Vinhó veio solicitar a substituição do objecto do contrato-programa para a 1066 

execução de “Pavimentação da Travessa António Pereira Godett” a realizar na 1067 

Freguesia de Moimenta da Serra pelo mesmo montante de apoio.---------------- 1068 

Nestes termos, solicita-se ao órgão deliberativo a devida autorização para a 1069 

retificação da Cláusula Um “Objeto do contrato-programa” da minuta do 1070 

referido contrato-programa celebrado entre o Município de Gouveia e a União 1071 

das Freguesias de Moimenta da Serra e Vinhó, bem como a retificação da 1072 

alínea b) da Cláusula 3.ª “Obrigações do Segundo Outorgante” da minuta de 1073 

contrato-programa, e ainda a retificação da Cláusula 7.ª “Vigência do 1074 

Contrato-Programa” da minuta de contrato- programa.--------------------------- 1075 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa declarando abertas as 1076 

inscrições para os membros da Assembleia que pretendessem intervir.---------- 1077 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1078 

colocando à votação a Proposta de “Atribuição de Apoio às Freguesias – 1079 

Retificação da Minuta do Contrato-Programa celebrado entre o 1080 

Município de Gouveia e a União de Freguesias de Moimenta da Serra e 1081 

Vinhó”, tendo a Assembleia Municipal deliberado, por unanimidade, ao 1082 

abrigo da alínea j) do n.º 1 do art.º 25.º, em conjugação com a alínea m) do n.º 1083 

1 do art.º 33.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a retificação da 1084 

cláusula 1.ª (Objeto do contrato-programa), da alínea b) da cláusula 3.ª 1085 

(Obrigações do 2.º Outorgante) e da cláusula 7.ª (Vigência do contrato-1086 

programa), de acordo com a minuta de contrato-programa submetida a este 1087 

Órgão.------------------------------------------------------------------------------------- 1088 

Ponto 5 – Discussão e votação da proposta apresentada pelo Grupo 1089 

Parlamentar do PPD-PSD/CDS-PP na Assembleia Municipal 1090 

de Gouveia: “Acesso à Autoestrada A25” 1091 

------ Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1092 

autorizando o Senhor deputado Álvaro Prata (coligação PPD/PSD-CDS/PP) a 1093 

apresentar o ponto da ordem de trabalhos.------------------------------------------- 1094 
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------- Usou da palavra o Senhor Deputado Álvaro Prata (coligação PPD/PSD-1095 

CDS/PP) referindo que na sequência do debate na última sessão, entenderam 1096 

apresentar a seguinte proposta:--------------------------------------------------------- 1097 

“Considerando que o acordo celebrado entre o Estado Português e a 1098 

empresa ENDESA para abandono da construção da barragem de Girabolhos 1099 

se traduziu num claro prejuízo para o concelho de Gouveia;--------------------- 1100 

Considerando que a construção desta infraestrutura criou a expectativa real 1101 

de resolver o estrangulamento rodoviário na ligação à A25, nó de 1102 

Mangualde, que é o principal constrangimento ao progresso de Gouveia, a 1103 

acalentou a esperança de que seria um fator essencial para o 1104 

desenvolvimento do Concelho;--------------------------------------------------------- 1105 

Considerando que a construção da Barragem de Girabolhos abria reais 1106 

possibilidades de incremento do desenvolvimento regional;---------------------- 1107 

Considerando que Estado arrecadou 35 milhões de euros relativos à 1108 

concessão;-------------------------------------------------------------------------------- 1109 

Considerando que o investimento global excederia os 430 milhões de euros; 1110 

Considerando o impacto que este investimento em fase de construção 1111 

incrementaria a economia local;------------------------------------------------------ 1112 

Considerando que a construção deste equipamento resolveria total ou 1113 

parcialmente o estrangulamento provocado pelas vias de acesso ao concelho 1114 

de Gouveia;------------------------------------------------------------------------------- 1115 

Propõe-se:-------------------------------------------------------------------------------- 1116 

 Que o órgão deliberativo do Município de Gouveia reclame 1117 

junto do Governo a resolução desta carência do concelho, que consiste 1118 

no acesso à auto-estrada A25;------------------------------------------------- 1119 

 Que o Sr. Presidente da Assembleia Municipal sensibilize os 1120 

deputados eleitos pela Guarda para, no exercício das suas funções, 1121 

pugnarem pela concretização deste anseio antigo de Gouveia;----------- 1122 

 Que o órgão executivo, em sintonia com o município de 1123 

Mangualde, efetue as diligências necessárias junto do Governo, para 1124 

que o Estado assuma uma posição favorável à resolução desta 1125 

carência;--------------------------------------------------------------------------- 1126 

 Criação de um grupo de trabalho por este órgão deliberativo, 1127 

composto pelos representantes das forças políticas presentes, 1128 

Presidentes de Junta de Freguesia da área envolvente da barragem, 1129 

representante da Câmara Municipal;----------------------------------------- 1130 

 Compete a este grupo de trabalho a elaboração de uma Moção 1131 

que, entre outros elementos, proponha:--------------------------------------- 1132 
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o Que a receita arrecadada pela concessão seja investida 1133 

nos concelhos abrangidos;---------------------------------------------- 1134 

o Que à semelhança de outras regiões do país e em nome da 1135 

coesão nacional, sejamos compensados com investimento de pelo 1136 

menos 50 % do projectado;--------------------------------------------- 1137 

o Que exija a resolução da ligação rodoviária Gouveia-1138 

Mangualde como projecto ora abandonado previa.----------------- 1139 

 Esta Moção deverá ter o seu texto final aprovado até ao dia 1140 

15/01/2017.------------------------------------------------------------------------ 1141 

 Deverá o grupo de trabalho definir a participação com diversos 1142 

Concelhos envolvidos------------------------------------------------------------ 1143 

 Depois de elaborada deverá ser presente em reunião com os 1144 

Senhores Deputados eleitos pelo Distrito, a pedido do Sr. Presidente 1145 

da Assembleia Municipal;------------------------------------------------------ 1146 

 Posteriormente e com a anuência dos Senhores Deputados será 1147 

solicitada reunião de trabalho com Senhor Ministro das Obras 1148 

Públicas e com o Senhor Ministro do Ambiente.---------------------------- 1149 

Gouveia 12/12/2016. 1150 

Pelo Grupo Parlamentar do PSD Álvaro C. Prata Belo” 1151 

------- Por proposta do Senhor Deputado José Santos Mota (PS) foi solicitada 1152 

à Mesa a suspensão dos trabalhos por dez minutos, por forma a poder ser 1153 

encontrado um texto de entendimento consensual entre as diversas bancadas 1154 

representadas na Assembleia Municipal.--------------------------------------------- 1155 

------- Retomados os trabalhos, foi lida pelo Senhor Deputado Álvaro Prata 1156 

(coligação PPD/PSD-CDS/PP) uma proposta conjunta consensual sobre o 1157 

“Acesso à Autoestrada A25”, tendo esta sido aprovada por unanimidade:------ 1158 

 “PROPOSTA 1159 

Considerando que o acordo celebrado entre o Estado Português e a empresa 1160 

ENDESA para abandono da construção da barragem de Girabolhos se 1161 

traduziu num claro prejuízo para o concelho de Gouveia;------------------------ 1162 

Considerando que a construção desta infraestrutura criou a expectativa real 1163 

de resolver o estrangulamento rodoviário na ligação à A25, nó de 1164 

Mangualde7t5, que é o principal constrangimento ao progresso de Gouveia, 1165 

e acalentou a esperança de que seria um fator essencial para o 1166 

desenvolvimento do Concelho;--------------------------------------------------------- 1167 

Considerando que a construção da Barragem de Girabolhos abria reais 1168 

possibilidades de incremento do desenvolvimento regional;---------------------- 1169 

Considerando o impacto que este investimento em fase de construção 1170 

incrementaria à economia local;------------------------------------------------------ 1171 
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Considerando que a construção deste equipamento resolveria parcialmente o 1172 

estrangulamento provocado pelas vias de acesso ao concelho de Gouveia.---- 1173 

A Assembleia Municipal de Gouveia, reunida em 19 de dezembro de 2016 1174 

propõe:------------------------------------------------------------------------------------ 1175 

A criação de um grupo de trabalho constituída por:------------------------------- 1176 

Presidente da Assembleia Municipal-------------------------------------------------- 1177 

Presidente da Camara Municipal----------------------------------------------------- 1178 

Um Vereador do Partido Socialista--------------------------------------------------- 1179 

Um representante de cada força política com assento na Assembleia 1180 

Municipal.--------------------------------------------------------------------------------- 1181 

Cabe a esta comissão definir na primeira reunião a estratégia e metodologia 1182 

que mais se adequem à resolução do problema, tendo como principais 1183 

objetivos:---------------------------------------------------------------------------------- 1184 

1. Reclamar junto do Governo a resolução desta carência do concelho, 1185 

que consiste no acesso à autoestrada  A25;---------------------------------- 1186 

2. Ressarcir Gouveia e o seu concelho dos prejuízos causados pelo 1187 

cancelamento da construção da barragem de Girabolhos.---------------- 1188 

Mais se propõe que a primeira reunião de trabalho deverá ocorrer até ao dia 1189 

10 de Janeiro, por convocação do Senhor Presidente da Assembleia 1190 

Municipal de Gouveia.”---------------------------------------------------------------- 1191 

Ponto 6 - Informações das Atividades do Senhor Presidente e Situação 1192 

Financeira a 07/12/2016 1193 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1194 

autorizando o Senhor Presidente a apresentar este ponto da ordem de 1195 

trabalhos, referindo não ter nada a acrescentar.-------------------------------------- 1196 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as inscrições 1197 

para os Senhores Deputados que pretendessem intervir, não se verificando 1198 

nenhuma intervenção.------------------------------------------------------------------- 1199 

III – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 1200 

------- Usou da palavra a Senhora Professora Maria de Jesus Machado 1201 

referindo que foi com muito gosto que os alunos do Parlamento Jovem 1202 

estiveram presentes nesta sessão da Assembleia Municipal, agradecendo a 1203 

oportunidade que lhes foi dada em presenciar e tomar conhecimento do 1204 

debate entre os Deputados, foi de facto uma verdadeira aula de cidadania.----- 1205 

------- Nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 1206 

foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta as deliberações 1207 

referentes aos Pontos 1, 2, 3, 4 e 5 da presente “Ordem do Dia”, de modo a 1208 

produzir efeitos imediatos. ------------------------------------------------------------- 1209 
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------- Nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente da Mesa foi 1210 

declarada encerrada a reunião pelas vinte e quatro horas, da qual e para 1211 

constar se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada 1212 

pelo Senhor Presidente da Mesa e pela sua 1.ª Secretária. ------------------------- 1213 

 1214 

 1215 

O Presidente da Assembleia Municipal 1216 

 1217 

 1218 

(Luís António Vicente Gil Barreiros) 1219 

 1220 

 1221 

A 1.ª Secretária da Assembleia Municipal  1222 

 1223 

 1224 

(Ana Paula Alves Morgado Mendes) 1225 

 1226 

 1227 

 1228 

 1229 

 1230 

 1231 


