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ATA N.º 2/2019 1 

------- Aos vinte e seis dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e dezanove, 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 Reunião da Sessão Ordinária de 14 de 7 

dezembro de 2018 8 

Apreciação e votação da Ata da Reunião da Sessão Extraordinária de 29 9 

de janeiro de 2019 10 

b) Informações e leitura resumida do Expediente 11 

c) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir 12 

d) Direito de resposta do Presidente da Câmara ou de quem o substitua 13 

II - PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO” 14 

III - PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 15 

Ponto 1 -  Discussão e votação do Pedido de Autorização para a Contração de um 

Empréstimo de Curto Prazo, até ao montante de 500.000,00 euros 

Ponto 2 -  Discussão e Votação da Proposta da 1.ª Revisão ao Orçamento e às 

Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal de Gouveia do ano de 

2019 

Ponto 3 - Discussão e votação da Proposta de Constituição de Empresa 

Intermunicipal entre o Município de Seia, o Município de Gouveia e o 

Município de Oliveira do Hospital, relativa aos Serviços de 

Abastecimento de Água Potável, Saneamento de Águas Residuais e 

outros Serviços e Delegação dos respetivos Serviços na futura Empresa 

Intermunicipal 

Ponto 4 - Discussão e votação da Proposta relativa aos Subsídios às Atividades a 

desenvolver pelas Juntas de Freguesia do concelho de Gouveia 

Ponto 5 - Discussão e votação da Proposta de Aprovação do Regulamento 

Municipal de Incentivo à Produção de Ovinos Serra da Estrela e 

Caprinos do Concelho de Gouveia 

Ponto 6 -  Discussão e Votação da Proposta de Aprovação do Plano Estratégico 

Educativo Municipal 2018 – 2021 

Ponto 7 -  Apresentação do Relatório Anual de Atividades da Comissão de 

Proteção de Criança e Jovens de Gouveia relativo ao ano de 2018 

Ponto 8 -  Informações das Atividades do Senhor Presidente, Informação dos 

Compromissos Plurianuais existentes em 31-12-2018, Informação da 

Declaração de Pagamentos em Atraso existentes a 31-12-2018, 

Informação de Recebimentos em Atraso existentes a 31-12-2018 e 

Informação da Situação Financeira a 15/02/2019 
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------- Procedeu-se à chamada dos Membros da Assembleia Municipal, tendo-se 16 

verificado as seguintes presenças:-------------------------------------------------------- 17 

------- Luís António Vicente Gil Barreiros (PPD/PSD), Ana Paula Casegas 18 

Pardal Duarte Freitas (PS), António José Ferreira Machado (PPD/PSD), Susana 19 

Isabel Marques dos Santos Seara Pires de Andrade (PPD/PSD), Fernando 20 

António Figueiredo Silva (PS), António de Jesus Viegas Nogueira (PPD/PSD), 21 

Cezarina da Conceição Santinho Maurício (PS), António Jorge Ferreira Borges 22 

(PPD/PSD), Arminda Isabel Carvalho do Nascimento Rebelo (PPD/PSD), Ana 23 

Cristina Dias Oliveira (PS), Nuno Filipe Pereira Figueiredo (PPD/PSD), Rui 24 

Filipe Lopes Martins Garcia Monteiro (PS), Ana Paula Alves Morgado Mendes 25 

(PPD/PSD), Pedro Emanuel Brazete Pereira Antunes Marques (PPD/PSD), Ana 26 

Mónica Silva Ferreira (PS), José Manuel Mendes de Oliveira (CDS/PP), Cátia 27 

Sofia Ferreira Caramelo (PPD/PSD), Mário José Gaudêncio Bento (PS), Daniela 28 

Figueiredo Gomes de Oliveira (PPD/PSD), Constantino Duarte Gomes de Matos 29 

(CDU), Diogo João Ferreira Cardoso de Oliveira Cardona (PPD/PSD), Vítor 30 

Manuel da Silva Albuquerque (Presidente da Junta de Freguesia da União de 31 

Freguesias de Aldeias e Mangualde da Serra), Vítor Manuel Ribeiro Jordão da 32 

Silva (Presidente da Junta de Freguesia de Arcozelo da Serra), Virgínia Manuela 33 

Baptista Garrido de Araújo (Presidente da Junta de Freguesia de Cativelos), 34 

Maria Elisabete Almeida Lopes Guerrinha (Presidente da Junta de Freguesia da 35 

União de Freguesias de Figueiró e Freixo da Serra), Fernando Manuel Carmo 36 

Henriques (Presidente da Junta de Freguesia de Folgosinho), João José Amaro 37 

(Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia), Salvador da Cruz Dias 38 

(Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Melo e Nabais, 39 

Carlos António Videira Coelho (Presidente da Junta de Freguesia da União de 40 

Freguesias de Moimenta da Serra e Vinhó), António José Direito Saraiva 41 

(Presidente da Junta de Freguesia de Nespereira), Vítor Manuel dos Santos 42 

Quaresma (Presidente da Junta de Freguesia de Paços da Serra), Pedro Miguel 43 

Santos Monteiro (Presidente da Junta de Freguesia de Ribamondego), Gonçalo 44 

Luís Chouzal do Nascimento (Presidente da Junta de Freguesia da União de 45 

Freguesias de Rio Torto e Lagarinhos), Glória Cardoso Lourenço (Presidente da 46 

Junta de Freguesia de São Paio), Avelino Zacarias Sequeira Tente (Presidente da 47 

Junta de Freguesia de Vila Cortês da Serra), Carlos Manuel Santinho Pacheco 48 

(Presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca da Serra) e Marco António 49 

Marvão Martins (Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Tazem).-----  50 

------- Solicitaram os membros da Assembleia Maria Helena Marques Gonçalves 51 

(PPD/PSD), Ricardo Filipe Morgado de Sousa (PPD/PSD), José António 52 

Rodrigues Manta (PS), Maria de Lurdes Paraíso Ferreira (PS), Fernando José 53 

Cabral da Silva (CDS-PP) a respetiva substituição, ao abrigo do n.º 1 do artigo 54 
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78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação introduzida pela Lei n.º 55 

5-A/2002, de 11 de janeiro, cabendo a mesma António de Jesus Viegas 56 

Nogueira (PPD/PSD), António Jorge Ferreira Borges (PPD/PSD), Rui Filipe 57 

Lopes Martins Garcia Monteiro (PS), Ana Mónica Silva Ferreira (PS) e José 58 

Manuel Mendes de Oliveira (CDS/PP), nos termos do art.º 79.º do citado 59 

diploma legal.-------------------------------------------------------------------------------- 60 

I – PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 61 

------- Considerando que a Assembleia reunia o número legal suficiente para 62 

deliberar, o Senhor Presidente da Mesa declarou aberta a sessão.------------------- 63 

a) Apreciação e votação da Ata da Reunião da Sessão Ordinária de 14 de 64 

dezembro de 2018 65 

------- O Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a Ata da Sessão 66 

Ordinária de 14 de dezembro de 2018 que, após a introdução das correções 67 

propostas pelos Senhores Deputados Constantino Matos (CDU) e Fernando 68 

Cabral Silva (CDS/PP) e pelo Senhor Vereador João Paulo Agra (ambas 69 

remetidas antecipadamente), foi a mesma aprovada, por maioria, com as 70 

abstenções dos membros da Assembleia, António José Ferreira Machado 71 

(PPD/PSD), Pedro Emanuel Brazete Pereira Antunes Marques (PPD/PSD), 72 

Mário José Gaudêncio Bento (PS), Diogo João Ferreira Cardoso de Oliveira 73 

Cardona (PPD/PSD), Vítor Manuel Ribeiro Jordão da Silva, António José 74 

Direito Saraiva, António Jorge Ferreira Borges (PPD/PSD), Ana Mónica Silva 75 

Ferreira (PS) e José Manuel Mendes de Oliveira (CDS/PP), por não terem 76 

estado presentes na respetiva reunião.--------------------------------------------------- 77 

Apreciação e votação da Ata da Reunião da Sessão Extraordinária de 29 de 78 

janeiro de 2019 79 

------- O Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a Ata da Sessão 80 

extraordinária de 29 de janeiro de 2019, tendo sido aprovada, por maioria, com 81 

as abstenções dos membros da Assembleia, Cezarina da Conceição Santinho 82 

Maurício (PS), Nuno Filipe Pereira Figueiredo (PPD/PSD), Vítor Manuel da 83 

Silva Albuquerque, Carlos António Videira Coelho António Jorge Ferreira 84 

Borges (PPD/PSD) e José Manuel Mendes de Oliveira (CDS/PP), por não terem 85 

estado presentes na respetiva reunião.--------------------------------------------------- 86 

b) Informações e leitura resumida do Expediente 87 

------- A 1.ª Secretária da Mesa, Ana Paula Alves Morgado Mendes (PPD/PSD), 88 

deu conta da correspondência recebida, desde a efetivação da última reunião da 89 

Assembleia Municipal e que a seguir se discrimina: ---------------------------------- 90 

i) Deputado António José Ferreira Machado:- Pedido de substituição 91 

à sessão ordinária de 14 de dezembro de 2018; 92 
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ii) Deputado Pedro Emanuel Brazete Pereira Antunes Marques:- 93 

Pedido de substituição à sessão ordinária de 14 de dezembro de 2018; 94 

iii) Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesia de Melo e 95 

Nabais:- Justificação de falta à sessão ordinária de 28/09/2018; 96 

iv) Presidente da Junta de Freguesia de Arcozelo da Serra:- Comunica 97 

a sua substituição à sessão ordinária de 14 de dezembro de 2018 pelo seu 98 

substituto legal Valdemar Ribeiro; 99 

v) Assembleia de Freguesia da União de Freguesia de Moimenta da 100 

Serra e Vinhó:- Pedido de esclarecimentos acerca das falhas no 101 

abastecimento de água na Freguesia de Movimenta da Serra; 102 

vi) Deputada Maria Helena Marques Gonçalves:- Pedido de 103 

substituição à sessão ordinária de 14 de dezembro de 2018; 104 

vii) Presidente da Junta de Freguesia de Nespereira:- Justificação de 105 

falta à sessão ordinária de 14 de dezembro de 2018; 106 

viii) Assembleia Municipal de Viseu:- Envio, para conhecimento, o teor 107 

da Moção aprovada, por unanimidade, na sessão ordinária de 16 de 108 

novembro: “Pela rápida construção do Serviço de Radioterapia no 109 

Hospital de S.Teotónio”; 110 

ix) Santa Casa da Misericórdia de Gouveia:- Envio de convite para 111 

estar presente no lançamento do livro “Historia do Orfeão da Santa Casa 112 

das Misericórdia de Gouveia – 1.º volume”, no passado dia 29 de 113 

dezembro; 114 

x) Assembleia Municipal de Torres Vedras: Envio do teor da Moção 115 

aprovada, por unanimidade, na sessão ordinária de 16 de novembro: “Pela 116 

rápida construção do Serviço de Radioterapia no Hospital de S.Teotónio”; 117 

xi) Assembleia Municipal da Guarda:- Envio, para conhecimento, o 118 

teor das Moções aprovadas na sessão ordinária de 18 de dezembro de 119 

2018: “O SNS como fator de Coesão Social e Territorial”, “Em Defesa do 120 

património Cultural”, “Em Defesa da Escola Pública”; 121 

xii) Assembleia Municipal da Covilhã:- Envio, para conhecimento, o 122 

teor da Moção aprovada na sessão ordinária de 21 de dezembro de 2018: 123 

“Pela substituição do material circulante do Intercidades da Linha da 124 

Beira Baixa”; 125 

xiii) Presidente da Câmara Municipal de Gouveia:- Solicita a marcação 126 

de uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Gouveia para 127 

deliberação sobre o processo de transferência de competências – Lei 128 

50/2018, de 16 de agosto; 129 
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xiv) Bancada Municipal da CDU na Assembleia Municipal de 130 

Gouveia:- Envio de proposta “Transferência de competências” para 131 

agendamento na sessão extraordinária de 29 de janeiro de 2019; 132 

xv) Presidente da Câmara Municipal de Gouveia:- Aditamento à ordem 133 

de trabalhos da sessão extraordinária da Assembleia Municipal de 134 

Gouveia de 29 de janeiro de 2019; 135 

xvi) Deputada Cezarina da Conceição Santinho Maurício:- Pedido de 136 

substituição à sessão extraordinária de 29 de janeiro de 2019; 137 

xvii) Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de 138 

Moimenta da Serra e Vinhó:- Comunica a sua substituição à sessão 139 

extraordinária de 29 de janeiro de 2019 pelo seu substituto legal, Eduardo 140 

Trepado; 141 

xviii) Deputado José António Rodrigues Manta:- Pedido de substituição à 142 

sessão extraordinária de 29 de janeiro de 2019; 143 

xix) Deputado Nuno Filipe Pereira Figueiredo:- Pedido de substituição à 144 

sessão extraordinária de 29 de janeiro de 2019; 145 

xx) Gabinete de educação e Ação Social da Câmara Municipal de 146 

Gouveia:- Convocatória para a reunião do Conselho Municipal de 147 

Educação que se realizou no dia 13 de fevereiro; 148 

xxi) Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de 149 

Aldeias e Mangualde da Serra:- Comunica a sua substituição à sessão 150 

extraordinária de 29 de janeiro de 2019 pelo seu substituto legal, Sérgio 151 

Almeida; 152 

xxii) Gabinete de educação e Ação Social da Câmara Municipal de 153 

Gouveia:- Envio da ordem de trabalhos e respetiva documentação para a 154 

reunião do Conselho Municipal de Educação que se realizou no dia 13 de 155 

fevereiro; 156 

xxiii) Delegação Distrital da ANAFRE:- Envio de Convite - Exposição 157 

“Guarda Mulher e "Mulher com Alma" | 23 fevereiro| 18h00 | Galeria de 158 

Arte do TMG; 159 

xxiv) Presidente da Câmara Municipal de Gouveia:- Vem indicar as 160 

propostas da Câmara Municipal para a ordem de trabalhos da 1.ª sessão 161 

ordinária da Assembleia Municipal de Gouveia; 162 

c) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir 163 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia 164 

registando uma nota de regozijo e congratulação pela prestação da Matilde 165 

Freitas, uma jovem gouveense, aluna da Escola Secundária que, no dia anterior, 166 

na Guarda, na sessão distrital do Parlamento Jovem, sob o tema “Alterações 167 

Climáticas, Reverter o Aquecimento Global” foi justamente premiada, vencendo 168 



 
 

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  
  

 6 

esta etapa do Parlamento Jovem, o que fez com que esteja a caminho de 169 

Estrasburgo a representar Portugal no Parlamento Europeu. É um registo que 170 

lhes apraz aqui registar, constitui para todos os gouveenses, obviamente, um 171 

grande orgulho. É sem sombra de dúvida uma jovem que de alguma forma tem 172 

dado mostras de grande envolvimento nas questões da cidadania, em que 173 

depositam muita esperança e, naturalmente, esta congratulação não pode deixar 174 

de ser extensiva à Escola Secundária de Gouveia onde ela estuda, bem como aos 175 

professores envolvidos nesta iniciativa.-------------------------------------------------- 176 

De seguida questionou o Senhor Presidente da Câmara em relação às obras de 177 

Requalificação do Mercado Municipal. Fala-se muito, não pelas vias oficiais, de 178 

que as obras pararam e que a empresa adjudicatária se encontra num processo de 179 

falência. A verdade é que não se vê naquele local nenhum movimento, pelo que 180 

pretendia saber da veracidade desta situação. A ser verdade esta impossibilidade 181 

por parte da empresa, pretendia, também, ser informado o que é que isso vai 182 

acarretar em termos de prejuízos para o decurso da obra, nomeadamente, os 183 

atrasos, do ponto de vista financeiro, etc.------------------------------------------------ 184 

Outra questão colocada pelo Senhor Presidente de Junta teve a ver com alguns 185 

anúncios que por vezes criam expetativas positivas nas pessoas e que depois se 186 

vem a verificar que não têm correspondência na prática, referindo-se, 187 

concretamente, aos anúncios de emprego, na medida em que se falou na criação 188 

de setenta postos de trabalho. A verdade é que depois em relação àqueles 189 

investimentos anunciados pelo Município - e que foram motivo de 190 

congratulação por parte de todos – isso ainda não se concretizou, 191 

designadamente, os “Plásticos Arnaldo Saraiva”, nas instalações que a Câmara 192 

comprou e que se encontra a pagar oito mil euros por mês à Caixa Geral de 193 

Depósitos, tendo depois alienado o imóvel para esse investimento, pelo custo 194 

simbólico de um euro mês. Considera demasiado avultado o custo das 195 

instalações para, até ao momento, não se ter verificado correspondência 196 

nenhuma em relação aos tais vinte e cinco postos de trabalho de que se falavam 197 

dessa empresa. Acha que não serão tantos, de acordo com informação que tem 198 

de outras fontes. Assim, pretendia saber o ponto de situação.------------------------ 199 

Igual informação pretendia relativamente à empresa que se instalou na antiga 200 

fábrica Acorfato. Foi feita a seleção para eventuais interessados e a verdade é 201 

que não viram até agora novidades a esse respeito.------------------------------------ 202 

Poderia dar outros exemplos de anúncios que têm sido feitos em relação à 203 

criação de emprego e depois verificar que de facto se trata de “uma mão cheia 204 

de nada e outra de coisa nenhuma”.------------------------------------------------------ 205 

Por último, colocou uma questão que de alguma forma já foi abordada na última 206 

edição do jornal Notícias de Gouveia, no Editorial da Diretora, que não deixa de 207 
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ser pertinente e que diz respeito ao gás natural. Sabendo que há concelhos 208 

vizinhos que já beneficiam da distribuição domiciliária de gás natural, 209 

nomeadamente, Seia, que é muito mais barato no dobro em relação ao gás de 210 

garrafa e, sabendo que a conduta principal passa no nosso concelho junto aos 211 

“Penedos Mouros”, pretendia saber por que razão Gouveia não tem gás natural. - 212 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) 213 

manifestando, também, a preocupação da CDU em relação às obras do Mercado, 214 

solicitando ao Senhor Presidente da Câmara o devido esclarecimento, 215 

perguntando, ainda, se há efetivamente necessidade de colocar os tapumes, 216 

ocupando todo o passeio até ao início da faixa de rodagem, dificultando a 217 

passagem dos poucos transeuntes que ainda existem.--------------------------------- 218 

Deixou registado em Ata uma sugestão em relação à iluminação pública. No seu 219 

entender, é necessário uma iluminação mais adequada na zona de acesso às 220 

antigas instalações da Antena Livre de Gouveia, bem como a colocação de um 221 

sinal de “via sem saída”, junto à antiga rampa de acesso aos pisos inferiores do 222 

Mercado Municipal, na medida em que há pessoas a entrar inadvertidamente 223 

nesse acesso e a fazerem marcha atrás, o que se torna complicado.----------------- 224 

Reforçou a questão colocada pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 225 

Gouveia relativamente aos postos de trabalho. Efetivamente, no início deste 226 

mandato, foram-lhes prometidos 150 postos de trabalho. Porém, as coisas não 227 

correram bem, como todos sabem. Recentemente foram divulgados mais 60 a 70 228 

postos de trabalho na página do Município. Aparentemente, andarão mais 229 

próximo do zero. Assim, pretendia saber o que é que efetivamente o Município 230 

está a fazer relativamente à criação, manutenção e captação de postos de 231 

trabalho para o nosso concelho que tão necessários são.------------------------------ 232 

Chamou a atenção para a necessidade de manutenção de cabos elétricos ou de 233 

telecomunicações, alguns deles desligados e que se encontram pendurados na 234 

fachada de alguns edifícios de interesse histórico, nomeadamente, a casa onde 235 

nasceu o Pintor Abel Manta, entre outros.----------------------------------------------- 236 

Relativamente à Casa da Torre, a qual tem um aspeto de absoluto abandono, 237 

sem manutenção, pretendia saber o que e que está efetivamente o Município a 238 

pensar fazer relativamente à conservação deste imóvel de grande interesse 239 

histórico e patrimonial.--------------------------------------------------------------------- 240 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado José Manuel Oliveira (PPD/PSD) 241 

referindo que a reabilitação do Curral do Negro era algo que os gouveenses 242 

aguardavam há muito tempo. A concessão da exploração daquele espaço é 243 

considerada para a bancada do CDS/PP uma boa decisão, no entanto, gostariam 244 

de saber em que moldes é que foi feita a concessão. Desejou todo o sucesso ao 245 
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Senhor Leonel Freitas, esperando que aquele espaço recupere toda a importância 246 

que já teve no passado para a nossa terra.----------------------------------------------- 247 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia que, antes de 248 

conceder a palavra à Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS), lhe dirigiu os 249 

cumprimentos em nome de toda a Assembleia pelo excelente desempenho da 250 

sua filha no Parlamento Jovem, fruto da escola, mas certamente também da 251 

família.---------------------------------------------------------------------------------------- 252 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) referindo que 253 

de facto é um grande orgulho, não podendo esconder essa vaidade e esse 254 

regozijo. E, por conseguinte, iniciou o seu discurso fazendo um elogio à escola 255 

que permite este desenvolvimento de competências nos jovens de hoje, a nova 256 

legislação também a isso obriga cada vez mais, ou seja, ao desenvolvimento do 257 

perfil do aluno para o século XXI e aquilo que ela evidencia é de facto o 258 

desenvolvimento dessas competências e deve-o à escola e sem dúvida nenhuma 259 

ao grupo de professores que têm acompanhado estes alunos e que tanto têm 260 

motivado e incentivado à participação deles. Acrescentou, ainda que, para além 261 

da ida a Estrasburgo inerente àquilo que é o Parlamento Jovem, a Matilde teve 262 

também o mérito de se candidatar ao “Forum Europeu sobre Igualdade de 263 

Género”, onde vão 50 jovens europeus e ela é de dois jovens portugueses que 264 

tem o privilégio de estar presente em Bruxelas uma semana a seguir para poder 265 

representar Portugal. Por isso, é sem dúvida um facto meritório.-------------------- 266 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) 267 

referindo o seguinte:------------------------------------------------------------------------  268 

“Não pode esta Assembleia ficar indiferente à data de 12 de fevereiro de 2019, 269 

data em que se comemora os 105 anos do Notícias de Gouveia. É o comemorar 270 

de um património que é pensamento, opinião, informação, cultura e desporto. 271 

Durante 105 anos, o NG foi e é uma janela aberta para a realidade, narrando a 272 

vida dos homens e mulheres que constituíram e constituem a comunidade 273 

gouveense, vinculo de união da diáspora gouveense e gerador de debate público 274 

no e do nosso concelho.-------------------------------------------------------------------- 275 

Órgão de comunicação regionalista onde não poderá faltar a independência e 276 

os valores sociais da publicação, pilares indispensáveis para continuar a ser 277 

uma janela aberta para o mundo, numa época onde as dificuldades que a 278 

imprensa escrita enfrenta são cada vez mais e maiores. Lembro só as redes 279 

sociais com excesso de informação e os múltiplos jogos de linguagem por que se 280 

pauta a construção dos discursos mediáticos, facilmente criam cenários onde a 281 

verdade e a mentira, onde a realidade e a ficção coexistem de forma difusa 282 

nublosa.--------------------------------------------------------------------------------------- 283 
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O NG, acredito, continuará a ser um exemplo de resistência. Talvez seja o 284 

momento para lembra aos diversos patamares do poder que o jornalismo 285 

regional é um serviço público e por isso merecedor de um programa de apoio 286 

específico como existe para outras entidades e instituições.-------------------------- 287 

Parabéns a todos os que fizeram chegar o NG até aqui e votos para que 288 

continue a fazer o seu caminho por muitos e muitos anos.”-------------------------- 289 

De seguida, questionou o Senhor Presidente da Câmara relativamente ao 290 

Geopark, mais concretamente, a razão do atraso na obtenção do título Geopark 291 

Mundial da UNESCO.--------------------------------------------------------------------- 292 

Em relação ao Mercado Municipal, o Senhor Presidente da Junta de Freguesia 293 

de Gouveia e o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) já se referiram ao 294 

assunto, reforçou, no entanto, a mesma preocupação.--------------------------------- 295 

No que diz respeito aos produtos endógenos, o Senhor Deputado apresentou a 296 

seguinte sugestão:--------------------------------------------------------------------------- 297 

“Num quadro de globalização dos mercados e de fragilização de muitos 298 

territórios, principalmente de características rurais como o nosso, a aposta nos 299 

produtos endógenos deve ser cada vez mais aprofundada. Neste contexto, deve 300 

realçar-se a importância da valorização dos produtores e produtos através de 301 

um conjunto de ferramentas de comunicação e de informação atualizadas e 302 

sustentadas. A Câmara Municipal deveria pensar na criação de um portal web e 303 

up para smartphones onde constariam os produtores, os produtos e as lojas de 304 

tradição de forma a permitir um acesso facilitado de todos os agentes, 305 

informações sobre quem produz, onde, como e o quê no concelho.----------------- 306 

A aposta na informação e formação é sempre o melhor investimento no futuro, 307 

sem esta aposta não pode haver inovação, crescimento e desenvolvimento.” 308 

Saudou a Câmara Municipal por duas iniciativas que passaram despercebidas, 309 

mas com grande alcance para muitos cidadãos, referindo-se à sessão de 310 

esclarecimento sobre os apoios à agricultura em parceria com a CAP e às 311 

sessões de sensibilização sobre a limpeza da floresta e queimadas.----------------- 312 

Por último, perguntou qual a situação da empresa Saturno Cotton na Zona 313 

Industrial.------------------------------------------------------------------------------------- 314 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) solicitando um 315 

pedido de informação dirigido ao Senhor Presidente da Assembleia para que, ao 316 

abrigo do art.º 25.º n.º 2, alínea d) da Lei 75/2013, de 12/09/2013, informasse a 317 

Assembleia acerca da execução da deliberação deste órgão autárquico, tomado 318 

por unanimidade em 28/06/2018 que remetia para o órgão executivo a análise do 319 

projeto designado de “Aproveitamento turístico de recursos naturais do concelho 320 

de Gouveia - Ecovia da Ribeira das duas pontes.”------------------------------------- 321 
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------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia referindo que o 322 

executivo teve conhecimento daquilo que foi deliberado pela Assembleia e tem 323 

em sua posse aquilo que foi deliberado. No entanto, não tem nenhuma 324 

informação da parte do executivo sobre o andamento ou não do processo.--------- 325 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Pedro Brazete (PPD/PSD) referindo 326 

que a sua intervenção também ia de encontro ao Programa Euroescolas. É 327 

importante ficarem esclarecidos em que é que este programa consiste. Este 328 

programa é organizado pelo Parlamento Europeu e traduz-se na realização de 329 

diversas sessões de um dia no hemiciclo desta instituição em Estrasburgo. Vai 330 

reunir os jovens estudantes de diferentes Estados Membros da União Europeia e 331 

vai ter como principais objetivos: familiarizar os jovens com o funcionamento 332 

das instituições europeias, consciencializar os jovens sobre a sua condição de 333 

cidadãos europeus e a sua intervenção na organização futura da Europa e 334 

oferecer aos jovens uma tribuna onde possam exprimir as suas opiniões pessoais 335 

e valorizar o seu envolvimento no projeto europeu. ----------------------------------- 336 

Desta forma, a bancada do PPD/PSD, destacou o mérito de todos os alunos 337 

envolvidos, em especial, à Matilde Freitas, mas também ao Henrique Gonçalves, 338 

Tiago Simões e ao Francisco Ferreira que também sabe que colaboraram 339 

bastante com este tópico e também aos professores que desde o ano letivo do 340 

ano anterior estão a preparar todo este processo.--------------------------------------- 341 

É bom saber que não é uma Escola de Lisboa, do Porto ou de uma outra grande 342 

cidade, é a nossa escola e são os nossos jovens que estão a dar cartas, que estão 343 

a mostrar que o interior tem gente capaz e é algo de reconhecimento, pelo que 344 

em nome da bancada do PPD/PSD, e acha que de toda a Assembleia, devem 345 

reconhecer o mérito a esses jovens.------------------------------------------------------ 346 

Ainda no âmbito do Parlamento Jovem que decorreu no dia anterior, teve a 347 

oportunidade de falar com o jovem Francisco Ferreira, que ele lhe comunicou 348 

que as medidas que apresentaram venceram mais uma vez e vão ser discutidas 349 

na Assembleia da República.-------------------------------------------------------------- 350 

Congratulou-se com o reconhecimento atribuído ao Senhor Dr. Gil Barreiros 351 

que, no passado dia 26 de janeiro, recebeu a Fénix de Honra da Liga dos 352 

Bombeiros Portugueses, que é a segunda mais alta distinção honorífica da Liga.- 353 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Daniela Figueiredo (PPD/PSD) 354 

referindo que, no passado dia 1 de fevereiro, o Município de Gouveia levou a 355 

cabo as celebrações do 31.º aniversário de Elevação de Gouveia a Cidade e a 356 

bancada do PPD/PSD felicitou-o não só pelas celebrações do próprio dia, pelas 357 

inaugurações, mas também por tudo o que antecedeu a chegada a este momento. 358 

A bênção da nova viatura “Estrelinha”, um veículo que é cada vez um elemento 359 

importante na mobilidade dentro da própria cidade - e quem sabe um dia fora 360 
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dela - a inauguração da obra de reabilitação da habitação social da Mata Rainha 361 

e o início das obras de reabilitação do espaço envolvente à antiga Fábrica Belino 362 

e Belino são a obra que lhes permite continuar a sonhar com um concelho ligado 363 

entre si e cada vez mais pensado para os gouveenses.--------------------------------- 364 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) 365 

perguntando acerca do ponto de situação do site do Município, uma vez que não 366 

se verificou alteração nenhuma ou inauguração e se a Câmara não terá pessoal 367 

competente para desenvolvê-lo.----------------------------------------------------------- 368 

Congratulou-se por mais uma comemoração do dia de Elevação de Gouveia a 369 

Cidade, manifestando, contudo, o seu desalento pela falta de participação de 370 

muitos dos presentes.----------------------------------------------------------------------- 371 

Elogiou a participação do Município em mais uma edição da SISAB e o apoio 372 

que a Câmara tem dado, e bem, para a promoção dos nossos produtos e das 373 

nossas empresas num certame tão importante como este. Pena é que para a 374 

Exposerra, nem sequer existe uma referência na publicidade aos nossos produtos 375 

endógenos.----------------------------------------------------------------------------------- 376 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Isabel Nascimento (PPD/PSD) 377 

iniciando a sua intervenção fazendo referência a uma reportagem transmitida 378 

pela SIC, há uma semana atrás, sobre os Tribunais da Comarca da Guarda. No 379 

âmbito dessa reportagem falou-se também, e especialmente, no Tribunal de 380 

Gouveia, referindo-se, em especial, à questão das acessibilidades. De facto, esse 381 

é um ponto a ter em consideração no que toca ao nosso Tribunal, mas há mais. 382 

Há mais pontos que não foram referidos na reportagem, para além da questão da 383 

acessibilidade. Há ainda a questão da segurança, no que toca às pessoas que 384 

diariamente se deslocam ao tribunal; a falta de limpeza dos vidros da zona do 385 

átrio do Tribunal, em que durante muito tempo escorreu, possivelmente, água 386 

misturada com calcário, o que dá um aspeto de baço e sujo em relação àqueles 387 

vidros. A sala de audiências não tem aquecimento no inverno, nem é arrefecida 388 

no verão, por outro lado, não se pode ligar o ar condicionado porque interfere 389 

com a gravação digital. É de facto uma situação surreal e que não dignifica 390 

aqueles que lá trabalham, desde os Senhores Funcionários, Juízes, Advogados, 391 

as pessoas que se deslocam e que têm que permanecer durante muito tempo na 392 

sala. É uma questão que já se arrasta há demasiado tempo e deve ser uma 393 

questão a corrigir por alguém.------------------------------------------------------------- 394 

Ainda no que toca ao Tribunal, e como já foi abordado numa anterior sessão, a 395 

Instância de Gouveia vai perder competências. A partir de 23 de abril vai haver 396 

diminuição da área de competência territorial do Juízo de Competência Genérica 397 

de Gouveia, perdendo para o Município de Fornos de Algodres. De facto, pode 398 

considerar-se que não é um pormenor muito relevante para o comum do 399 
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cidadão, para as pessoas de Gouveia, mas é mais uma coisa que se perde, mais 400 

uma competência que se vê fugir desta vez em relação ao Tribunal.---------------- 401 

Por último, perguntou ao Senhor Presidente da Câmara se o Município de 402 

Gouveia faz parte da “Rede dos Municípios Solidários”, pois 50% dos 403 

Municípios nacionais, ou seja, 152, já fazem parte. É um protocolo que existe 404 

entre a Associação Nacional de Municípios Portugueses e a Comissão para a 405 

Cidadania e Igualdade de Género que visa potenciar a adesão de novos 406 

municípios a esta rede. É um protocolo que pretende garantir a efetiva resposta 407 

às necessidades de habitação das mulheres que se tornaram autónomas após a 408 

sua permanência em estruturas de acolhimento de emergência e Casas-Abrigo 409 

integradas na Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica. 410 

Deste modo, perguntou se o Município faz parte desta rede, se não faz, se 411 

pretende vir a fazer parte.------------------------------------------------------------------ 412 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Susana Seara Pires (PPD/PSD) 413 

referindo que, apesar do Natal já ter sido há dois meses, aproveitou para 414 

cumprimentar o executivo pela excelente aposta e a iniciativa que foi o 415 

“Mercado Encantado”, com a sua pista de gelo que encantou miúdos e graúdos e 416 

que contou com a presença média diária de cerca de cem patinadores, para além 417 

dos muitos visitantes que do nosso concelho e concelhos vizinhos por este 418 

espaço passaram para se encantarem e deliciarem com as muitas ofertas que o 419 

mercado teve para oferecer.--------------------------------------------------------------- 420 

Em relação ao Carnaval, aproxima-se mais uma Exposerra, um evento que a 421 

todos deve orgulhar, com o objetivo de divulgar e participar, pois para além de 422 

nós próprios ficarmos a conhecer as potencialidades e as iguarias que o nosso 423 

concelho tem para apresentar, serve também de incentivo para o 424 

desenvolvimento de uma região e ponto de atração turística, juntando-se à 425 

beleza da nossa terra e das nossas gentes com a gastronomia local. Prova das 426 

potencialidades e das iguarias do nosso concelho é o conjunto das treze 427 

empresas que este ano e neste momento representam o nosso concelho na 428 

SISAB 2019. Este que é o maior salão internacional da indústria agro-alimentar 429 

e das bebidas de Portugal e onde durante três dias se estimam que estejam 430 

presentes mais de 1700 compradores.---------------------------------------------------- 431 

Para concluir, deixou registada uma nota positiva para o renovado Parque do 432 

Curral do Negro que, após a intervenção das equipas da Câmara Municipal, 433 

voltou a ter a “cara lavada”, dando outro ânimo ao Parque e a quem o visita. 434 

Prova disso foi a concentração motard “Eskimós” que ficaram encantados com o 435 

lugar e daí a promessa de regresso já em agosto. Para que tal aconteça e que 436 

todos se juntem a estes, agradeceu que a Autarquia não se esqueça das obras das 437 
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infraestruturas existentes, bem como dos acessos a este parque, não devem ser 438 

descurados.----------------------------------------------------------------------------------- 439 

   c) Direito de resposta do Presidente da Câmara ou de quem o substitua 440 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara corroborando com a 441 

saudação e elogio do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia e 442 

Senhores Deputados à equipa de jovens gouveenses e professores da Escola 443 

Secundária de Gouveia, de onde se destacou a jovem Matilde Freitas, com todo 444 

o mérito, sem esquecer os restantes elementos da equipa. Vem, mais uma vez, 445 

comprovar do grau de excelência e qualidade dos alunos deste estabelecimento 446 

de ensino. É, portanto, motivo de orgulho para todos e que certamente na 447 

Assembleia da República vão defender Gouveia.-------------------------------------- 448 

É uma prova de cidadania responsável, importante na juventude, ainda mais na 449 

atualidade dos temas que defenderam. Estão todos de parabéns e revemo-nos 450 

nestes jovens, que são motivo de orgulho para todos os gouveenses.--------------- 451 

Em relação ao Mercado Municipal, questão transversal a vários Senhores 452 

Deputados, efetivamente a empresa que ganhou a empreitada comunicou que 453 

estava numa situação financeira muito difícil e que não se encontrava em 454 

condições de prosseguir com a obra que havia iniciado. No mês de janeiro, 455 

tiveram a informação dessa dificuldade e, portanto, aquilo que fizeram, em 456 

articulação com a empresa, pois é a esta que incumbe essa função, foi procurar 457 

uma nova empresa que pudesse por via da cessão da posição contratual do 458 

contrato de empreitada prosseguir com a obra. Já foram visitados por algumas 459 

empresas, a última das quais na semana passada e, portanto, estão à espera que 460 

nos próximos dias lhes seja comunicada a possibilidade de efetivamente haver 461 

essa cessão de posição contratual e a obra continuar. Não se trata de uma 462 

situação que diga respeito à Câmara Municipal, mas com a empresa em concreto 463 

e, nessa medida, estão em conjunto a encontrar uma solução, contudo compete à 464 

empresa essa tarefa de procurar uma nova empresa.----------------------------------- 465 

No que diz respeito à criação de postos de trabalho e expetativas criadas, aquilo 466 

que compete à Câmara Municipal é procurar e motivar empresas a investir no 467 

concelho e disponibilizar-se para colaborar naquilo que lhe é possível para que 468 

as situações de criação de emprego e investimento se possam concretizar.-------- 469 

Nesta situação em concreto, relacionada com a empresa Saturn Cotton, houve a 470 

colaboração da Câmara no sentido de encontrar, juntamente com a empresa, e de 471 

facilitar o contacto com o proprietário de um pavilhão que pudesse albergar o 472 

funcionamento da referida empresa. Isso foi feito, foram realizados trabalhos de 473 

limpeza, manutenção das máquinas instaladas e decorreu ainda um curso de 474 

formação profissional pelo Centro de Emprego, no final do qual foi feita a 475 

seleção de pessoas de modo a permitir o início da laboração.------------------------ 476 
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Segundo o que nos informou o empresário foi que, em relação ao que tinha sido 477 

acordado com o proprietário do pavilhão, as condições não foram cumpridas e, 478 

portanto, a realidade que encontraram não foi aquela que tinha sido anunciada 479 

previamente pelo proprietário do edifício, nomeadamente, o estado das 480 

máquinas, as quais, segundo o proprietário, estariam em condições de funcionar. 481 

Aquilo que lhes foi comunicado, há cerca de quinze dias, foi que iam ter uma 482 

reunião com o proprietário do pavilhão e que, se houvesse abertura, podiam 483 

continuar nas instalações, caso contrário, para continuar com o investimento em 484 

Gouveia, no setor dos têxteis, tinham que procurar e sinalizar outro espaço. E foi 485 

isso que aconteceu, houve necessidade de procurar outro espaço, e já foi 486 

sinalizado. A colaboração da Câmara, uma vez mais, foi no sentido de 487 

estabelecer o contacto do empresário com o proprietário desse novo espaço para 488 

acordarem as condições, pois mantem-se o interesse daquela empresa em 489 

investir em Gouveia no setor dos têxteis e criar postos de trabalho.----------------- 490 

Para além disso, o empresário já criou empregos em Gouveia, no ramo 491 

alimentar, nas antigas instalações da firma Lázaro, em Ribamondego, que já se 492 

encontra em laboração, bem como outra unidade de transformação de carnes 493 

(salsicharia) com a criação de oito postos de trabalho.-------------------------------- 494 

Significa que, independentemente das coisas por vezes não correrem como se 495 

desejaria, o que é certo é que, efectivamente, a vontade manifestada pelo 496 

empresário já se concretizou em parte e pretendem continuar a colaborar com o 497 

empresário no sentido, desde logo, de estabelecer os contactos tendo em vista à 498 

sua instalação no ramo dos têxteis.-------------------------------------------------------  499 

No que diz respeito à empresa Arnaldo Saraiva, informou que, durante o mês de 500 

março, vão começar as obras, esperando que, em abril, estejam disponíveis as 501 

máquinas que foram adquiridas em Espanha para desta forma se iniciar a 502 

laboração. Tem havido uma articulação muito próxima com estes empresários. 503 

Esta empresa e este investimento contam com o apoio de um programa de apoio 504 

ao investimento do interior, de montante avultado, pelo que não será 505 

desperdiçado da parte da empresa esse apoio. O processo está a decorrer e a 506 

cumprir os timings que, na própria candidatura da empresa, foram apresentados 507 

e durante o mês de março, tanto quanto foram informados na semana passada, 508 

vão ter já o início das obras no interior do pavilhão.----------------------------------- 509 

Pode dizer, não revelando nomes, mas a Câmara tem sido contactada por 510 

empresários e empresas, e ainda na semana passada tiveram a presença de um 511 

empresário que voltará no mês de março, que esteve a ver um pavilhão para a 512 

possibilidade de se concretizar a sua instalação.---------------------------------------- 513 

É essa a função da Câmara e o seu total desempenho no sentido de procurar 514 

potenciais investidores e é isso que fazem. Como é óbvio, não pode ser assacado 515 
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à Câmara se efetivamente as expetativas não se cumprem. Nenhum Presidente 516 

de Câmara pode ser acusado disso. Estão a fazer o papel que lhes cabe, ou seja, 517 

tentar atrair, encontrar, apoiar, para que os investimentos se possam concretizar.- 518 

------- Em resposta ao Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) em relação 519 

aos cabos nas fachadas dos edifícios históricos, há situações que devem merecer 520 

uma atenção e, tanto quanto sabe, da parte da operadora MEO há trabalho nesse 521 

sentido. Aliás, esta semana está acontecer esse tipo de trabalho na freguesia de 522 

Folgosinho e pensa que esse processo vai continuar noutras freguesias e 523 

certamente acontecerá em Gouveia.------------------------------------------------------ 524 

Em relação à Casa da Torre, não concorda que esteja em estado de abandono, 525 

aliás, este edifício está a ser utilizado pela Associação Cervas e até foi objeto de 526 

intervenção, quer no seu interior, como no seu exterior, contudo vão verificar.--- 527 

------- Em resposta ao Senhor Deputado José Manuel Mendes (CDS-PP) em 528 

relação ao Curral do Negro, foi um espaço gravemente afetado pelos incêndios 529 

de outubro de 2017. Teve um processo de concessão, com um prazo de três 530 

anos, renovado por mais dois períodos. O empresário que ganhou a concessão 531 

comprometeu-se a realizar investimentos. Em relação a este espaço, a Câmara 532 

está a fazer aquilo que lhe compete enquanto proprietária do espaço, 533 

nomeadamente, trabalhos de limpeza e de recuperação, nomeadamente, ao nível 534 

da parte elétrica. No entanto, a intervenção ainda não está terminada, porquanto 535 

ainda falta a intervenção ao nível de reconstrução dos balneários que foi objeto 536 

de uma candidatura à CCDRC. Só que, só no final de 2018, saiu o Aviso de 537 

candidatura, pelo que a mesma ainda se encontra em análise. Porém, a Câmara, 538 

muito em breve, vai avançar com a recuperação dos balneários, estando para o 539 

efeito a ultimar o projeto. Como esta área foi referenciada no relatório dos danos 540 

e dos prejuízos causados pelos incêndios de outubro de 2017, contam e confiam 541 

que esta intervenção que foi referenciada venha finalmente aprovada.-------------  542 

Todavia, estão em articulação com o Senhor Leonel Freitas para a conclusão do 543 

que ainda é necessário fazer de modo a que também ele conclua com o que se 544 

comprometeu fazer.------------------------------------------------------------------------- 545 

------- À intervenção da Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) associou-se 546 

uma vez mais ao elogio aos jovens do Parlamento Jovem e à escola que, uma 547 

vez mais brilha juntamente com os alunos e envolvendo como é óbvio os seus 548 

professores, que são um orgulho para todos nós e vão continuar a ter um 549 

brilhante futuro pela frente e assim com eles Gouveia, como é óbvio.-------------- 550 

------- Em relação à intervenção do Senhor Deputado António Machado 551 

(PPD/PSD), felicitou também o Jornal Notícias de Gouveia por mais um 552 

aniversário enquanto órgão jornalístico e de informação que continua a difundir 553 

as notícias por todos os gouveenses e, portanto, é também um importante meio 554 
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de comunicação para os nossos conterrâneos que se encontram pelo estrangeiro 555 

e, dessa forma, vão mantendo um contacto próximo com aquilo que se vai 556 

passando na sua terra natal.---------------------------------------------------------------- 557 

Em relação ao Geopark deu conta de que este projeto foi objeto de um ataque 558 

inconcebível e que aos olhos dos próprios responsáveis da UNESCO é 559 

impensável. Como é que dentro de um país, portugueses comunicam e põem em 560 

causa junto de uma entidade estrangeira a importância de um projeto para o 561 

mesmo país. Esta história de ciúmes e de invejas não devia fazer parte destes 562 

processos. Este projeto é deveras importante para nós e pode ser uma marca 563 

muito importante para a nossa promoção turística, para a nossa promoção 564 

territorial, para a nossa promoção ambiental. Apesar dos peritos que vierem 565 

verificar do cumprimento dos requisitos da candidatura e de terem elogiado a 566 

candidatura e de terem elogiado o território do Geopark com tudo aquilo que ele 567 

envolve, a verdade é que os processos estão a sofrer atrasos e continuam a 568 

passar pelo “calvário” de ter que justificar e contrapor. É uma vergonha! Mas, lá 569 

chegaremos!--------------------------------------------------------------------------------- 570 

No que diz respeito aos produtos endógenos é uma boa sugestão e certamente 571 

não deixarão de ter em conta, embora a promoção dos nossos produtos 572 

endógenos tenha estas ferramentas tecnológicas que são uma excelente forma de 573 

digulgação, mas não deixam de efetuar também todas as outras, como o SISAB, 574 

que é um investimento que fazem e que felizmente de ano para ano tem vindo 575 

sempre a acrescentar empresas ao portfólio daquelas que integram o espaço do 576 

Município de Gouveia no SISAB. Pode dizer com orgulho que é um dos maiores 577 

espaços desta feira, a par dos Açores, sendo, portanto, um investimento que vale 578 

a pena e que nesse sentido merecem este importante apoio que a Câmara 579 

Municipal lhes proporciona, pois cada empresa para estar presente teria que 580 

pagar o montante de 6.700,00 euros. Este apoio logístico envolve o alojamento 581 

para duas pessoas por empresa durante os dias do evento, alimentação e 582 

transporte dos hotéis para o pavilhão. É um investimento que fazem e entendem 583 

que é fundamental fazer para com estas empresas, treze empresas, para o ano 584 

serão catorze.-------------------------------------------------------------------------------- 585 

Em relação às sessões de informação, aquela que foi realizada com o apoio da 586 

CAP sobre os apoios para o setor agrícola, foi de facto uma sessão bastante 587 

participada, o que significa que o setor agrícola no concelho de Gouveia 588 

continua a ter muita importância e do qual pretendem estar cada vez mais 589 

próximos e serem parceiros.--------------------------------------------------------------- 590 

Referiu as sessões de informação que fizeram em todas as freguesias sobre a 591 

questão da prevenção dos incêndios, este ano com a questão das queimas. Para o 592 

efeito, contaram com os diferentes agentes da proteção civil, para além dos 593 
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técnicos da Câmara Municipal, congratulando-se com o facto de este ano terem 594 

contado com mais participação por parte das pessoas. Significa que a mensagem 595 

está a passar, que as pessoas estão preocupadas e querem estar informadas sobre 596 

aquilo que podem e devem fazer e como fazer e dessa forma cumprir com aquilo 597 

que a lei prevê.------------------------------------------------------------------------------ 598 

------- A intervenção do Senhor Deputado Pedro Marques (PPD/PSD) quanto à 599 

atribuição da Fénix de Honra ao Presidente da Assembleia é algo que deve 600 

orgulhar a todos. É mais uma prova e um reconhecimento daquilo que tem sido 601 

o trabalho de uma vida do Dr. Gil Barreiros na Liga de Bombeiros.---------------- 602 

------- Em resposta à intervenção da Senhora Deputada Daniela Figueiredo 603 

(PPD/PSD) acerca da comemoração do aniversário da Elevação de Gouveia a 604 

Cidade, pretendeu envolver três momentos importantes: a mobilidade urbana 605 

com uma nova viatura “Estrelinha”, que ainda se encontra em fase de 606 

homologação por parte do IMT. Esta segunda viatura vem reforçar o serviço de 607 

transporte urbano permitindo ir a outros locais que há muito eram reivindicados 608 

e desta forma satisfazer o interesse de muitos outros gouveenses que pretendem 609 

utilizar este tipo de transporte; a requalificação da habitação social da Mata 610 

Rainha, que é mais um contributo importante no concretizar do PEDU da 611 

cidade. Aproveitou para informar a Senhora Deputada Isabel Nascimento 612 

(PPD/PSD) que o Município de Gouveia ainda não aderiu à Rede de Municípios 613 

Solidários, mas é seu propósito aderir, pois estavam à espera da conclusão das 614 

obras na Mata Rainha para que tivessem disponível um apartamento para 615 

poderem aderir; a Requalificação da Zona dos Bellinos, é o arranque da 616 

requalificação daquele espaço, é mais uma intervenção prevista no PEDU, que 617 

tem as suas intervenções financiadas com apoio comunitário e esta é a primeira 618 

etapa da 1.ª fase. Esta 1.ª fase contempla três áreas de intervenção que englobam 619 

as demolições, a limpeza e a preparação do terreno e de seguida a intervenção de 620 

obra que contempla duas intervenções de obra: na envolvente exterior de 621 

requalificação do exterior e uma fase de requalificação do edifício destelhado e 622 

que será uma incubadora.------------------------------------------------------------------ 623 

Posteriormente, segue-se uma 2.ª fase que vai englobar a requalificação do 624 

edifício onde atualmente funciona o mercado municipal provisório.---------------- 625 

------- Em resposta ao Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) sobre o site do 626 

Município, informou que está praticamente concluído e muito em breve será 627 

feita a sua apresentação para a qual serão convidados os Senhores Deputados a 628 

estarem presentes.--------------------------------------------------------------------------- 629 

------- Em resposta às questões da Senhora Deputada Isabel Nascimento 630 

(PPD/PSD) quanto ao Tribunal de Gouveia, de facto apresenta esses 631 

constrangimentos e dificuldades que não passam pela Câmara Municipal, 632 
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contudo não deixará de as comunicar a quem de direito para que, dentro daquilo 633 

que é possível, fisicamente, atendendo ao edifício, ser efetuada alguma 634 

intervenção que possa melhorar a acessibilidade.-------------------------------------- 635 

------- Em resposta às questões da Senhora Deputada Susana Seara Pires 636 

(PPD/PSD) sobre o “Natal Encantado”, foi mais uma edição com a introdução 637 

de uma novidade, a pista de gelo, que foi de facto um sucesso. O que significa 638 

que todos os anos a Autarquia está disponível para melhorar.------------------------ 639 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) para lembrar 640 

que o Estado é laico e que, portanto, esse direito e essa obrigação do Estado 641 

deve ser cumprida em tudo aquilo que é a sua própria execução.-------------------- 642 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia 643 

referindo que Senhor Presidente da Câmara não respondeu à questão do gás 644 

natural.---------------------------------------------------------------------------------------- 645 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que nunca 646 

tiveram uma manifestação de vontade da parte da empresa em contactar o 647 

município nesse sentido de colocar o gás natural no concelho. Assim, irá 648 

contatar os responsáveis da empresa nesse sentido, mas em todo o caso essa 649 

instalação funciona muito em função dos rácios dos possíveis utilizadores, são 650 

eles que vão justificar o investimento por parte da empresa.------------------------- 651 

II - PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO” 652 

------- Senhor Miguel Leitão, da Freguesia de Moimenta da Serra:- Natural 653 

da freguesia de Moimenta da Serra, mas residente na cidade de Coimbra, 654 

dirigiu-se a esta Assembleia para expressar a sua preocupação com o modelo de 655 

gestão que vai ser utilizado na nova empresa intermunicipal da água. É de 656 

opinião que apenas uma gestão municipal ou intermunicipal poderá servir os 657 

interesses da comunidade. Interesses da comunidade que não passam de maneira 658 

nenhuma por uma gestão privada. Todos conhecem exemplos típicos de gestão 659 

privada, sendo o caso dos CTT, o mais flagrante. Uma gestão privada, 660 

normalmente, conduz, a curto prazo, à privatização do bem. A água é um bem 661 

demasiado precioso para ser privatizado.------------------------------------------------  662 

Estão inseridos numa região e num concelho bastante envelhecido, ainda por 663 

cima, com condições económicas difíceis, pois as pessoas vivem em situações 664 

económicas difíceis, por isso, a privatização da água, nestes casos, poderia levar 665 

a um aumento de preços que seria insustentável e com custos tremendos na 666 

salubridade das próprias pessoas.--------------------------------------------------------- 667 

Privatizar um bem essencial pode ser classificado como um ato criminoso! Têm 668 

que entender bem que privatizar nunca! Temos que criar condições dignas para 669 

que todas as pessoas tenham acesso à água em baixa pressão, entendendo que 670 
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isso deve ser entendido, como referiu anteriormente, como uma gestão 671 

exclusivamente municipal ou intermunicipal.------------------------------------------- 672 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia, levando em linha de 673 

conta a opinião do munícipe, agradeceu muito a sua participação, dando conta 674 

de que este Órgão iria precisamente discutir esse assunto na presente sessão.----- 675 

III – PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 676 

PONTO 1 - Discussão e votação do Pedido de Autorização para a 677 

Contração de um Empréstimo de Curto Prazo, até ao 678 

montante de 500.000,00 euros 679 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 680 

concedendo a palavra ao Senhor Presidente da Câmara para apresentação do 681 

ponto da ordem de trabalhos.-------------------------------------------------------------- 682 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara frisando, desde logo, que 683 

a contratação deste empréstimo de curto prazo tem que ser liquidado até ao final 684 

do ano, para ocorrer a necessidades de tesouraria, sendo que é um empréstimo 685 

que pode ou não ser utilizado. Todavia, há candidaturas que, face aos atrasos nos 686 

pagamentos e comparticipações, podem causar dificuldades à própria Câmara e 687 

de modo a não prejudicar o desenrolar dessas obras, poderá ser equacionada a 688 

sua utilização, entre outros exemplos.---------------------------------------------------- 689 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa declarando abertas as 690 

inscrições para os membros da Assembleia que pretendessem intervir.------------- 691 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) 692 

questionando acerca da efetiva necessidade de contratação deste empréstimo, 693 

sobretudo porque há pouco mais de dois meses foi aprovado o Orçamento e 694 

Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal de Gouveia.------------------------ 695 

------- Respondeu o Senhor Presidente da Câmara referindo que, neste momento, 696 

ainda não se sabe se vão ter necessidade de utilizar este empréstimo na 697 

totalidade ou em parte. Trata-se de uma salvaguarda que a Lei permite às 698 

Câmaras e, portanto, para acorrer a eventuais necessidades que possam suceder 699 

em termos de tesouraria face a compromissos assumidos. Em todo o caso o 700 

mesmo tem que ser liquidado no corrente ano até ao dia 31 de dezembro.--------- 701 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia 702 

referindo que a intervenção do Senhor Presidente da Câmara é que lhe suscita 703 

alguma dúvida. Um empréstimo de curto prazo não será seguramente para 704 

acorrer a dificuldade de tesouraria que surja ao longo do ano económico, até 705 

porque na revisão orçamental, que se vai discutir a seguir, já estão consignados 706 

esses 500.000,00 euros do empréstimo de curto prazo e já está devidamente 707 

alocado, juntamente com o Saldo de Gerência, a várias ações previstas. Quando 708 
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muito será para reforçar investimentos em ações que já vinham do orçamento e 709 

para dotar as novas rubricas.--------------------------------------------------------------- 710 

------- Usou da palavra o Senhor Vereador Joaquim Lourenço referindo que o 711 

valor do empréstimo de 500.000,00 euros não está alocado a nenhuma rubrica, 712 

são única e simplesmente para acorrer a uma necessidade de tesouraria, caso 713 

exista. Não é para satisfazer nenhuma necessidade de investimento, poderá ser 714 

para pagar uma fatura. Recebendo as transferências do Estado, liquida-se o 715 

empréstimo, o qual tem que ser pago até ao final do ano.----------------------------- 716 

No ano passado, também foi aprovado por esta Assembleia e não houve 717 

necessidade de tesouraria e, portanto, não foi utilizado.------------------------------- 718 

No entanto, existe uma questão que se prende com as candidaturas. Junto ao 719 

final do ano é transferido o dinheiro das candidaturas, em dezembro, todos 720 

pretendem uma grande execução orçamental e o dinheiro é transferido junto ao 721 

final do ano, mas para isso é necessário que as faturas sejam liquidadas em 722 

setembro e outubro.------------------------------------------------------------------------- 723 

Acresce, ainda, que o IMI, que era recebido em novembro, passou a ser 724 

arrecadado em dezembro, pelo que essa tranche no valor de 200.000,00 euros 725 

faz muita diferença. Vão ter necessidade de realizar uma operação de tesouraria 726 

para liquidar algumas faturas em setembro e outubro. Ao antecipar o pagamento 727 

de faturas, recorre-se a este empréstimo para antecipar alguns pagamentos e, 728 

provavelmente, em dezembro, quando entrar o dinheiro do IMI, liquidar este 729 

empréstimo.---------------------------------------------------------------------------------- 730 

Dirigindo-se ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia, referiu que 731 

os 500.000,00 euros do empréstimo estão compensados na questão da Revisão e 732 

não estão aloucados a nada.---------------------------------------------------------------- 733 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal colocando 734 

à votação o “PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO 735 

DE UM EMPRÉSTIMO DE CURTO PRAZO, ATÉ AO MONTANTE DE 736 

500.000,00 EUROS”, a liquidar até 31 de dezembro de 2019, junto do Banco 737 

BPI, SA, tendo sido os documentos aprovados, por maioria, com vinte e cinco 738 

(25) votos a favor por parte do Grupo Parlamentar do PPD/PSD, Senhora 739 

Presidente da Junta de Freguesia de Cativelos e Deputado Mário Gaudêncio 740 

(PS) e com doze (12) abstenções por parte dos Grupos Parlamentares do PS, 741 

CDS-PP e CDU, nos termos da alínea f), do n.º 1, do art.º 25.º, da Lei n.º 742 

75/2013, 12 de setembro.------------------------------------------------------------------ 743 

PONTO 2 – Discussão e Votação da Proposta da 1.ª Revisão ao Orçamento 744 

e às Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal de 745 

Gouveia do ano de 2019 746 
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------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 747 

concedendo a palavra ao Senhor Presidente da Câmara para apresentação do 748 

ponto da ordem de trabalhos.-------------------------------------------------------------- 749 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que esta 1.ª 750 

Revisão destina-se, por um lado, a dar entrada, em termos de Receita, à 751 

integração do Saldo de Gerência do ano anterior, no valor de 851.825,88 euros, 752 

ao reforço do empréstimo de curto prazo, em termos de Receita, bem como o 753 

reforço de projetos diversos.--------------------------------------------------------------- 754 

Em termos de Despesa, referiu algumas rubricas que têm a ver, por exemplo, 755 

com o reforço de verbas com a Equipa de Intervenção Permanente de Vila Nova 756 

de Tazem; a introdução de um programa novo de apoio ao sector ovícula do 757 

concelho; a introdução de uma rubrica nova que tem a ver com a participação no 758 

capital social da empresa intermunicipal de águas, no valor de 50.000,00 euros; 759 

também um conjunto de rubricas que se prendem com a Revisão de preços ou 760 

algum reforço por trabalhos num conjunto de intervenções que estão a decorrer, 761 

nomeadamente, no saneamento básico no concelho; nesta área, a introdução de 762 

cinco rubricas novas que se prendem com a intervenção que se pretende levar a 763 

efeito na área do saneamento na freguesia de Paços da Serra e em S.Paio e em 764 

Vila Nova de Tazem, no caminho das Rigueiras, em Vinhó, na Rua dos 765 

Impedidos, a construção de um coletor emissário que fará a ligação entre o 766 

Parque de Campismo da Senhora dos Verdes e ligação ao sistema municipal de 767 

saneamento; a introdução da reprogramação no pacto da CIM com o património 768 

natural, que diz respeito à requalificação do Parque Biológico, na medida em 769 

que houve uma reprogramação e um reforço de verbas que foi possível aloucar a 770 

esta rubrica e, portanto, vai passar a ter um montante de investimento muito 771 

maior e desta forma mais relevante; aquisição de cartografia para a Revisão do 772 

PDM; pagamento dos Acordos com a empresa Manuel Rodrigues Gouveia, 773 

relativo à Variante de Vila Nova de Tazem, que resultou de erros de projetos da 774 

parte do GAT e que o Ministério do Ambiente se veio exonerar dessa 775 

responsabilidade dos erros do projeto realizados por este gabinete. Face à 776 

posição assumida, é de opinião que não faz sentido continuar em Tribunal e há a 777 

possibilidade de fechar o acordo já com uma verba destinada a esse efeito.------- 778 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa declarando abertas as 779 

inscrições para os membros da Assembleia que pretendessem intervir.------------- 780 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) referindo 781 

que existe uma verba de cerca de 90.000,00 euros destinado à aquisição de 782 

cartografia, pelo que pretendia saber se o município vai mandar produzir 783 

cartografia própria ou se vai aproveitar a que já existe de outras entidades. Uma 784 
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vez que também trabalha com cartografia e cada organismo trabalha com a sua, 785 

parece que há um desperdício de verbas pelo País a fora.----------------------------- 786 

Relativamente à requalificação de espaços verdes e de lazer, espera que seja 787 

desta que os buchos dos Paços do Concelho reverdeçam, pois aquele espaço está 788 

uma desgraça.-------------------------------------------------------------------------------- 789 

Dirigindo-se ao Senhor Presidente, em relação aos 12.500.000,00 euros, na 790 

página 1 das Modificações às GOP’s, pensa que esta verba não será anual, será 791 

uma verba para distribuir ao longo de vários anos.------------------------------------- 792 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) referindo que 793 

também tinha algumas dúvidas que pretendia ver esclarecidas, nomeadamente, 794 

em relação ao colector da Senhora dos Verdes. A Câmara está a prever um valor 795 

para intervir no colector. Assim, pretendia ser elucidada se este espaço pertence 796 

à Câmara ou pertence à ABPG. A pertencer a esta Associação não será uma 797 

competência desta instituição?------------------------------------------------------------ 798 

Também está preocupada com os espaços verdes, de facto, tem havido, cada vez 799 

mais, um desinteresse naquilo que tem sido a requalificação dos espaços verdes, 800 

foram envelhecendo e estão a precisar de uma intervenção profunda e quando 801 

isso acontecer os custos são de facto superiores àquilo que seria de facto 802 

necessário.------------------------------------------------------------------------------------ 803 

Verificou, ainda, que houve um aumento de custos de pessoal e horas 804 

extraordinárias, pelo que gostaria de ser esclarecida a que se devem.--------------- 805 

De facto, a bancada do PS fica contente por, finalmente, verificar que vai ser 806 

pagar a obra da variante de Vila Nova de Tazem. ------------------------------------- 807 

Porém, ficou preocupada com as drenagens públicas e estações de tratamento. 808 

Este tipo de trabalho vai ser entregue à empresa intermunicipal, assim, não 809 

percebe porque é que estes valores estão a ser gastos nesta altura, quando, no 810 

final desta reunião, a empresa já estará de facto criada e devia ser uma 811 

responsabilidade da empresa intermunicipal e não propriamente do Município. 812 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Mário Gaudêncio (PS) referindo que 813 

a sua questão ia de encontro à questão do Senhor Deputado Constantino Matos 814 

(CDU) no que diz respeito à aquisição de cartografia. Recorda-se que numa das 815 

primeiras assembleias em que esteve presente de terem manifestado a vontade 816 

de retirar a participação do Município na empresa intermunicipal MUNICIPIA. 817 

E, por conhecer de perto o trabalho desta empresa, sabe que faz parte das suas 818 

competências, a cartografia aérea.-------------------------------------------------------- 819 

A sua questão é saber se o Município já retirou essa participação ou há vontade 820 

de retirar a participação naquilo que alguns municípios já fizeram, se já foi 821 

retirada se este custo é mais elevado por causa disso ou se podia ser menor 822 

havendo essa participação.----------------------------------------------------------------- 823 
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------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia 824 

referindo que, em relação à nomenclatura deste tipo de empréstimo de curto 825 

prazo, decorre da Lei que eles servem para acorrer a dificuldades de tesouraria, 826 

mas pode verificar-se no documento como uma antecipação de Receita para a 827 

Câmara poder de alguma forma desenvolver a sua atividade.------------------------ 828 

Esta revisão orçamental é determinada pela introdução do Saldo de Gerência no 829 

valor de 850.000,00 euros que é muito superior à contração do empréstimo de 830 

curto prazo no valor de 500.000,00 euros. Trata-se, portanto, de uma revisão 831 

orçamental no valor de 1.300.000,00 euros.--------------------------------------------- 832 

Os empréstimos de curto prazo, para além de serem para acorrer a uma 833 

dificuldade de tesouraria, a Câmara também pode utilizar este instrumento para 834 

desenvolver ações, sabendo que o tem que pagar até 31 de dezembro. Este 835 

empréstimo está consignado na Receita e está consignado na Despesa como 836 

amortização.--------------------------------------------------------------------------------- 837 

Normalmente, com uma Revisão Orçamental, cria-se uma expetativa de que 838 

alguma coisa que tenha ficado pendente possa ter correspondência na Revisão 839 

Orçamental e por norma fazem-se quando há receita, neste caso, o Saldo de 840 

Gerência, no valor de quase um milhão de euros, a que se junta o valor do 841 

empréstimo de 500 mil euros, para se ir gerindo ao longo do ano. Por isso, criou 842 

a expetativa de ver nesta 1.ª Revisão Orçamental rubricas aprovadas no 843 

Orçamento, as quais foram dotadas com verbas residuais apenas para abertura da 844 

rubrica, como a Estrada do Curral do Negro, a Requalificação do Estádio 845 

Municipal, a beneficiação do Espaço Público da Urbanização Mira Serra, a 846 

Requalificação dos Caminhos do Azeveiro e Jancão, a construção do Relvado 847 

Sintético, a requalificação do Pavilhão, todas elas inscritas com apenas 1 euro e 848 

ele, como Presidente de Junta, pretendia que esta Revisão fosse mais ambiciosa. 849 

Verificou, ainda, a existência de uma verba para arruamentos e vias rodoviárias 850 

com um aumento de 150.000,00 euros. Uma verba geral que não define em 851 

concreto quais os caminhos ou as vias rurais onde se pretende intervir. Assim, 852 

pretendia saber se nessa verba, pelo menos, os caminhos de Azeveiro e Jancão 853 

estão contemplados.------------------------------------------------------------------------ 854 

Existem outras ações que não estão contempladas no Orçamento, mas que são 855 

uma preocupação e são do conhecimento da Câmara, como por exemplo, a 856 

Travessa da Rua de Danbury que dá acesso à ribeira ou a Rua da Carreira Velha. 857 

No que diz respeito ao acordo com a MRG relativo à Variante de Vila Nova de 858 

Tazem, no valor de 150.000,00 euros, perguntou como está a questão do 859 

contencioso coma mesma empresa no que diz respeito aos Bellinos.--------------- 860 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) 861 

referindo o seguinte:------------------------------------------------------------------------ 862 
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“Tal como a bancada do PPD/PSD já referiu há um ano, é bom continuar a 863 

reconhece que gerir um orçamento municipal representa desafios enormes, não 864 

se compadece de mecanismos estáticos, mas sim de instrumentos dinâmicos, que 865 

vão adequando e ajustando o orçamento à realidade.-------------------------------- 866 

Realidade essa que está em permanente mutação e a nossa realidade concelhia 867 

quer queiramos quer não, é uma realidade dependente, cada vez mais, de 868 

factores externos, o que nos obriga à permanente atenção às oportunidades que 869 

vão soprando e que se enquadram num fim último que é proporcionar melhor 870 

qualidade de vida aos cidadãos.---------------------------------------------------------- 871 

Nesta revisão realçamos o reforço de apoio às freguesias, a promoção dos 872 

produtos endógenos e raças autóctones, a prioridade dada às questões 873 

ambientais e ao património natural, a qualificação dos espaços verdes. E 874 

pergunto se não são algumas das áreas que todos pedem que sejam 875 

contempladas nos orçamentos e sejam concretizadas?-------------------------------- 876 

Verifica-se, também, nesta revisão o cumprimento do equilíbrio orçamental e 877 

por isso concordamos com esta Revisão.”---------------------------------------------- 878 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) 879 

questionando relativamente aos reforços destinados às drenagens. Por exemplo, 880 

existe uma obra que o valor do reforço é quase o valor inicial. Pretendia 881 

esclarecimento acerca deste desvio.------------------------------------------------------ 882 

Questionou em relação ao Parque Ecológico, verifica que o valor inicial e final 883 

são idênticos, não se verificando nenhum reforço. No que diz respeito ao reforço 884 

de verbas para espaços verdes, perguntou se isso vai implicar a contratação de 885 

empresa ou é aquisição de bens para repor aquilo que está degradado.------------- 886 

Em relação à participação social tem dúvidas acerca da sua inscrição na 887 

Revisão, na medida em que ainda não foi aprovada a constituição da empresa, 888 

pelo que perguntou se não deveria ser à posterior. ------------------------------------ 889 

Por último, em relação à cartografia, quando ocorreram os incêndios de 2017, 890 

foi publicada uma notícia de que a própria MUNICIPIA iria atribuir, a título 891 

gratuito, cartografia à Câmara Municipal, aliás, até foi o Senhor Presidente da 892 

Câmara de Oeiras, Dr. Isaltino Morais, que veio dar essa informação. Pretendia 893 

saber que tipo de cartografia foi atribuída, urbana ou só rural.----------------------- 894 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que a 895 

cartografia para a revisão do PDM, tem que ser cartografia homologada e 896 

certificada pelas entidades competentes, condição base colocada pela CCDRC 897 

para que se possa despoletar a própria Revisão do PDM.----------------------------- 898 

Em relação à requalificação dos espaços verdes, prende-se com a intervenção no 899 

interior dos Paços do Concelho.---------------------------------------------------------- 900 
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Respondendo à Senhora Deputada Ana Paula Freitas, no que diz respeito ao 901 

colector da Senhora dos Verdes, de facto trata-se de uma propriedade privada, 902 

onde se encontra uma fossa que tem dado, sistematicamente, problemas 903 

derivados da sua aturação. Aquilo que se pretende é, aproveitando a 904 

disponibilidade da entidade para que possa ser colocado um colector de ligação, 905 

aproveitar a possibilidade de candidatura para resolver este problema.------------- 906 

Relativamente à entidade intermunicipal que se pretende criar, neste momento, 907 

e, uma vez que a empresa ainda não está constituída, será um dos Municípios a 908 

liderar o processo de elaboração da candidatura, com base naquilo que foi a 909 

decisão das Câmaras e Assembleias Municipais. Esta empresa ainda não fica 910 

agora constituída. Estão no início do processo tendente à sua constituição, na 911 

medida em que ainda terá que ser submetida ao Tribunal de Contas e ao 912 

ERSAR. Para poderem efetuar candidaturas ao abrigo do Aviso que encerra no 913 

dia 28 de fevereiro, os técnicos das três Câmaras estão a trabalhar afincadamente 914 

para terem tudo concluído até essa data, para que o Município de Oliveira do 915 

Hospital, em representação dos três Municípios, submeta as candidaturas. Para 916 

reforço da candidatura é necessário que essas intervenções estejam previstas em 917 

Orçamento. É mera questão de demonstração de interesse e reforço da intenção 918 

de as efetuar ao prever no Orçamento, sendo que as candidaturas e, 919 

posteriormente, as intervenções vão ser efetuadas pela empresa. Em paralelo, vai 920 

seguir-se o processo de constituição da empresa e de aprovação das 921 

candidaturas, cujas intervenções vão ser assumidas pela empresa que vai ser 922 

constituída.----------------------------------------------------------------------------------- 923 

Em resposta ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia referiu que 924 

esta Revisão Orçamental não é um novo Orçamento, é apenas um reforço em 925 

relação a determinadas rubricas, bem como a introdução de rubricas novas.-------  926 

Em relação ao Caminho do Jancão e do Azeveiro, estão a elaborar os projetos 927 

para no momento certo lançar os concursos e, nessa altura, como vão ser 928 

projetos feitos internamente, não vão ter nenhum reforço para adquirir projetos a 929 

entidades externas. Nessa altura, será feita uma Alteração, aquando do início das 930 

obras.------------------------------------------------------------------------------------------ 931 

Relativamente à questão do contencioso em Tribunal com a MRG, o processo 932 

está a decorrer os seus trâmites normais.------------------------------------------------ 933 

À intervenção do Senhor Deputado Rui Monteiro (PS) quanto à questão do 934 

reforço das drenagens ser significativo, tem a ver com a obra no Bairro da 935 

Tapada, porque foram efetuados trabalhos que não estavam contemplados 936 

inicialmente. A candidatura não prevê fazer passeios e lancis e uma vez que 937 

existia esse compromisso com a Senhora Presidente de Junta, foi necessário 938 

contemplar.----------------------------------------------------------------------------------- 939 
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Quanto à questão dos espaços verdes, sempre que for necessário irão recorrer a 940 

empresas de prestação de serviços de jardinagem, quando e se for necessário, 941 

como vai ser no espaço interior dos Paços do Concelho.------------------------------ 942 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) referindo que 943 

continuava com alguma dificuldade em entender este procedimento das 944 

drenagens e dos tratamentos das águas residuais e perceber em que medida é que 945 

se trata de uma competência da autarquia ou é uma competência da empresa das 946 

Águas do Vale do Tejo. Porque, num estudo apresentado, há ETAR’s que já 947 

deviam ser da competência desta empresa e que depois a Câmara intervenciona. 948 

Tem de facto dificuldade em perceber como vai ser feita esta gestão, isto é, a 949 

Câmara está a requalificar as ETAR’s e a efetuar obra com dinheiro da autarquia 950 

e depois vão entregar à empresa intermunicipal.--------------------------------------- 951 

------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara referindo que vão entregar a 952 

gestão, o património é da Câmara.-------------------------------------------------------- 953 

------- Retorquiu a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) compreendendo o 954 

aumento das horas extraordinárias, dado que se encontram a trabalhar noite e dia 955 

para fazer o pagamento.-------------------------------------------------------------------- 956 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Mário Gaudêncio (PS) referindo que 957 

a sua questão continua a ser a mesma, ou seja, relativamente à participação do 958 

Município na MUNICIPIA, no sentido de saber se essa participação ainda 959 

continua ativa e, caso não continue, se essa decisão teve algum agravamento no 960 

valor da aquisição desta cartografia aérea.---------------------------------------------- 961 

------- Respondeu o Senhor Presidente da Camara referindo que uma coisa é o 962 

Município ser acionista, muito pouco acionista, da MUNICIPIA, outra coisa é a 963 

aquisição de serviços por ela prestados. Se for o caso de recorrer à MUNICIPIA, 964 

são um cliente como outro qualquer.----------------------------------------------------- 965 

------- Usou novamente da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) 966 

reforçando a sua questão em relação ao Parque Ecológico. No que diz respeito 967 

aos espaços verdes, tem pena que se esteja a contratar empresas quando sempre 968 

tiveram bons técnicos para executar esses trabalhos.---------------------------------- 969 

------- Respondeu o Senhor Presidente da Camara referindo que em relação ao 970 

Parque Ecológico, o investimento inicial era de cerca de 300 mil euros, passa 971 

para 500 mil euros com apoio comunitário, no final o investimento total andará à 972 

volta dos 600 mil euros.--------------------------------------------------------------------973 

------- Usou da palavra o Senhor Vereador Joaquim Lourenço esclarecendo que 974 

no mapa resumo não constam os anos seguintes, mas nas modificações às 975 

GOP’s, verificará que, para os anos seguintes, o desenvolvimento do plano 976 

financeiro para este investimento do Parque Ecológico já está contemplado.------ 977 
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------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa que colocou à votação a 978 

“PROPOSTA DE 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES 979 

OPÇÕES DO PLANO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOUVEIA DO 980 

ANO DE 2019”, tendo sido o documento aprovado, por maioria, com vinte e 981 

quatro (24) votos a favor por parte da bancada municipal do PPD/PSD e 982 

Senhora Presidente da Junta de Freguesia de Cativelos e treze (13) abstenções 983 

por parte das bancadas municipais do PS, CDS/PP e CDU, nos termos da alínea 984 

a), do n.º 1, do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.--------------------- 985 

PONTO 3 - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 986 

CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INTERMUNICIPAL 987 

ENTRE O MUNICÍPIO DE SEIA, O MUNICÍPIO DE 988 

GOUVEIA E O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO 989 

HOSPITAL, RELATIVA AOS SERVIÇOS DE 990 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA POTÁVEL, 991 

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E OUTROS 992 

SERVIÇOS E DELEGAÇÃO DOS RESPETIVOS 993 

SERVIÇOS NA FUTURA EMPRESA INTERMUNICIPAL 994 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 995 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da ordem de 996 

trabalhos.------------------------------------------------------------------------------------- 997 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que, em relação 998 

a este serviço de água, há três modelos, preferencialmente, para fazer a sua 999 

gestão. Ou pelo Município, como tem sido feito até hoje, através dos 1000 

funcionários da Câmara Municipal; através de uma gestão delegada que pode ser 1001 

numa empresa intermunicipal; ou através do modelo da concessão.---------------- 1002 

Indo de encontro à própria estratégia definida, e que é proposta pelo Governo, 1003 

que tem por base o compromisso nacional para a sustentabilidade dos serviços 1004 

públicos de água, em que visa a gestão do ciclo urbano integral da água, a 1005 

criação de entidades gestores entre 50.000 a 150.000 habitantes, e a questão da 1006 

gestão ser cada vez mais especializada e com a necessária cobertura dos custos 1007 

destes serviços para todos.----------------------------------------------------------------- 1008 

Dentro daquilo que foi a estratégia que depois é vertida no “Programa 1009 

Operacional para a Sustentabilidade e Eficiência do Uso dos Recursos”, do 1010 

POSEUR, que dá prioridades em termos de investimentos com apoio 1011 

comunitário a investimentos que sejam efetuados por sistemas resultantes de 1012 

agregação de entidades gestoras que prestem serviço de abastecimento de água e 1013 

saneamento em “Baixa”, não impondo qualquer modo de realização dessa 1014 

agregação, mas exigindo-se apenas dimensão mínima, ou seja, que reúnam três 1015 

municípios e que pelo menos sejam contemplados 50.000 habitantes.--------------   1016 
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Foi um processo que inicialmente contou com a presença nestes estudos 1017 

efetuados por cinco municípios, Gouveia, Seia, Oliveira do Hospital, Fornos de 1018 

Algodres e Celorico da Beira. Numa fase posterior, estes dois últimos 1019 

municípios, por razões financeiras, resolveram não integrar, neste momento, 1020 

aderir a este programa.--------------------------------------------------------------------- 1021 

Aquilo que propõem a este órgão é uma proposta de gestão delegada numa 1022 

empresa intermunicipal 100% pública, com capital social detido em partes 1023 

iguais pelos três municípios. Aquilo que se propõe é criar uma entidade de um 1024 

serviço intermunicipal de águas e saneamento que, por um lado, pela sua 1025 

natureza, possa efetuar candidaturas no âmbito do POSEUR e, para isso, cada 1026 

Município terá, para já, à partida, em termos de apoio comunitário, 1.500.000,00 1027 

euros, que poderá ser acrescido com outros Avisos que o Governo se propõe 1028 

lançar nesta área da água e saneamento.------------------------------------------------- 1029 

Por outro lado, encontra-se, também, para aprovação um conjunto de 1030 

documentos, dos quais, os mais relevantes são o contrato de sociedade e os 1031 

estatutos.-------------------------------------------------------------------------------------- 1032 

De uma forma muito clara, e respondendo àquilo que o munícipe colocou 1033 

anteriormente, não existe aqui nenhuma privatização de serviços. A entidade a 1034 

criar é 100% pública e as suas decisões mais relevantes são obrigatoriamente 1035 

tomadas por unanimidade. Há decisões que, para serem tomadas, as próprias 1036 

Câmaras, nos seus órgãos, terão que as tomar, ou seja, na Câmara e na 1037 

Assembleia Municipal. Não há aqui privatização de nada. Aquilo que se está a 1038 

criar é uma entidade de serviços intermunicipais para gerir e efetuar todos os 1039 

serviços e investimentos ao nível da água e saneamento. Na Revisão foram 1040 

aprovadas cinco intervenções, uma delas na freguesia de S.Paio, que vai custar 1041 

entre 550 mil euros a 600 mil euros, pelo que, só desta forma, com apoio 1042 

comunitário, pode ser realizada, tal como em Paços da Serra, Vinhó ou 1043 

Cativelos.------------------------------------------------------------------------------------- 1044 

Com este sistema intermunicipal, não se trata de alienação de património, é um 1045 

modelo em que a Câmara continua a ter poder para fixar tarifários no seu 1046 

concelho. Sendo um sistema agregado, ele vai ter um sistema próprio. No caso 1047 

do concelho de Gouveia, até os munícipes atingirem esse tarifário, a evolução 1048 

que se vai verificar é uma evolução gradual durante cinco anos.-------------------- 1049 

Aquilo que aqui é proposto, indo de encontro à estratégia que o Governo 1050 

definiu, indo de encontro às regras que estão afixadas, nomeadamente, para a 1051 

possibilidade de candidaturas, estes investimentos que se propõe fazer para este 1052 

Aviso que se pretende realizar até 28 de fevereiro, em que contempla cinco 1053 

intervenções de 1 milhão de euros, na área do saneamento, posteriormente, até 1054 
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final do mês março será abrangida a área da água ao nível da eficiência e 1055 

eliminação e deteção de ruturas.---------------------------------------------------------- 1056 

Como a empresa não está ainda constituída, o Programa POSEUR admite e 1057 

aceita que as candidaturas sejam efetuadas por um Município em representação 1058 

dos outros, mas em que vai junto de cada município manifestar a sua intenção 1059 

em avançar para a constituição de um sistema intermunicipal de águas e 1060 

saneamento 100% público. O capital desta entidade é detido a 100% pelas 1061 

Câmaras Municipais, enquanto entidades públicas. É óbvio que tem uma 1062 

natureza privada em termos jurídicos, mas designa-se de Águas Públicas da 1063 

Serra da Estrela Empresa Intermunicipal S.A., que decorre do próprio 1064 

ordenamento jurídico.---------------------------------------------------------------------- 1065 

Aquilo que se pretende é continuar a poder beneficiar de apoios comunitários 1066 

para investimento neste setor que são investimentos pesados e que só desta 1067 

forma podem ser feitos. Trazem ganhos de eficiência na questão da água, com a 1068 

eliminação das perdas, traduzindo-se em ganhos que se possam repercutir no 1069 

tarifário reduzindo o tarifário.------------------------------------------------------------- 1070 

Aquilo que está a propor é apenas uma manifestação de intenção. Não é hoje 1071 

que se formaliza esta empresa porque, como disse, tem que ser submetido ao 1072 

Tribunal de Contas e ao ERSAR.--------------------------------------------------------- 1073 

Este processo já foi aprovado pelos órgãos dos Municípios de Seia e Oliveira do 1074 

Hospital, cabe agora ao Município de Gouveia decidir.------------------------------- 1075 

É um processo que se propõe hoje com a deliberação da Assembleia Municipal 1076 

dar inicio, posteriormente, até ao seu culminar, ainda vai passar por muitas 1077 

fases. No entanto, pelo facto de hoje se manifestar uma intenção de aderir a esse 1078 

sistema, permiti-lhes, desde logo, candidatarem-se a este valor para realizar 1079 

estas intervenções no saneamento.-------------------------------------------------------- 1080 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa declarando abertas as 1081 

inscrições para os membros da Assembleia que pretendessem intervir.------------- 1082 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) 1083 

procedendo à leitura da seguinte declaração:------------------------------------------- 1084 

“A água é um bem precioso, a sua colheita à conservação e a sua utilização são 1085 

de facto ações que devem cada vez mais trazer consciência, responsabilidade e 1086 

organização.--------------------------------------------------------------------------------- 1087 

Como o abastecimento de água é um direito fundamental que não deve estar nas 1088 

mãos de privados, para ser objeto de lucro, enfatizamos que no procedimento 1089 

da constituição da entidade intermunicipal constam mecanismos que garantem 1090 

a permanência da empresa na esfera pública.------------------------------------------ 1091 

Vamos afastar o papão da privatização. Se fosse essa a intenção do executivo 1092 

não tinha apresentado esta proposta de constituição de empresa intermunicipal 1093 
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de capitais exclusivamente públicos com mais dois municípios. Lê-se nos 1094 

Estatutos “Sociedade Anónima de Capitais exclusivamente públicos e durará 1095 

por tempo indeterminado”.---------------------------------------------------------------- 1096 

O modelo de gestão delegada na empresa municipal assegura a persecução do 1097 

interesse público, trata-se de uma solução corajosa e a decisão certa e uma 1098 

oportunidade única tendo em conta a escala, mas principalmente também a 1099 

obtenção de financiamentos comunitários.---------------------------------------------- 1100 

Não é fácil aceitar partilhar uma responsabilidade que sempre foi exercida 1101 

isoladamente. Ganhar escala, apostar numa outra racionalidade dos serviços 1102 

que os diferentes municípios prestam no âmbito do meio ambiente, ganhar uma 1103 

maior eficiência, mais fiabilidade, mais qualidade e maior eficácia. Celeridade 1104 

dos trabalhos de intervenção que não seria possível só com o Orçamento 1105 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------------ 1106 

Espera-se também uma redução da percentagem de água não faturada.--------- 1107 

Assistiremos a uma mudança de paradigma de gestão do municipalismo puro 1108 

para a questão da sustentabilidade, utilizando métodos de gestão empresarial 1109 

mais eficiente dos recursos e de um recurso muito escasso que é a água e que é 1110 

um bem público que deve ficar na esfera pública. Por uma questão de escala, 1111 

envolvendo três municípios de pequena e média dimensão, potenciando a 1112 

eficiência e rentabilidade a médio e longo prazo e no futuro com tudo o que isso 1113 

envolve em matéria de sustentabilidade ambiental, certo que os três municípios 1114 

ficam mais bem preparados para o enfrentar.------------------------------------------ 1115 

Infelizmente, no passado estes municípios apostaram em estratégias isoladas e 1116 

viram-se os resultados. Ainda bem que as mentalidades estão a mudar.----------- 1117 

Participação no capital social da empresa, cada Município com igual montante 1118 

de participação, 2.050.000,00 euros, correspondendo a 205 mil ações, deste 1119 

valor 50.000,00 euros são realizados em dinheiro e 2.000.000,00 euros são 1120 

realizados em espécie. Neste contexto específico, agradecia que o Senhor 1121 

presidente da Câmara esclarecesse o que significa “realizados em espécie”. 1122 

Não se verifica aqui qualquer subalternidade do nosso município no processo. 1123 

Como é do conhecimento de todos a gestão da de água no nosso concelho é 1124 

actualmente partilhada pela Câmara e por algumas freguesias que gerem redes 1125 

locais por delegação de competências. Está salvaguardada essa delegação.------  1126 

A ERSAR a entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, vai obrigar à 1127 

subida dos preços praticados no fornecimento de água aos cidadãos. A 1128 

cobertura de custos é de 90% e nós estamos em 52%. Está salvaguardado que a 1129 

subida gradual, nas palavras do Senhor Presidente da Câmara, será feito em 1130 

cinco anos e acompanhada de um tarifário social.------------------------------------ 1131 
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O Ministério do Ambiente vai deixar de financiar projectos em sistemas 1132 

deficitários de água e saneamento, diz o Senhor Ministro “é absolutamente 1133 

fundamental que o sistema de abastecimento de água sejam equilibrados do 1134 

ponto de vista económico e financeiro e que as receitas cubram os custos. O 1135 

perpetuar no tempo de sistemas desequilibrados do ponto de vista financeiro, 1136 

tem como consequência a degradação do serviço prestado às populações e 1137 

problemas ambientais.--------------------------------------------------------------------- 1138 

Está afastado também o fantasma da perda de direito dos trabalhadores. 1139 

Quando aos trabalhadores que integram o quadro na nova empresa pública 1140 

chegarão dos recursos humanos dos três municípios. É uma proposta que vai 1141 

ser feita aos trabalhadores e que nenhum vai perder qualquer regalia, nem 1142 

vínculo à função publica e tem sempre a opção de continuar no município ou de 1143 

integrar a nova empresa.------------------------------------------------------------------ 1144 

Assim, se optarem por integrar a nova empresa sao funcionários de uma 1145 

entidade intermunicipal, poderá haver até alguma vantagem, porque nenhum  1146 

trabalhador vai reduzir o seu vencimento, mas trabalhadores da mesma 1147 

categoria vão se tabelados pela valor do salário do trabalhador que ganha 1148 

mais. Se optarem por permanecer no Município, não continuarão a fazer o 1149 

trabalho que faziam até agora, porque esse trabalho passa a ser feito pela 1150 

empresa. Terão que ser encontrados outros trabalhos dentro dos conteúdos 1151 

funcionais de cada um.--------------------------------------------------------------------- 1152 

Repito novamente que o Ministério do Ambiente vai deixar de financiar 1153 

projectos em sistema deficitários de água e saneamento e passo a fazer a leitura 1154 

de passagens de afirmações do Senhor Ministro do Ambiente: “posso garantir 1155 

que muito em breve que o Ministério do Ambiente, e isso é inevitável que assim 1156 

seja, seja qual for a força politica que estiver no Governo, não irá financiar 1157 

projectos em sistemas deficitários.” O governante argumentou ainda “se um 1158 

sistema é deficitário, quer dizer que a camara municipal é rica. Ora se é rica 1159 

não precisa do dinheiro do ministério do ambiente para nada, há outros que 1160 

precisam”, adiantou Marques Fernandes, defendendo que os sistemas de 1161 

abastecimento de água e saneamento têm de ser equilibrados do ponto de vista 1162 

económico e financeiro como referi anteriormente.----------------------------------- 1163 

Isto que eu vos vou dizer agora, até é independentemente dos ciclos políticos, 1164 

diz o mesmo Ministro “num futuro próximo não haverá forma de poder 1165 

financiar através de fundos comunitários municípios que não têm estas contas 1166 

equilibrados e por isso se tem receitas muito mais baixas que os seus próprios 1167 

custos certamente que não precisam de investimentos e apoios comunitários. 1168 

Na área da água levamos muito a sério esta matéria e pensamos que há aqui 1169 

alguma contradição, pelo menos em algumas declarações de alguns elementos 1170 
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do PS, porque foi este Governo socialista com o apoio do bloco de esquerda e 1171 

do partido comunista que validaram a estratégia intermunicipal.”----------------- 1172 

 ------- Usou da palavra a Senhora Ana Paula Freitas (PS) lamentando, antes de 1173 

mais, que não tenha havido a participação da maioria dos elementos desta 1174 

Assembleia, num debate que tentaram fazer público com a discussão de vários 1175 

elementos da nossa terra sobre aquilo que seria as várias formas de distribuição 1176 

das águas em “Baixa” no concelho. De seguida procedeu à leitura de uma 1177 

declaração de voto:------------------------------------------------------------------------- 1178 

“Declaração de voto sobre a criação de uma empresa intermunicipal para 1179 

gestão do fornecimento, distribuição e tratamento de águas, saneamento e 1180 

outras 1181 

Porque a água é de facto um bem-vital, a sua gestão deve observar o 1182 

indesmentível princípio do valor social e humano, vendo ser consagrado o 1183 

acesso universal à água para suprir as necessidades básicas a um custo 1184 

sustentável. Cabe ao Município a responsabilidade de zelar pelo cumprimento 1185 

dos direitos e deveres do consumidor, tal como é definido pela ERSAR.----------- 1186 

A água é também um bem escasso que representa, simultaneamente, o maior e 1187 

melhor recurso do nosso património, marcou a histórica social e económica e 1188 

poderá condicionar os movimentos demográficos já num futuro muito próximo. 1189 

Ela merece, por isso, um redobrado cuidado de proteção, de aprovisionamento 1190 

e de uso sustentável.------------------------------------------------------------------------ 1191 

Constantando que as estações de tratamento, de rede de distribuição de águas, 1192 

e as ETAR´s necessitam de ser redimensionadas face ao desinvestimento destes 1193 

últimos 26 anos por parte da autarquia; que, face ao valor pago das águas em 1194 

alta apenas 52% é facturado pelo Município, sendo que 48% resulta em perdas 1195 

com prejuízo acentuado para o Município; que existe um forte apelo para que 1196 

se estabeleçam relações de cooperação e de colaboração para a criação de 1197 

escala para atribuição de fundos a candidaturas europeias, por um lado, e por 1198 

outro, incentivando a gestão partilhada de recursos que evitem o 1199 

sobredimensionamento. Este é de facto o apelo do Estado e não que sejam 1200 

criadas empresas intermunicipais.------------------------------------------------------- 1201 

É nosso entendimento que o estudo apresentado:-------------------------------------- 1202 

- visa apenas uma única de opção gestão, sem referências de comparação, para 1203 

além da atual situação existente. Não visa, por exemplo, a criação de serviços 1204 

intermunicipalizados ou a possibilidade de gestão por uma associação de 1205 

municípios, o que não implicaria o peso de uma empresa.--------------------------- 1206 

-Neste estudo e no contrato apresentado não estão blindadas as possíveis 1207 

situações de contratualização de serviços privados pela empresa 1208 

intermunicipal, ou a transmissão de participações sociais a terceiros não 1209 
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accionistas, pondo em risco a viabilidade pública da empresa a médio e longo 1210 

prazo;----------------------------------------------------------------------------------------- 1211 

- não estão garantidos, no plano de investimento apresentado, que os grandes 1212 

problemas do município (nomeadamente o correcto funcionamento das ETARs 1213 

sob responsabilidade das AdVT) sejam resolvidos a curto prazo;------------------- 1214 

- revela uma estrutura empresarial intermunicipal com um peso brutal da 1215 

gestão de um sistema que, devidamente gerido, também não se evidência como 1216 

fundamental na resolução dos problemas em causa;---------------------------------- 1217 

- porque não fica assegurada a gestão das águas pelas freguesias, deixando-as 1218 

numa situação de vulnerabilidade face à gestão dos seus recursos, quer físicos 1219 

quer económicos ao fazer a cedência contratual à nova empresa.------------------ 1220 

- Não fica assegurada que as perdas deixem de ocorrer e de que isso não 1221 

continue a ser um encargo económico acrescido para o município, 1222 

repercutindo-se nos custos da água a pagar pelos consumidores/clientes;-------- 1223 

- a criação da empresa implica o recurso a empréstimos bancários, significando 1224 

um encapotamento indirecto do Município, e a alienação, por 40 anos, de um 1225 

bem-vital.------------------------------------------------------------------------------------- 1226 

Assim, votamos contra por entendermos que a criação da empresa em causa 1227 

não só não permite solucionar os problemas constatados, como se poderá 1228 

revelar a curto e a médio prazo um encargo demasiado pesado para os 1229 

Munícipes.------------------------------------------------------------------------------------ 1230 

26-fevereiro-2019  -  O Grupo Parlamentar do PS”----------------------------------- 1231 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) 1232 

procedendo à leitura da seguinte declaração de voto:---------------------------------- 1233 

“As consequências da criação da empresa proposta serão, na ótica da CDU, o 1234 

aumento do preço da água para os munícipes, agravando as condições de vida 1235 

das pessoas, da indústria, do pequeno comércio, empobrecendo assim o tecido 1236 

social já em crise. Este processo será um passo para a mercantilização deste 1237 

recurso imprescindível à vida. Sem este o homem será um escravo num país sem 1238 

soberania.------------------------------------------------------------------------------------ 1239 

Os sucessivos governos têm recorrido à chantagem sobre os municípios no 1240 

sentido de forçar a agregação de sistemas de água em Baixa. O objetivo é criar 1241 

escala económica para tornar apetecível ao negócio.--------------------------------- 1242 

As Câmaras perderão o controlo da gestão da água e da sua entrega aos 1243 

munícipes e, ao mesmo tempo, a população de Gouveia perderá meios de 1244 

controlo democráticos sob a política da água.----------------------------------------- 1245 

Não nos demitiremos de acompanhar e denunciar as tentativas de privatização 1246 

deste bem.------------------------------------------------------------------------------------ 1247 

Por tais razões, o nosso único voto possível é o NÃO.”-------------------------------   1248 
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------- Usou da palavra o Senhor Deputado José Manuel Oliveira (CDS/PP) 1249 

procedendo à leitura da seguinte declaração de voto:---------------------------------- 1250 

“Temos a plena consciência que o concelho necessita urgentemente de obras 1251 

para eliminar as perdas de água que actualmente existem na rede de 1252 

abastecimento público e reconhecemos que esta imprescindível intervenção 1253 

exige um avultado financiamento.-------------------------------------------------------- 1254 

Contudo, importa referir que a atual situação advém da deficitária intervenção 1255 

e manutenção dos últimos anos.---------------------------------------------------------- 1256 

Segundo o senhor presidente da Câmara em consonância com a sessão de 1257 

esclarecimento que nos foi proporcionada, só com o recurso ao financiamento 1258 

comunitário é possível concretizar tal investimento e esta candidatura só é 1259 

possível se o município estiver agregado a outros municípios.----------------------  1260 

Em definitivo, Gouveia e os municípios vizinhos, têm de resolver o problema 1261 

infraestrutural, sério, relativo ao abastecimento de água.---------------------------- 1262 

Defendemos, pórem, que o abastecimento de água é um direito fundamental e 1263 

não deve nunca estar nas mãos de privados para ser objeto de lucro. 1264 

Defendemos por isso que devem constar de forma clara e sem qualquer margem 1265 

de dúvida, na constituição desta empresa intermunicipal mecanismos que 1266 

garantam a permanência da empresa na esfera pública e impossibilitem uma 1267 

futura privatização da captação, tratamento e distribuição da água.------------ 1268 

Que ao nível do tarifário tem que existir um compromisso para encontrar um 1269 

equilíbrio das tarifas que se baseie no regulamento base, mas que não invalide 1270 

que cada município possa fazer a sua gestão e poder subsidiar ou não a água a 1271 

instituições, a associações e a famílias carenciadas.---------------------------------- 1272 

A grande responsabilidade que acarreta a votação deste ponto prende-se com a 1273 

seguinte questão:---------------------------------------------------------------------------- 1274 

- Os gouveenses vão ficar a ganhar ou a perder com a solução?--------------------    1275 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) referindo o 1276 

seguinte:-------------------------------------------------------------------------------------- 1277 

Estamos perante os seguintes cenários que nos descreveram como opções 1278 

viáveis da gestão dos serviços municipais de abastecimento público de água e 1279 

recolha de águas residuais, são eles:---------------------------------------------------- 1280 

- manter a distribuição em “Baixa” em sistemas separados para cada um dos 1281 

municípios; criar uma solução intermunicipal para a gestão da água e 1282 

saneamento em “baixa” para os três municípios; integrar os sistemas 1283 

municipais atuais na proposta de parceria em ”Baixa” apresentada pelas 1284 

Águas de Portugal e a gestão concessionaria.------------------------------------------ 1285 

Tendo em conta que na atual gestão direta, feita pelo atual executivo, os 1286 

processos de abastecimento publico de agua e recolha de aguas residuais 1287 
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caminham para um colapso anunciado, não poderei defender tal situação, sem 1288 

pensar que se poderia colocar em risco a qualidade de vida da comunidade 1289 

gouveense num futuro próximo.----------------------------------------------------------- 1290 

No entanto, julgo que não foram levadas a cabo as diligências necessárias para 1291 

capacitar os membros desta Assembleia Municipal para, conscientemente, 1292 

tomar uma decisão plenamente fundamentada.---------------------------------------- 1293 

Eu, não me sinto habilitado a aprovar os documentos técnicos de base à 1294 

constituição e delegação do respetivo serviço à empresa intermunicipal de 1295 

natureza 100% municipal e estou convencido que a grande maioria dos 1296 

membros presentes também não estarão.------------------------------------------------ 1297 

Sublinho ainda que não fica absolutamente claro e assegurado que a natureza 1298 

de gestão pública se manterá inalterada na opção que é proposta.----------------- 1299 

Assim, o meu voto inclina-se, nesta matéria, para a abstenção.”-------------------- 1300 

Deixou, ainda, registado alguns dados que considera importante referir, e que 1301 

justificam de certa forma a sua opção, em que a gestão direta atual os levou a 1302 

uma situação de má qualidade de vida, a saber:---------------------------------------- 1303 

O estado de conservação da rede tem 83 quilómetros, 27%, em mau estado. Nos 1304 

últimos cinco anos a rede de distribuição não foi reabilitada.------------------------ 1305 

A água que entra no sistema, segundo o balanço hídrico dos estudos, comprada, 1306 

de 857 mil, mais 36.500 m3 captada.---------------------------------------------------- 1307 

A água faturada são 473 mil metros cúbicos, a água não fatura 48%, 430.850 1308 

m3, fugas na conduta de adução e/ou distribuição 307.000 metros cúbicos.------- 1309 

Os indicadores de qualidade e desempenho, o nível de cobertura do serviço, em 1310 

2016, excluindo os sistemas independentes das aldeias que conhecem está 1311 

abaixo do nível nacional. A nossa é de 71%, a nível nacional é de 92%, a adesão 1312 

ao serviço é considerada insatisfatória, segundo o relatório, a água não facturada 1313 

em 2016 foi de 48%, sendo a média nacional de 29,8%. Serviço de qualidade 1314 

insatisfatória.--------------------------------------------------------------------------------- 1315 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Folgosinho 1316 

referindo que lhe apraz saber que as freguesias que fazem a gestão da água 1317 

ficam de fora deste acordo. Não pretende falar muito sobre os pormenores da 1318 

constituição desta empresa intermunicipal, deixando isso para os mais 1319 

entendidos. Todavia, frisou que quando foi entregue a concessão às Águas do 1320 

Zêzere e Coa as perspectivas eram no sentido de existir um aumento 1321 

populacional e o que se veio a verificar foi um decréscimo cada vez maior das 1322 

pessoas do concelho. Certamente, e no seu ponto de vista e de outras pessoas, 1323 

isso foi uma má aposta e alguns municípios deixaram de aderir às Águas do 1324 

Zêzere e Coa e saíram dessa empresa.--------------------------------------------------- 1325 
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Há já alguns anos que os Presidente de Junta que assumiram a gestão da água 1326 

nas suas freguesias foram amedrontados, avisados e até coagidos para não 1327 

aceitarem a assunção do compromisso. Os seus colegas Presidentes de Junta 1328 

saberão do que está a falar e das reuniões em que estiveram presentes, à época, e 1329 

todos tiveram que batalhar muito para ficarem com a gestão das águas nas suas 1330 

freguesias, por muitos motivos e até de ordem cultural. Pelo que, agora seria 1331 

muito mau dizerem às populações que iriam perder essa gestão, àqueles que 1332 

tudo fizeram para que tivessem água de boa qualidade, com boas captações e 1333 

boas condutas nas suas freguesias há muitos anos, vir agora a entrega-la quase 1334 

de “mão beijada” à Câmara Municipal ou às empresas que fazem a gestão da 1335 

água.------------------------------------------------------------------------------------------ 1336 

Hoje, aquilo que se verifica é que nenhum dos Presidentes de Junta que faz esta 1337 

gestão quer resolver o protocolo com o Município. Têm cumprido com as 1338 

responsabilidades e a água e o abastecimento têm sido cumpridos e não têm tido 1339 

constrangimentos a esse nível, felizmente, pelo menos, daquilo que tem 1340 

conhecimento, até depois dos fogos florestais, coisa que não se tem verificado 1341 

na gestão e nas freguesias em que o município faz a gestão da água em “Baixa”. 1342 

Em relação às perdas também as tem, também tem muito desperdício ou não 1343 

aproveitamento na sua freguesia, porque não tem capacidade para o consumo 1344 

que tem da água das nascentes.----------------------------------------------------------- 1345 

Perguntou se não havia disponibilidade do abastecimento e procura no concelho 1346 

da água pelo município, criando parcerias com as freguesias como se verifica 1347 

com a Câmara e com a freguesia das Aldeias? Não seria mais benéfico e 1348 

vantajoso ter a Câmara as suas próprias captações quando se verifica o 1349 

desperdício das nascentes do concelho e de algumas captações? Com poucos 1350 

gastos financeiros se calhar teríamos suficiente água e de boa qualidade no 1351 

nosso concelho e sem constrangimentos.------------------------------------------------ 1352 

Não sabe se Seia e Oliveira do Hospital teriam essa capacidade, mas acredita 1353 

que em Gouveia com um entendimento entre as freguesias e criando parcerias, 1354 

poderemos ter uma água mais barata, até porque teriam que obedecer aos 1355 

tarifários impostos pelo ERSAR ou pelo Governo, mas poderia ser uma água de 1356 

mais qualidade e sem contratempos.-----------------------------------------------------  1357 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia 1358 

referindo que já o disse e escreveu que não lhe causa rebuço nenhum a 1359 

constituição de qualquer tipo de entidade que tenha a ver com a cooperação 1360 

intermunicipal. Sendo esta cooperação a forma de associativismo ou a forma de 1361 

empresa intermunicipal desde que a sua constituição, fundação ou criação tenha 1362 

a ver com o desempenho de funções e objetivos de serviço público, 1363 

rentabilizando as sinergias e as capacidades instaladas, tanto melhor.-------------- 1364 
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E, neste caso concreto, não foge à regra, no que diz respeito a esta empresa 1365 

intermunicipal, para a gestão da água em baixa, a distribuição de água e 1366 

saneamento, desde que ela obedeça a determinado tipo de parâmetros que para si 1367 

constituem autênticas linhas vermelhas, isto é, que a empresa seja “blindada” a 1368 

capitais privados, e tão importante quanto isso, que não venha a concessionar a 1369 

privados essa mesma distribuição e gestão da água em “Baixa”.-------------------- 1370 

Já sabem que à partida estando envolvidos estes três municípios, terá que 1371 

obrigatoriamente haver, nem que seja gradualmente, harmonização de taxas. E 1372 

dos três municípios as taxas mais baixas praticadas no mercado são as de 1373 

Gouveia. Oliveira do Hospital e Seia cobram tarifas mais elevadas. 1374 

Independentemente de apoio e tipologia da gestão que a empresa intermunicipal 1375 

possa empreender, o aumento dos custos de água para os gouveenses está mais 1376 

do que assente.------------------------------------------------------------------------------- 1377 

Não tendo ainda uma posição definitiva em relação ao seu sentido de voto sobre 1378 

esta matéria, perguntou ao Senhor Presidente da Câmara - aliás o Senhor 1379 

Deputado Fernando Silva (PS) já teve a oportunidade de anunciar os quatro 1380 

modelos possíveis de gestão no âmbito dessa empresa intermunicipal a criar - se 1381 

trespassa pelo espírito, se é mesmo intenção ou se já foi conversado entre os três 1382 

municípios no sentido de que haja alguma possibilidade do modelo de gestão 1383 

poder ser o da concessão, isto é, a empresa intermunicipal poder concessionar a 1384 

privados a gestão da distribuição em “Baixa”. A resposta a esta pergunta é 1385 

fundamental no seu sentido de voto.----------------------------------------------------- 1386 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara respondendo à questão 1387 

colocada pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia, garantindo 1388 

que não passou pela cabeça de nenhum dos Presidentes de Câmara e certamente 1389 

que nenhum dos executivos ou assembleias municipais que já se pronunciaram, 1390 

a concessão a privados para a gestão privada desta empresa. Aliás, essa questão 1391 

fica claramente esclarecida no n.º 4 do art.º 7.º “4. A totalidade do capital da 1392 

sociedade deverá ser detido por entidades de natureza pública;” a outra questão 1393 

da gestão está claramente definida e decidida no nº 3 do art.º 23.º “As 1394 

deliberações sobre as matérias carecem de aprovação por unanimidade dos 1395 

votos.”---------------------------------------------------------------------------------------- 1396 

Aquilo que está pensado é apenas o desencadear de um processo para poderem 1397 

continuar a beneficiar de apoios comunitários, ter uma gestão mais eficiente 1398 

mas, de acordo com aquilo que são os objetivos das três entidades públicas, será 1399 

100% público. Não tem a ver com privados. A totalidade do capital é detida por 1400 

entidades públicas. Qualquer decisão relativamente à substância da gestão tem 1401 

que ser tomada por unanimidade. Porém, não pode responder por aquilo que 1402 

alguém daqui por dez ou quinze anos possa vir a decidir, hoje, as pessoas que 1403 
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estão no processo, é objetivamente uma gestão detida por entidades públicas, 1404 

que o ordenamento jurídico impõe como sendo uma entidade intermunicipal 1405 

“S.A.”. O próprio objetivo e o próprio cuidado que foi tido na questão de 1406 

reforçar e salientar a questão do “público” é a própria denominação da própria 1407 

entidade “Águas Públicas Serra da Estrela”. Pode garantir que, quer da parte de 1408 

Gouveia, quer da parte de Seia, quer da parte de Oliveira do Hospital, o Senhor 1409 

Presidente de Junta conhece e deve reconhecer que nenhum dos três está 1410 

interessado em fazer qualquer concessão a privados, porque querem 1411 

salvaguardar que aquilo que é feito neste setor se mantem na esfera pública.---- 1412 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) referindo que 1413 

o Senhor Presidente da Câmara referiu na sua intervenção que “… não pode 1414 

responder por aquilo que alguém daqui por dez ou quinze anos possa vir a 1415 

decidir…” isto é, não pode garantir que daqui a alguns anos as coisas não 1416 

possam acontecer de outra maneira, ou seja, a empresa, eventualmente, ser 1417 

concessionada a privados.------------------------------------------------------------------ 1418 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara confirmando aquilo que 1419 

disse a esse respeito.------------------------------------------------------------------------ 1420 

------- Para cumprimento da alínea n), do n.º 1, do art.º 25.º do Anexo I da Lei 1421 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, a Assembleia Municipal de Gouveia deliberou, 1422 

por maioria, com vinte e quatro (24) votos a favor por parte da bancada do 1423 

PPD/PSD, nove (9) votos contra por parte da bancada do PS e CDU e quatro 1424 

(4) abstenções, por parte da bancada do CDS/PP, Deputado Mário Gaudêncio 1425 

(PS), Deputado Fernando Silva (PS) e Presidente da Junta de Freguesia de 1426 

Gouveia, aprovar a “Proposta de Constituição de Empresa Intermunicipal 1427 

entre o Município de Seia, o Município de Gouveia e o Município de 1428 

Oliveira do Hospital, relativa aos Serviços de Abastecimento de Água 1429 

Potável, Saneamento de Águas Residuais e outros Serviços e Delegação dos 1430 

respetivos Serviços na futura Empresa Intermunicipal”, bem como:----------- 1431 

a) Proceder à aprovação dos seguintes documentos técnicos de base à 1432 

constituição e delegação dos respetivos serviços em empresa 1433 

intermunicipal de natureza cem por cento municipal:--------------------- 1434 

- Fase 1 - Caraterização Atual da situação operacional, economia e 1435 

financeira de cada um dos Municípios;----------------------------------- 1436 

- Fase 1A – Estudo Comparativo dos atuais Modelos de Gestão dos 1437 

Serviços Públicos de Distribuição de Água e Saneamento;------------ 1438 

- Fase 2 – Definição de Novo Modelo Organizacional;---------------- 1439 

- Fase 3 – Evolução dos Pressupostos até ao Horizonte do Projeto;-  1440 

- Fase 4 – Análise Financeira;--------------------------------------------- 1441 

- Fase 5 – Documentos de Suporte à EIM, nomeadamente:----------- 1442 
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• Minuta de Contrato de Sociedade e Estatutos da EIM;--------- 1443 

• Minuta do Contrato de Gestão Delegada e respetivos 1444 

Anexos:---- 1445 

o Anexo i - Objetivos estratégicos para a empresa;---------------- 1446 

o Anexo ii - Iniciativas estratégicas a implementar pela 1447 

empresa;--- 1448 

o Anexo iii - Plano de investimentos a cargo da empresa;-------- 1449 

o Anexo iv - Afetação de bens municipais à prestação dos 1450 

serviços pela empresa;----------------------------------------------  1451 

o Anexo v - Demonstrações financeiras da empresa e plano de 1452 

financiamento;-------------------------------------------------------- 1453 

o Anexo vi - Tarifários dos serviços e sua trajetória de 1454 

evolução temporal;--------------------------------------------------- 1455 

o Anexo vii - Sanções aplicáveis pelo incumprimento de 1456 

objetivos e metas;---------------------------------------------------- 1457 

o Anexo viii - Acordo de parceria;----------------------------------- 1458 

o Anexo ix - Financiamento direto pelos Municípios da 1459 

prestação de serviços delegados – desenvolvimento e 1460 

exploração do sistema de gestão de águas pluviais.------------- 1461 

b) Nos termos do artigo 27.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na atual 1462 

redação, delegar poderes e o exercício das prerrogativas do pessoal 1463 

que exerça funções de autoridade na empresa intermunicipal e que se 1464 

encontram previstas no artigo 33.º da Minuta do Contrato Sociedade e 1465 

Projeto de Estatutos e na cláusula 7.º da Minuta do Contrato de Gestão 1466 

Delegada;------ 1467 

c) A presente deliberação, com os correspondentes documentos técnicos e 1468 

delegação de poderes, deverão ser enviados para conhecimento da 1469 

ERSAR e emissão de parecer prévio do Tribunal de Contas.------------ 1470 

PONTO 4 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA RELATIVA 1471 

AOS SUBSÍDIOS ÀS ATIVIDADES A DESENVOLVER 1472 

PELAS JUNTAS DE FREGUESIA DO CONCELHO DE 1473 

GOUVEIA 1474 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1475 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara que concedeu a palavra ao Senhor 1476 

Vereador Joaquim Lourenço.-------------------------------------------------------------- 1477 

------- Usou da palavra o Senhor Vereador Joaquim Lourenço referindo que tal 1478 

como se comprometeu em dezembro, aquando a discussão do Orçamento, em 1479 

fevereiro, estariam em condições de discutir este assunto. Assim, todas as 1480 

candidaturas que foram apresentadas dentro de prazo, 31 de dezembro, foram 1481 
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analisadas e todas se encontram em condições e reúnem os requisitos e estão 1482 

incluídas na proposta para merecer a aprovação da Assembleia de modo a 1483 

seguirem os trâmites normais do seu desenvolvimento pelas Juntas de Freguesia 1484 

até ao final do ano para se dar cumprimento à execução dentro do Orçamento de 1485 

2019.------------------------------------------------------------------------------------------ 1486 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa declarando abertas as 1487 

inscrições para os membros da Assembleia que pretendessem intervir.------------- 1488 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) referindo 1489 

que se congratula com esta proposta, mas relembrou que a CDU tinha chamado 1490 

a atenção para a redução dos apoios às freguesias, pelo que esta proposta será de 1491 

alguma forma para colmatar esta redução.---------------------------------------------- 1492 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) 1493 

realçando que o executivo camarário foi sensível à questão da calendarização. 1494 

Vários presidentes de junta tinham sugerido a sua antecipação, foi feita a 1495 

alteração do regulamento e aqui está a sua concretização. É com uma boa 1496 

articulação entre os diversos patamares do poder que se responde de uma forma 1497 

célere e se dá a resposta às necessidades das populações.-----------------------------  1498 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa colocando à consideração 1499 

da Assembleia Municipal a Proposta relativa aos subsídios às atividades a 1500 

desenvolver pelas Juntas de Freguesia do Concelho de Gouveia, tendo sido a 1501 

mesma aprovada, por unanimidade, de acordo com o mapa que se encontra 1502 

anexo à proposta, ao abrigo do n.º 1 do art.º 9.º do Regulamento Municipal de 1503 

Atribuição de Apoios às Freguesias do Concelho de Gouveia.----------------------- 1504 

PONTO 5 - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 1505 

APROVAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 1506 

INCENTIVO À PRODUÇÃO DE OVINOS SERRA DA 1507 

ESTRELA E CAPRINOS DO CONCELHO DE GOUVEIA 1508 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1509 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar a proposta.--------------- 1510 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que se trata de 1511 

um Regulamento que contempla alguns apoios para com este sector, 1512 

nomeadamente, o apoio à fixação e ao próprio rejuvenescimento dos criadores, 1513 

também à própria manutenção e aumento dos efetivos, à produção do leite e à 1514 

raça Serra da Estrela, bem como algum apoio às próprias queijarias e apoio 1515 

técnico.--------------------------------------------------------------------------------------- 1516 

Apresentam a proposta de regulamento que, como teve a oportunidade de dizer 1517 

em reunião de Câmara, não é um regulamento isolado, porque está a ser 1518 

ultimada a concretização da candidatura para a “Fileira de Valorização do 1519 
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Queijo” na região centro, no qual o queijo Serra da Estrela se inclui e que 1520 

contempla apoios, nomeadamente, na área produtiva e da comercialização.------- 1521 

Trata-se de um conjunto de apoios a criadores que se estabeleçam no concelho e 1522 

é de opinião que se trata de um impulso deste programa em que é privilegiado o 1523 

criador da raça autóctone Serra da Estrela e, por outro lado, a instalação por 1524 

parte de jovens nesta área, com a atribuição de 5.000 mil euros para quem se 1525 

instala pela primeira vez. É um programa que só com a sua concretização e 1526 

execução se poderá verificar se está correto ou se necessita de algum tipo de 1527 

aperfeiçoamento.---------------------------------------------------------------------------- 1528 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa declarando abertas as 1529 

inscrições para os membros da Assembleia que pretendessem intervir.------------- 1530 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) referindo 1531 

que lhe parece uma proposta razoável, apesar da opinião da CDU considerar que 1532 

é o papel do Estado Central. Uma vez que a União Europeia não deixa o Estado 1533 

Central ter esse papel, compreende-se esta medida.------------------------------------ 1534 

No entanto, pretendia deixar registado algumas recomendações em relação a 1535 

esta matéria, nomeadamente, o art.º 2.º, n.º 1- “Atribuição de apoio às 1536 

queijarias com sede no Concelho de Gouveia.” Seria desejável uma 1537 

discriminação positiva em relação àquelas que laborem quase ou em 1538 

exclusividade leite de ovelha Serra da Estrela e de cabras serranas certificadas e 1539 

com registo no livro genológico e dar sobretudo mais apoio às pequenas 1540 

unidades familiares.------------------------------------------------------------------------- 1541 

No art.º 5.º no que diz respeito aos apoios às queijarias, em relação aos 1542 

requisitos a reunir cumulativamente, sugeriu que façam prova de que trabalham 1543 

com leite Serra da Estrela e não leite originário de Salamanca.---------------------- 1544 

Apresentou uma sugestão de alguns produtores que o abordaram relativamente 1545 

ao art.º 8.º. O montante financeiro para a atribuição de um incentivo financeiro 1546 

para a instalação e comparticipação dos custos de exploração, considerar a 1547 

possibilidade desta ajuda não ser exclusivamente monetária mas, eventualmente, 1548 

em forma de vale que pode ser descontando em rações, sementes, adubos em 1549 

lojas sediadas no concelho.---------------------------------------------------------------- 1550 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) referindo 1551 

que é de valorizar esta proposta e até vem na continuidade daquilo que se 1552 

encontra definido no âmbito do Plano Estratégico para a Educação, ou seja, 1553 

valorizar uma atividade que é nossa, que está no nosso concelho e concelhos 1554 

vizinhos e que, ultimamente, parece que tem pouca capacidade de atração, pelo 1555 

menos, dos mais jovens.------------------------------------------------------------------- 1556 

A sua pergunta é de natureza operacional ou de procedimentos. Existem já 1557 

criadores que têm ou usufruem do apoio dado para a criação e manutenção 1558 
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destes animais, aliás, na sua humilde opinião, atreve-se a dizer que se não fosse 1559 

o apoio financeiro que lhes é concedido, provavelmente, não haveria nenhum 1560 

rebanho no nosso concelho e concelhos vizinhos.-------------------------------------- 1561 

Perguntou se este apoio a estes jovens é para acumular com aquele que já 1562 

recebem de outras entidades, como se vai articular estas duas vertentes e como ´r 1563 

que os serviços vão tentar perceber isso.------------------------------------------------ 1564 

Estão de facto a incentivar, mas é essencial que o pastor, o produtor ou o 1565 

empresário se mantenha. Não se trata apenas de usufruir, é usufruir estando, 1566 

ficando e isso é referido num artigo do regulamento “permanecer, pelo menos, 1567 

cinco anos de manutenção na actividade”. Questionou se há possibilidade real 1568 

de observar essa presença e essa continuidade no sector e o que é que a Câmara 1569 

fará se isso não acontecer, porque pensa que está omisso no Regulamento.-------- 1570 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) referindo que no 1571 

art.º 4.º, n.º 2, alínea a), um dos requisitos definidos é ter idade compreendida 1572 

entre 18 e 40 anos. Perguntou quais os fundamentos para esta limitação, se 1573 

obedeceu a algum estudo ou se, a partir dos 40 anos, não estarão aptos a instalar 1574 

explorações agro-pecuárias, uma vez que os desempregados de longa duração 1575 

situam-se acima desta idade.-------------------------------------------------------------- 1576 

Quanto ao subsídio a atribuir por cabeça, no valor de 5 euros, pediu 1577 

esclarecimento se o subsídio é anual ou pago de uma vez.---------------------------- 1578 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que para a instalação o 1579 

pagamento é de uma vez só vez, por incentivo recebem outro. A idade 1580 

regulamentar normalmente tem que ser definida, tem que haver um balizamento, 1581 

em qualquer regulamento comunitário isso também está definido e este é por 1582 

semelhança.---------------------------------------------------------------------------------- 1583 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal que 1584 

colocou à votação a PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO REGULAMENTO 1585 

MUNICIPAL DE INCENTIVO À PRODUÇÃO DE OVINOS SERRA DA ESTRELA E 1586 

CAPRINOS DO CONCELHO DE GOUVEIA, tendo sido o documento aprovado, 1587 

por unanimidade, ao abrigo da alínea g), do n.º 1, do art.º 25.º da Lei n.º 1588 

75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------------------------------- 1589 

PONTO 6 - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 1590 

APROVAÇÃO DO PLANO ESTRATÉGICO 1591 

EDUCATIVO MUNICIPAL 2018 – 2021 1592 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1593 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara que concedeu a palavra ao Senhor 1594 

Vereador Joaquim Lourenço.-------------------------------------------------------------- 1595 

------- Usou da palavra o Senhor Vereador Joaquim Lourenço referindo que este 1596 

Plano Estratégico Educativo Municipal que, no anterior mandato, foi chamado 1597 
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de Projeto Educativo Municipal, alterado com a publicação de um decreto-lei, 1598 

de modo a não se confundir com o Projeto Educativo dos Estabelecimentos de 1599 

Ensino e Escolas, vigora para o mandato dos executivos. Estão ligeiramente 1600 

atrasados, no anterior mandado foi de facto apresentado mais cedo, neste caso, 1601 

foi feito um compasso de espera também muito devido à questão da delegação 1602 

de competências, de modo a ser analisado se havia alguma alteração 1603 

significativa que valesse a pena introduzir para poderem modificar o documento 1604 

relativamente às suas implicações.------------------------------------------------------- 1605 

Na verdade, o novo documento não produziu alterações significativas naquilo 1606 

que são as novas competências. Porquanto, aquilo que estabelece não traz nada 1607 

de novo, a Câmara já faz tudo, só veio alargar o âmbito dos ciclos de ensino, do 1608 

património, não havendo alterações significativas em termos de educação, 1609 

pedagogia ou de programação de conteúdos, como são a definição de políticas 1610 

educativas onde gostariam de ter uma palavra a dizer, quer em termos de 1611 

Conselho Municipal de Educação ou até do Conselho Geral do Agrupamento. 1612 

Limitaram-se às matérias que já estavam consignadas anteriormente e que estão 1613 

devidamente agrupadas. É um plano genérico, pois os pormenores serão 1614 

contemplados pelos planos de cada escola, IPSS, bem como nos Planos Anuais 1615 

de Atividades e GOP’s.--------------------------------------------------------------------  1616 

O plano foi aprovado em Câmara Municipal, seguiu-se a sua discussão pelo 1617 

período de trinta dias, sendo que os únicos contributos dados foram do Conselho 1618 

Municipal de Educação, com a introdução de algumas alterações. Esta versão 1619 

final teve o parecer positivo da Câmara Municipal e do Conselho Municipal de 1620 

Educação.------------------------------------------------------------------------------------ 1621 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as inscrições 1622 

para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.------------------------------ 1623 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) referindo que 1624 

concorda com aquilo que foi explanado. É de facto um plano genérico e pensa 1625 

que seria importante, em termos de política educativa no concelho, existir uma 1626 

certa orientação daquilo que poderiam ser os currículos e as matérias lecionadas 1627 

nas escolas, em função daquilo que é o nosso meio ambiente, nomeadamente, ao 1628 

nível dos cursos profissionais, designadamente, o sector agrícola. Trata-se de um 1629 

sector importante e seria relevante terem cursos, eventualmente, de enologia, de 1630 

enoturismo ou viticultura, um pouco ligados àquilo que são as nossas produções 1631 

e não se vê isso espelhado no documento e pensa que se deve começar a fazer 1632 

sentir junto das escolas aquilo que são as nossas necessidades comunitárias.------ 1633 

Um outro aspeto prende-se com os apoios à família e à comunidade. Uma vez 1634 

que são uma população essencialmente idosa, é de opinião de que não fará 1635 
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sentido haver cursos de animação, mas pensa que não é nada que a Câmara 1636 

possa fazer.----------------------------------------------------------------------------------- 1637 

Neste momento, o plano é muito genérico, assim, a sugestão que deixa registada 1638 

é que assim que seja possível, pensa que faria todo o sentido que a articulação 1639 

com os cursos profissionais fossem mais enquadrados às necessidades do nosso 1640 

meio e nossa realidade.--------------------------------------------------------------------- 1641 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) referindo 1642 

que de facto é um documento genérico. No entanto, no que diz respeito à 1643 

responsabilidade da Câmara na execução do “Programa de promoção ao 1644 

insucesso educativo e abandono escolar”, uma candidatura no âmbito da 1645 

Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da Estrela, perguntou como é que a 1646 

Câmara está pensar operacionalizar este programa, ou seja, em termos concretos 1647 

o que tenciona fazer. Na sessão de Dezembro colocou esta questão, uma vez que 1648 

se encontra contemplado no Orçamento de 2019 e pensa que já vinha 1649 

contemplado no Orçamento do ano anterior.-------------------------------------------- 1650 

Tal como o Senhor Vereador tem conhecimento, há Comunidades 1651 

Intermunicipais em que este programa já está em funcionamento num 1652 

determinado modelo. Assim, perguntou acerca do modelo que a Câmara vai 1653 

seguir concretamente.---------------------------------------------------------------------- 1654 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) referindo 1655 

que a sua intervenção é apenas para justificar a intenção de voto da sua bancada 1656 

dado que, no fundo, esta proposta, como diz no texto, enquadra as novas 1657 

transferências de competências a assumir pelos Municípios até 2021, 1658 

constituindo um novo paradigma de gestão e de articulação para toda a 1659 

comunidade educativa e para a gestão municipal. E, conhecendo a posição da 1660 

CDU acerca desta matéria, não sendo motivo para votar contra, pretende abster-1661 

se.---------------------------------------------------------------------------------------------- 1662 

------- Usou da palavra o Senhor Vereador Joaquim Lourenço referindo que 1663 

relativamente aos cursos profissionais já teve a oportunidade de responder em 1664 

reunião de Câmara à mesma questão. Não quiseram descer a essa especificidade, 1665 

precisamente, porque, neste momento, é o vinho, daqui a dois anos pode ser o 1666 

azeite. Mas mais, essa competência, neste momento, foi delegada nas CIM’s, 1667 

são as Comunidades Intermunicipais que vão trabalhar essas áreas dos cursos 1668 

profissionais e não tanto os Municípios. Os Municípios são convidados, aliás, no 1669 

ano passado nem os representantes dos Municípios estiverem presentes nessas 1670 

reuniões, apenas convidaram os representantes das escolas profissionais e 1671 

agrupamento e decidiram em conformidade. Este ano, já procuram saber da 1672 

nossa opinião, convidando os municípios para a reunião. De qualquer forma 1673 

encontra-se no documento uma orientação genérica daquilo que gostariam que 1674 
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se implementasse. Muito embora todos saibam que na área da agricultura é 1675 

muito difícil captar jovens para estas áreas. Já houve tentativas, mas é muito 1676 

difícil motivar os jovens para determinadas áreas.------------------------------------- 1677 

A operacionalização do próprio plano é feita através de um plano anual de 1678 

atividades que elaboram anualmente em conjunto com os diversos parceiros, 1679 

Escola Profissional, Agrupamento e IPSS´s.-------------------------------------------- 1680 

A nossa magistratura de influência é feita no Conselho Geral, nas reuniões com 1681 

a escola profissional, é aí que tentamos influenciar, bem como nas reuniões da 1682 

CIM, para que sejam realmente criadas as áreas que entendemos como 1683 

importantes e influentes para o Concelho e para a região.----------------------------  1684 

Concorda com a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) quando diz que o 1685 

curso de animação já não vai fazendo sentido. Porém continua a ser um curso 1686 

com grande procura, enquanto que se se abrir as vagas para o curso ligado à 1687 

criação de gado, por exemplo, fica deserto.--------------------------------------------- 1688 

------- Interveio a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) referindo que é aí 1689 

que a escola deve ter um papel fundamental ao nível educativo e logo a partir do 1690 

pré-escolar. Aquilo que constata é que de facto estão a sair jovens mal formados 1691 

para depois irem trabalhar na área da produção agrícola sem conhecimento 1692 

nenhum. Tem que haver um trabalho de valorização e sensibilização a esse nível 1693 

numa área que é fundamental.------------------------------------------------------------- 1694 

------- Retomou a palavra o Senhor Vereador Joaquim Lourenço respondendo à 1695 

Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS), informando que o Plano de Combate 1696 

ao Insucesso integra-se em Fundo Social Europeu puro, é prestação de serviços 1697 

pura e simples. Está a funcionar através de empresas, grandes projetos, etc., 1698 

sentimos que não havia a necessidade, trouxeram grandes pastas de projetos, 1699 

apresentou ao Agrupamento, apresentou à escola profissional, mas entenderam 1700 

que não, que não necessitavam daquela resposta.-------------------------------------- 1701 

Tinham um bolo importante para respostas em termos de recursos humanos em 1702 

áreas tão específicas como terapia da fala, nessas áreas específicas. Era 1703 

transversal, contemplava um concurso internacional na medida em que envolvia 1704 

700.000,00 euros para o conjunto dos municípios, mas nunca mais estava 1705 

terminado o programa e o concurso e até sugeriram a distribuição da verba por 1706 

município e cada um resolvia a questão por si. Até hoje estão à espera da 1707 

resposta.-------------------------------------------------------------------------------------- 1708 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa colocando à consideração 1709 

da Assembleia Municipal a Proposta de Plano Estratégico Educativo 1710 

Municipal 2018 – 2021, tendo sido o documento aprovado, por maioria, com 1711 

uma (1) abstenção por parte da bancada parlamentar da CDU, ao abrigo da 1712 

alínea h), do n.º 1, do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------- 1713 
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PONTO 7 – APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE 1714 

ATIVIDADES DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE 1715 

CRIANÇA E JOVENS DE GOUVEIA RELATIVO AO 1716 

ANO DE 2018 1717 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia colocando à 1718 

consideração do órgão os documentos, declarando abertas as inscrições para os 1719 

membros que pretendessem intervir em relação aos documentos rececionados ou 1720 

colocar alguma questão, não se verificando nenhuma inscrição.--------------------- 1721 

Posto isto, deliberou a Assembleia tomar conhecimento do Relatório Anual 1722 

de Atividades  da CPCJ de Gouveia do ano de 2018.------------------------------ 1723 

PONTO 8 - Informações das Atividades do Senhor Presidente, Informação 
1724 

dos Compromissos Plurianuais existentes em 31-12-2018, 
1725 

Informação da Declaração de Pagamentos em Atraso existentes 
1726 

a 31-12-2018, Informação de Recebimentos em Atraso 
1727 

existentes a 31-12-2018 e Informação da Situação Financeira a 
1728 

15/02/2019 
1729 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1730 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da ordem de 1731 

trabalhos referindo não ter nada a acrescentar.------------------------------------------ 1732 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as inscrições 1733 

para os Senhores Deputados que pretendessem intervir não se verificando 1734 

nenhuma intervenção.---------------------------------------------------------------------- 1735 

------- Nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 1736 

foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta as deliberações referentes 1737 

aos Pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da presente “Ordem do Dia”, de modo a produzir 1738 

efeitos imediatos. --------------------------------------------------------------------------- 1739 

------- Nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente da Mesa foi declarada 1740 

encerrada a reunião pelas vinte e quatro horas e quarenta e cinco minutos, da 1741 

qual e para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 1742 

assinada pelo Senhor Presidente da Mesa e pela sua 1.ª Secretária. ----------------- 1743 

 1744 

 1745 

O Presidente da Assembleia Municipal 1746 

 1747 

 1748 

 1749 

(Luís António Vicente Gil Barreiros) 1750 

 1751 

 1752 
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A 1.ª Secretária da Assembleia Municipal 1753 

 1754 

 1755 

 1756 

(Ana Paula Alves Morgado Mendes) 1757 


