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ATA N.º 4/2019 1 

------- Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e dezanove, nesta 2 

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

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

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 27 de 7 

fevereiro de 2019 8 

b) Apreciação e votação da Ata da Reunião da Sessão Extraordinária de 22 9 

de março de 2019 10 

c) Informações e leitura resumida do Expediente 11 

d) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir 12 

e) 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 

------- 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), Maria Helena Marques Gonçalves (PPD/PSD), 21 

Cezarina da Conceição Santinho Maurício (PS), Ricardo Filipe Morgado de 22 

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

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

José António Rodrigues Manta (PS), Ana Paula Alves Morgado Mendes 25 

Ponto 1 -  Apreciação e Votação dos Documentos de Prestação de Contas da 

Câmara Municipal de Gouveia do Ano de 2018; Apreciação do 

Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais 

Ponto 2 -  Discussão e Votação da Proposta da 2.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 Transferência de novas 

competências na área da Educação do Estado Central para as 

Autarquias Locais 

Ponto 4 - Discussão e Votação da Proposta: “Calendarização/Agendamento 

das Sessões da Assembleia Municipal” - Bancada Parlamentar 

do PS 

Ponto 5 -  Informações das Atividades do Senhor Presidente e Situação 

Financeira a 22/04/2019 
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(PPD/PSD), Pedro Emanuel Brazete Pereira Antunes Marques (PPD/PSD), Rui 26 

Filipe Lopes Martins Garcia Monteiro (PS), Fernando José Cabral da Silva 27 

(CDS/PP), Cátia Sofia Ferreira Caramelo (PPD/PSD), Mário José Gaudêncio 28 

Bento (PS), Daniela Figueiredo Gomes de Oliveira (PPD/PSD), Constantino 29 

Duarte Gomes de Matos (CDU), Diogo João Ferreira Cardoso de Oliveira 30 

Cardona (PPD/PSD), Sérgio Miguel Gonçalves Almeida (Substituto do 31 

Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Aldeias e 32 

Mangualde da Serra), Vítor Manuel Ribeiro Jordão da Silva (Presidente da Junta 33 

de Freguesia de Arcozelo da Serra), Virgínia Manuela Baptista Garrido de 34 

Araújo (Presidente da Junta de Freguesia de Cativelos), Maria Elisabete 35 

Almeida Lopes Guerrinha (Presidente da Junta de Freguesia da União de 36 

Freguesias de Figueiró e Freixo da Serra), Isabel Maria Ernesto de Sousa 37 

Teixeira (Substituta do Presidente da Junta de Freguesia de Folgosinho), João 38 

José Amaro (Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia), Salvador da Cruz 39 

Dias (Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Melo e 40 

Nabais), Carlos António Videira Coelho (Presidente da Junta de Freguesia da 41 

União de Freguesias de Moimenta da Serra e Vinhó), António José Direito 42 

Saraiva (Presidente da Junta de Freguesia de Nespereira), Vítor Manuel dos 43 

Santos Quaresma (Presidente da Junta de Freguesia de Paços da Serra), Pedro 44 

Miguel Santos Monteiro (Presidente da Junta de Freguesia de Ribamondego), 45 

Gonçalo Luís Chouzal do Nascimento (Presidente da Junta de Freguesia da 46 

União de Freguesias de Rio Torto e Lagarinhos), Glória Cardoso Lourenço 47 

(Presidente da Junta de Freguesia de São Paio), Avelino Zacarias Sequeira Tente 48 

(Presidente da Junta de Freguesia de Vila Cortês da Serra), Carlos Manuel 49 

Santinho Pacheco (Presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca da Serra) e 50 

Marco António Marvão Martins (Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova 51 

de Tazem).----------------------------------------------------------------------------------- 52 

------- Solicitou a Senhora Deputada Maria de Lurdes Paraíso Ferreira (PS) a 53 

respetiva substituição, ao abrigo do n.º 1 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 54 

de setembro, com a redação introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, 55 

cabendo a mesma Rui Filipe Lopes Martins Garcia Monteiro (PS), nos termos 56 

do art.º 79.º do citado diploma legal.----------------------------------------------------- 57 

------- Foram os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia da União das 58 

Freguesias de Aldeias e Mangualde da Serra e Folgosinho, substituídos pelos 59 

respetivos substitutos legais por eles designados, nos termos da alínea c) do n.º 1 60 

do artigo 18.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.---------------------------------- 61 

I – PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 62 

------- Considerando que a Assembleia reunia o número legal suficiente para 63 

deliberar, o Senhor Presidente da Mesa declarou aberta a sessão, concedendo a 64 
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palavra ao Senhor Vereador José Nuno Santos para fazer a apresentação do novo 65 

web site do Município de Gouveia.------------------------------------------------------- 66 

------- Usou da palavra o Senhor Vereador José Nuno Santos referindo que o 67 

novo web site do Município de Gouveia já se encontrava on-line desde as 20 68 

horas daquele dia. -------------------------------------------------------------------------- 69 

Os web sites não são só uma obrigação legal das autarquias, como também uma 70 

ferramenta de transparência da atividade municipal, uma ferramenta de trabalho 71 

para os munícipes e servem muito bem o propósito da promoção do território e 72 

do turismo na região. ----------------------------------------------------------------------- 73 

Referiu ainda que quando iniciaram este projeto procuraram fazê-lo de acordo 74 

com um conjunto de princípios que seguiram escrupulosamente, quiseram que o 75 

novo web site do Município de Gouveia tivesse: um visual limpo e sem ruídos, 76 

para que pudesse comunicar bem; uma estrutura intuitiva, que facilitasse as 77 

pesquisas; que fosse um garante de transparência da atividade municipal; que 78 

funcionasse como uma ferramenta de comunicação para os munícipes, visitantes 79 

e comunicação social; que fosse um agregador das ferramentas de comunicação 80 

do Município; uma ferramenta de trabalho para os munícipes e para os 81 

investidores; e um meio privilegiado de promoção turística, do património 82 

natural, histórico e cultural, mas também dos agentes locais de turismo.----------- 83 

Mas, acima de tudo, que fosse uma plataforma elástica que permitisse dar 84 

resposta à evolução natural das tendências do design e da tecnologia e que 85 

permitisse sucessivas alterações, de modo a que pudesse sobreviver ao decurso 86 

natural do tempo. Acima de tudo, que fosse, da parte deste executivo, um legado 87 

com alguma durabilidade. ----------------------------------------------------------------- 88 

De seguida passou à apresentação da estrutura do novo web site e respetivas 89 

funcionalidades. ---------------------------------------------------------------------------- 90 

Antes de terminar, referiu, ainda, que ao longo destas sessões da Assembleia 91 

sempre que questionados sobre o atraso na implementação do novo web site 92 

foram dando as devidas justificações. Ainda assim, aproveitou para clarificar 93 

que o Município recorreu, através de um procedimento de contratação pública, a 94 

uma empresa para conceber o novo web site e que, findo o prazo contratual para 95 

entrega do mesmo, aquilo que a empresa fez foi entregar uma versão que não 96 

tinha o mínimo de correspondência com as especificações do caderno de 97 

encargos deste procedimento contratual. Não vendo da parte da empresa uma 98 

atitude no sentido de fazer aquilo que lhe era legalmente exigível, o executivo 99 

fez aquilo que tinha de fazer, aquilo que qualquer gestor público responsável 100 

deveria fazer, ou seja, proceder à resolução do contrato, sem lugar a qualquer 101 

tipo de pagamento e avançar rapidamente para outra solução. Espera que este 102 

novo web site corresponda às expetativas de todos. ----------------------------------- 103 
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a) Apreciação e votação da Ata da Reunião da Sessão Ordinária de 27 de 104 

fevereiro de 2019 105 

------- O Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a Ata da Sessão 106 

Ordinária de 27 de fevereiro de 2019, tendo sido aprovada, por maioria, com as 107 

abstenções dos membros da Assembleia, Maria Helena Marques Gonçalves 108 

(PPD/PSD), Ricardo Filipe Morgado de Sousa (PPD/PSD), José António 109 

Rodrigues Manta (PS), Fernando José Cabral da Silva (CDS-PP), Sérgio Miguel 110 

Gonçalves Almeida, Isabel Maria Ernesto de Sousa Teixeira, por não terem 111 

estado presentes na respetiva reunião.--------------------------------------------------- 112 

Apreciação e votação da Ata da Reunião da Sessão Extraordinária de 22 de 113 

março de 2019 114 

------- O Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a Ata da Sessão 115 

extraordinária de 22 de março de 2019, tendo sido aprovada, por maioria, com 116 

as abstenções dos membros da Assembleia, Maria Helena Marques Gonçalves 117 

(PPD/PSD), Nuno Filipe Pereira Figueiredo (PPD/PSD), Cezarina da Conceição 118 

Santinho Maurício (PS), Mário José Gaudêncio Bento (PS), Constantino Duarte 119 

Gomes de Matos (CDU) e Presidentes das Juntas de Freguesia de Arcozelo da 120 

Serra, União de Freguesias de Melo e Nabais, União das Freguesias de 121 

Moimenta da Serra e Vinhó, Paços da Serra e Vila Nova de Tazem, Sérgio 122 

Miguel Gonçalves Almeida e Isabel Maria Ernesto de Sousa Teixeira, por não 123 

terem estado presentes na respetiva reunião.-------------------------------------------- 124 

O Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia não votou.----------------- 125 

b) Informações e leitura resumida do Expediente 126 

------- A 1.ª Secretária da Mesa, Ana Paula Alves Morgado Mendes (PPD/PSD), 127 

deu conta da correspondência recebida, desde a efetivação da última reunião da 128 

Assembleia Municipal e que a seguir se discrimina: ---------------------------------- 129 

i) Bancada Municipal do PS na Assembleia Municipal de Gouveia:- 130 

Envio de proposta “Calendarização das sessões da Assembleia Municipal, 131 

para agendamento; 132 

ii) Deputado José António Rodrigues Manta:- Pedido de substituição à 133 

sessão ordinária de 26 de fevereiro de 2019; 134 

iii) Deputado Fernando José Cabral da Silva:- Comunica a sua 135 

substituição à sessão ordinária de 26 de fevereiro de 2019 pelo eleito a 136 

seguir na lista José Manuel Mendes de Oliveira; 137 

iv) Deputada Maria de Lurdes Paraíso Ferreira:- Pedido de 138 

substituição à sessão ordinária de 26 de fevereiro de 2019; 139 

v) Deputado Ricardo Filipe Morgado de Sousa:- Pedido de 140 

substituição à sessão ordinária de 26 de fevereiro de 2019; 141 
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vi) Instituto de Gouveia  - Escola Profissional:- Envio de convite para 142 

participar no evento “Ipsis Verbis – Literalmente” que se realizou nos dias 143 

15 e 16 de março; 144 

vii) Presidente da Câmara Municipal de Gouveia:- Solicita a marcação 145 

de uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal de Gouveia 146 

durante o mês de março; 147 

viii) Francisco José Pais da Silva:- Vem dar conta uma vez mais das 148 

dificuldades com que se tem deparado ao nível da entrada e saída da 149 

propriedade onde reside, na freguesia de Moimenta da Serra   150 

ix) Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia:- Comunica a sua 151 

substituição à sessão extraordinária de 22 de março de 2019, pelo seu 152 

substituto legal Jorge Miguel Tavares Pinto. 153 

x) Diretor da Revista das Assembleias Municipais:- Solicita resposta 154 

ao inquérito “As Assembleias Municipais e o 25 de Abril de 1974” para 155 

efeitos da publicação do n.º 9 da revista; 156 

xi) Deputada Maria Helena Marques Gonçalves:- Pedido de 157 

substituição à sessão extraordinária de 22 de março de 2019; 158 

xii) Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Tazem:- 159 

Comunica a sua substituição à sessão extraordinária de 22 de março de 160 

2019, pelo substituto legal Sandra Nogueira Borges da Cunha; 161 

xiii) Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de 162 

Moimenta da Serra e Vinhó:- Comunica a sua substituição à sessão 163 

extraordinária de 22 de março de 2019 pelo substituto legal Eduardo 164 

Manuel Domingues Trepado; 165 

xiv) Deputado Mário José Gaudêncio Bento:- Pedido de substituição à 166 

sessão extraordinária de 22 de março de 2019; 167 

xv) Deputado Nuno Filipe Pereira Figueiredo:- Pedido de substituição à 168 

sessão extraordinária de 22 de março de 2019; 169 

xvi) Deputada Cezarina da Conceição Santinho Maurício:- Pedido de 170 

substituição à sessão extraordinária de 22 de março de 2019; 171 

xvii) Deputado Constantino Duarte Gomes de Matos:- Justificação de 172 

falta à sessão extraordinária de 22 de março de 2019; 173 

xviii) Presidente da Câmara Municipal de Gouveia:- Envio de versão 174 

retificada do Acordo de Regularização de Dívida a celebrar entre o 175 

Município de Gouveia e a empresa Águas de Lisboa e Vale do Tejo; 176 

xix) Presidente da Junta de Freguesia de Arcozelo da Serra:- Comunica 177 

a sua substituição à sessão extraordinária de 22 de março de 2019, pelo 178 

seu substituto legal Valdemar Ribeiro; 179 
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xx) Presidente da Junta de Freguesia de Paços da Serra:- Comunica a 180 

sua substituição à sessão extraordinária de 22 de março de 2019, pelo seu 181 

substituto legal Sónia Margarida Lopes da Cruz; 182 

xxi) Deputada Ana Paula Duarte Freitas:- Envio de Requerimento em 183 

nome da Bancada Municipal do PS solicitando documentação junto da 184 

Câmara Municipal referente a custos judiciais e encargos com advogados 185 

decorrentes dos processos judiciais das empresas Manuel Rodrigues 186 

Gouveia e Águas do Vale do Tejo; 187 

xxii) Deputada Cezarina Santinho Maurício:- Solicitação de 188 

documentação junto da Câmara Municipal referente subsídios/apoios 189 

atribuídos no ano de 2018, bem como informação relativa aos animais 190 

transportados para o canil municipal de Seia e valor deste serviço; 191 

xxiii) Deputado Fernando António Figueiredo Silva:- Solicitação de 192 

documentação junto da Câmara Municipal referente às Contas de 193 

Gerência dos anos de 2001 e 2002; 194 

xxiv) Junta de Freguesia de Vila Franca da Serra:- Envio de Convite para 195 

estar presente na Feira Franca e Mostra Gastronómica que se realizou no 196 

dia 14 de abril de 2019; 197 

xxv) Vereador Joaquim Lourenço: Resposta ao pedido do Senhor 198 

Deputado Fernando António Silva; 199 

xxvi) Presidente da Câmara Municipal de Gouveia:- Resposta ao pedido 200 

da Senhora Deputada Ana Paula Freitas: 201 

xxvii) Presidente da Câmara Municipal de Gouveia:- Resposta ao pedido 202 

da Senhora Deputada Cezarina Maurício; 203 

xxviii) Presidente da Câmara Municipal de Gouveia:- Vem indicar as 204 

propostas da Câmara Municipal para a ordem de trabalhos da 2.ª sessão 205 

ordinária da Assembleia Municipal de Gouveia; 206 

c) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir 207 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia 208 

fazendo uma referência às Comemorações do 25 de Abril, Dia da Liberdade.----- 209 

45 anos passaram sobre essa manhã redentora que, para além da natural 210 

nostalgia que nos deixa desses tempos, constitui sem sombra de dúvida e sempre 211 

um estímulo para que todos prossigam em porfiar por um futuro melhor sabendo 212 

de antemão e é essa a nossa convicção que o 25 de Abril se faz todos os dias.---- 213 

Nas comemorações deste ano registou duas boas iniciativas que integraram o 214 

programa comemorativo organizado pelo Município, a sessão/colóquio realizada 215 

no Salão Nobre e o espetáculo de Sérgio Godinho.----------------------------------- 216 

Lamenta, contudo que, no período da manhã - e já é uma falha que se verifica de 217 

há dois anos a esta parte - do ponto de vista institucional não se tenha realizado 218 
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qualquer evocação a esta data, nem que fosse uma singela cerimónia de içar da 219 

bandeira, é de opinião que fica sempre bem.-------------------------------------------- 220 

Associada a esta data, não podia deixar de lembrar o 1.º de Maio, Dia do 221 

Trabalhador, que a Junta de Freguesia de Gouveia vai celebrar, à semelhança da 222 

Junta de Freguesia de Vila Nova de Tazem. São os dois polos urbanos do 223 

concelho que assinalam de alguma forma este dia, convidando todos os 224 

presentes a participarem nas ações comemorativas do 1.º de Maio.----------------- 225 

Outro registo que lhe apraz fazer e que colocou Vila Franca da Serra no mapa e 226 

vai manter-se este registo, esperando que seja perene, prende-se com o facto de 227 

se ter entrado para o Guinness World Records com a produção do “Maior 228 

Requeijão do Mundo.”--------------------------------------------------------------------- 229 

Teve a oportunidade de presenciar e de participar nessa iniciativa, pensa que 230 

Vila Franca da Serra, em particular, estando igualmente de parabéns o nosso 231 

concelho com este brilharete, que a pretexto de um produto endógeno conseguiu 232 

projetar, divulgar e promover aquilo que é nosso e, neste caso concreto, aquilo 233 

que faz Vila Franca da Serra no cumprimento de um objetivo que tem que é ser 234 

Aldeia Sustentável.-------------------------------------------------------------------------  235 

Questionou o Senhor Presidente da Câmara da razão pela qual este ano o 236 

Município de Gouveia não se ter candidatado ao Concurso das 7 Maravilhas, 237 

que este ano tem a ver com os doces e doçaria tradicional. O ano passado no 238 

Concurso das 7 Maravilhas à Mesa, a mesa de Gouveia até chegou aos últimos 239 

49 pré-selecionados. Pensa que em todas as etapas há sempre uma forma de 240 

divulgar Gouveia, neste caso, a sua gastronomia, pelo que considera estranho 241 

este ano o Município não esteja a concorrer e, na sua opinião, até existe uma 242 

grande variedade de doces que podiam ser colocadas a concurso desde as 243 

filhoses, arroz doce, o doce de abóbora com requeijão ou o bolo estrela.----------- 244 

Lamenta que o Município não tenha participado, pensa que perderam uma 245 

oportunidade de divulgação e pergunta se houve alguma razão para não terem 246 

entrado no concurso.------------------------------------------------------------------------ 247 

Em 2016, esta Assembleia, votou por proposta da Câmara, o Dia Municipal do 248 

Bombeiro, dia 28 de maio e desde essa altura que esse dia não se assinala. Já foi 249 

instado muitas vezes, questionando-o da razão de não se comemorar a data. Há 250 

uma boa explicação ouvida também da parte de responsáveis dos bombeiros, 251 

isto é, de que o dia 28 de maio já está em execução o dispositivo de combate aos 252 

incêndios florestais e portanto não será boa altura.------------------------------------- 253 

Seria uma boa sugestão que o município oficiasse às corporações dos bombeiros 254 

do concelho, dizendo da razão pela qual não pode ser comemorado nesse dia e 255 

pedindo uma alternativa ou dar uma explicação e não deixar as coisas sem uma 256 
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justificação, porque dá a ideia que se aprovou uma proposta que entretanto foi 257 

votada ao abandono.------------------------------------------------------------------------ 258 

Deu conta de que naquele dia foi publicado o Decreto-Lei 56/2019, de 30 de 259 

abril, relativo à delegação de competências nas freguesias. Obviamente que 260 

ainda não tiveram tempo para analisar o documento e se contextualizarem 261 

dentro da matéria que está em causa, mas sugeriu que o executivo o analisasse e 262 

posteriormente se reunissem para debater o diploma e chegarem às devidas 263 

conclusões. Na sua opinião, esta é uma oportunidade ímpar, já se sabe que, 264 

nestas questões da descentralização de competências, o “ótimo é inimigo do 265 

bom”, considerando que fica aquém daquilo que são as expetativas das 266 

freguesias. No entanto, é um primeiro passo, é melhor do que nada, e não se 267 

pode perder esta oportunidade e até se pode provar juntamente com o Município 268 

que este decreto-lei de descentralização de competências pode ser mais uma boa 269 

ferramenta para que na parceria que é sempre desejável que haja entre os 270 

Municípios e as Freguesias, possam desempenhar um bom papel e possam, 271 

articuladamente, contribuir com o trabalho juntamente com o município para 272 

aquilo que é o grande objetivo de todos que é servir as pessoas, servir as 273 

populações, estarem mais próximos para servir as comunidades onde estão 274 

inseridos.------------------------------------------------------------------------------------- 275 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) iniciando 276 

a sua intervenção com uma Saudação ao 25 de Abril:--------------------------------- 277 

“SAUDAÇÃO AO 25 DE ABRIL E AO 1.º DE MAIO 278 

Cumpre-me nesta Assembleia, Saudar o 25 de Abril. Esta saudação é tanto ou 279 

mais importante quanto os perigos que ameaçam a Democracia, os quais estão 280 

cada vez mais assanhados, sendo nós apenas um dos quatro países europeus 281 

sem Extrema-Direita no Parlamento.---------------------------------------------------- 282 

Pena é que a efemérida, efectivamente, tenha passado sem grande destaque por 283 

Gouveia.-------------------------------------------------------------------------------------- 284 

Cumpre-me também Saudar o 1.º de Maio e as conquistas dos trabalhadores - e 285 

não dos colaboradores como agora gostam de lhe chamar – como diz e bem 286 

Arménio Carlos ““aa  úúnniiccaa  ccooiissaa  qquuee  ccaaii  ddoo  ccééuu  éé  aa  cchhuuvvaa,,  oo  rreessttoo  éé  lluuttaa..”--------- 287 

Refletindo acerca das dúvidas e as incertezas dos comerciantes e utentes do 288 

Mercado Municipal, questionou para quando está prevista a conclusão das 289 

obras.------------------------------------------------------------------------------------------ 290 

Pretendia ainda o devido esclarecimento relativamente à situação dos postos de 291 

trabalho a criar, tendo em linha de conta a resposta prestada pelo Senhor 292 

Presidente da Câmara na sessão de 27/02/2019.---------------------------------------- 293 
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Em relação à iluminação pública no concelho, nomeadamente, nos nós 294 

rodoviários de algumas artérias, a situação persiste, continuando o risco para as 295 

pessoas e veículos. Continuam, portanto, com falta de iluminação.----------------- 296 

Deu conta de que na Rua da Cardia de verificou há dias mais uma queda por 297 

parte de uma transeunte. Desta vez uma senhora teve que ser assistida no Centro 298 

de Saúde, se fosse uma pessoa idosa as consequências poderiam ter sido 299 

bastante mais graves. Assim, pretendia saber para quando está prevista 300 

realização de uma intervenção no pavimento de forma a torná-lo mais seguro 301 

para os transeuntes e facilitar a drenagem pluvial.------------------------------------- 302 

Apelou, também, à necessidade de colocação de lombas junto à Escola 303 

Secundária de modo a diminuir a velocidade dos automóveis e, desta forma, 304 

garantir a segurança dos alunos, pais, professores e funcionários.------------------- 305 

Por último, saudou os Municípios que criaram condições para a instalação e 306 

desenvolvimento da cultura do cânhamo para fins medicinais, estimulando a 307 

criação de postos de trabalho especializados, promovendo, desta forma, o 308 

desenvolvimento da região.---------------------------------------------------------------- 309 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Cabral Silva (CDS/PP) 310 

referindo que tinha intenção de colocar algumas questões, porém já foram 311 

abordadas anteriormente, pelo que não iria repeti-las. Contudo, relativamente à 312 

Requalificação do Mercado Municipal, pretendia saber se já existe alguma nova 313 

empresa que possa dar seguimento à obra. Segundo tem conhecimento, as 314 

empresas que se candidatam a estes concursos são obrigadas a fazer prova de 315 

que não têm dívidas para com a Segurança Social e Autoridade Tributária, 316 

devendo, ainda, prestar uma garantia bancária ou um depósito-caução de 5% do 317 

valor da obra. Desconhece, sinceramente, se existem, para além destes, outros 318 

procedimentos, pelo que pretendia saber se foram feitas mais diligências pelo 319 

Município em relação a esta obra. E, perante este cenário atual, se foi acionada 320 

alguma garantia a favor do Município.--------------------------------------------------- 321 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) referindo que 322 

a sua intervenção se prende de algum modo com aquilo que foram as 323 

comemorações do 25 de Abril. Há dois anos, no Notícias de Gouveia, o autarca, 324 

Senhor Presidente, terminou o seu discurso dizendo “…que há momentos em 325 

que o 25 de Abril ainda nos parece por concretizar”. Foi o último ano em que, 326 

institucionalmente, se comemorou o 25 de Abril. Desde então a esta parte as 327 

comemorações deixaram de ser institucionais para ser realizado um conjunto de 328 

atividades, como aconteceu efetivamente este ano.------------------------------------ 329 

Entristece-a de algum modo que, sendo o 25 de Abril, um momento que os faz 330 

recordar a razão de ser da presença de todos naquela Assembleia, não haja uma 331 

marca institucional daquilo que foram de facto as conquistas de Abril. Considera 332 
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uma falha, bem como um perigo, pelo que, este ano, chama novamente a 333 

atenção para esse aspeto que lhe parece fundamental.--------------------------------- 334 

Quanto às atividades que foram levadas a efeito, entende que poderiam ter sido 335 

concretizadas num qualquer outro dia. Ao serem realizadas no 25 de Abril, 336 

nomeadamente, o colóquio referente ao Museu do Livro Sagrado, é para si, algo 337 

que a perturba e a inquieta em termos de reflexão. Primeiro, porque se trata do 338 

Museu do Livro Sagrado e não o Museu dos Livros Sagrados e a Bíblia é o 339 

Livro Sagrado para a Religião Católica, ainda que seja uma compilação de 340 

Livros Sagrados. E a divisão começa logo aí.------------------------------------------- 341 

Em segundo lugar, aquilo que lhes foi apresentado foi um debate de facto sobre 342 

a Bíblia enquanto Livro Sagrado dos católicos, referindo que “é o ADN da nossa 343 

civilização”. Da nossa quê? Portuguesa, europeia ou da mundial? É porque se é 344 

da mundial, não tem nada de ecuménico e, até isso, em termos de 25 de Abril, é 345 

problemático.-------------------------------------------------------------------------------- 346 

Por outro lado, as Ordens que se encontravam representadas no colóquio, eram a 347 

Dominicana e a Franciscana. E, no dia 25 de Abril, esse facto perturbou-a de 348 

uma forma particular e pensa que isso inquietará a todos os presentes se 349 

perceberem que as Ordens Dominicanas e Franciscanas foram as responsáveis 350 

pela manutenção da Inquisição até finais do século XVIII em Portugal e isso 351 

trouxe um peso bastante grande em termos daquilo que foi o desenvolvimento 352 

cultural, sendo também algo chocante daquilo que se pretenda que seja uma 353 

visão ecuménica das religiões.------------------------------------------------------------ 354 

E houve momentos em que de facto deu por si até a sonhar como é que será, e 355 

espera que venha a ser, uma excelente obra em termos dessa visão ecuménica. 356 

Mas receia que pode ter começado mal e isso preocupa-a.---------------------------- 357 

Por fim, uma alusão ao concerto de Sérgio Godinho, uma referência ao 25 de 358 

Abril. Lamenta, porém, que sendo uma referência e sendo um concerto 359 

destinado às pessoas, não tenha tido uma visão orientada para aquilo que era a 360 

própria comunidade, pois se houvesse uma família de quatro pessoas a querer ir 361 

ao concerto eram 40 euros. Não era propriamente acessível para todas as 362 

famílias e para o 25 de Abril isso parece-lhe um peso.--------------------------------  363 

Ainda a propósito do colóquio sobre o Museu do Livro Sagrado, uma outra 364 

situação que lhe apraz fazer referência está relacionada com a forma como o 365 

mesmo foi organizado, pois ao entrarem naquela sala quase que podiam 366 

perceber a visão clara do Clero, da Nobreza e do Povo, ausente, aliás, nem tinha 367 

lugar para se sentar e no dia 25 de Abril isso para si foi um facto marcante.------- 368 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) 369 

iniciando a sua intervenção com uma reflexão ao 25 de Abril:----------------------- 370 
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“Celebramos na passada quinta feira os 45 anos do 25 de Abril de 1974, é 371 

apropriado hoje nesta Assembleia deixar cinco curtas ideias:----------------------- 372 

- A Liberdade é conquista de todos os dias;--------------------------------------------- 373 

- Colocamos lado a lado Liberdade e Democracia como um projeto de inclusão 374 

de todos que estará sempre inacabado;------------------------------------------------- 375 

- A Liberdade passa hoje por defender e conseguir fazer aquilo que se considera 376 

mais justo;------------------------------------------------------------------------------------ 377 

- Nunca houve democracia duradoura onde não existiu sentido de civilidade, de 378 

respeito mutuo e de boas maneiras;------------------------------------------------------ 379 

- Como cidadãos não devemos nem podemos baixar os braços e temos de 380 

continuar a promover os valores da Democracia.------------------------------------- 381 

Finalmente a nossa gratidão àqueles que há 45 anos devolveram a Liberdade 382 

ao Povo Português, os Capitães de Abril, e a todos aqueles que apesar das 383 

enormes adversidades continuam a lutar pela concretização dos ideais de 384 

Liberdade, Democracia e Justiça Social.”---------------------------------------------- 385 

Seguidamente, o Senhor Deputado deixou exarada em Ata a seguinte declaração 386 

a propósito do Dia do Trabalhador:------------------------------------------------------ 387 

“Celebramos amanhã o Dia do Trabalhador, por isso devemos dizer não a um 388 

sistema de desenvolvimento económico que fomente gente desempregada e sem 389 

tecto, situações de escravatura de trabalhadores emigrantes e de jovens que não 390 

podem construir um futuro.-------------------------------------------------------------- 391 

Devemos dizer não a um modelo de desenvolvimento económico que beneficia 392 

apenas alguns ou quando afeta o meio ambiente ou quando esgota os recursos 393 

naturais, causando danos irreparáveis e condições de trabalho desumanas.------ 394 

Nesta celebração do 1.º de Maio, devemos dizer sim a uma transformação da 395 

indústria energética atual, apostando em fontes renováveis sem que essa 396 

mudança seja paga com o trabalho e o tecto dos mais necessitados.--------------- 397 

Devemos dizer sim aos sindicatos, movimentos de trabalhadores e instituições 398 

que promovem a solidariedade, rejeitando qualquer forma de corrupção e 399 

nepotismo e que propõem uma nova organização do mundo do trabalho com 400 

tempo para o trabalho, tempo para a família, tempo para o lazer, tempo para a 401 

cultura e para a aprendizagem ao longo da vida e tempo para a valorização do 402 

mérito.---------------------------------------------------------------------------------------- 403 

Finalmente, neste dia não basta constatar problemas, é necessário e urgente 404 

agir e dar memória ao futuro e então vamos sonhar esta noite que os poderes 405 

públicos foram muito solícitos nas comemorações do 1.º de Maio e aprovaram 406 

políticas geradoras de emprego para o nosso Interior despovoado e 407 

abandonado.”------------------------------------------------------------------------------- 408 



 
 

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  
  

 12 

De seguida, questionou relativamente à obra de Requalificação do Mercado 409 

Municipal. Na ata do executivo de 11 de abril é feita referência a um 410 

requerimento enviado ao Tribunal Judicial da Comarca de Viseu acerca do 411 

Processo de Requalificação do Mercado Municipal. Gostavam de saber o 412 

conteúdo do mesmo e o seu objetivo.---------------------------------------------------- 413 

Estão num momento crucial de preparação do próximo ano letivo. Solicitou ao 414 

Senhor Presidente da Câmara informação acerca do ponto de situação da Rede 415 

Escolar para o ano letivo 2019/2020.----------------------------------------------------- 416 

Pretendia, ainda, uma informação acerca da evolução, desde a última 417 

Assembleia, do processo de atribuição do título Geopark Mundial da Unesco ao 418 

Geopark Estrela.----------------------------------------------------------------------------- 419 

Relativamente ao Museu Internacional do Livro Sagrado, considera que o 420 

projeto é arrojado, inovador, diferenciador no contexto nacional e internacional 421 

e que exige da parte de V.Ex.ª e dos parceiros muitíssimo trabalho e onde será 422 

necessário racionalidade, ponderabilidade, planificação e inteligência. 423 

Acreditam nas pessoas e nas instituições que fazem parte do projeto.-------------- 424 

É de opinião de que no dia 25 de Abril de 2019, com a realização de um 425 

colóquio, foi dado mais um passo na caminhada até à concretização da obra. 426 

Comemorar Abril é também cultura e ciência e Portugal é um bom exemplo na 427 

área do diálogo entre comunidades crentes e nas questões ligadas à liberdade 428 

religiosa. E, Gouveia, pode dar um contributo enorme para o aprofundamento 429 

deste diálogo.-------------------------------------------------------------------------------- 430 

Solicitou ao Senhor Presidente da Câmara a confirmação da localização do 431 

Museu e, se possível, se já há perspetivas de custos e fontes de financiamento.--- 432 

Por último, pretendiam informação para quando a entrada em funcionamento do 433 

novo transporte urbano “Estrelinhas”.--------------------------------------------------- 434 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Mário Gaudêncio (PS) que, em 435 

relação ao novo web site, verificou que a tecnologia usada é o WordPress e lhe 436 

pareceu que se encontra implementado o sistema de alertas. Existem ferramentas 437 

muito fáceis e simples de usar e gratuitas que permitem aos utilizadores 438 

introduzirem o número de telefone para receberem esses mesmos alertas. É uma 439 

sugestão para que possa ser analisada.--------------------------------------------------- 440 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) reiterando um 441 

pedido de informação que havia feito na sessão de 25 de fevereiro de 2019. 442 

Assim, dirigindo-se ao Senhor Presidente da Assembleia, ao abrigo do art.º 25 443 

n.º 2 da Lei 75/2013, de 12 de setembro, que informasse esta Assembleia acerca 444 

da execução da deliberação deste órgão autárquico tomada por unanimidade em 445 

28 de junho de 2018, que remetia para o órgão executivo a análise do projeto 446 
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designado por “Aproveitamento Turístico dos Recursos naturais no concelho de 447 

Gouveia – Ecovia da Ribeira das duas pontes.”---------------------------------------- 448 

Perguntou, ainda, ao Senhor Presidente da Assembleia se, depois deste pedido 449 

de informação, obteve alguma resposta da parte do Senhor Presidente da 450 

Câmara. Se isso não aconteceu, considera ofensivo para com esta Assembleia. E 451 

não está a considerar ofensivo o facto de não terem deliberado favoravelmente a 452 

realização desta obra, mas sim que não tenha sido levado em consideração o 453 

agendamento deste ponto para uma reunião de Câmara.------------------------------ 454 

De seguida o Senhor Deputado abordou o assunto relacionado com a dívida da 455 

Câmara, tecendo as seguintes considerações:------------------------------------------- 456 

“19 milhões de euros, Senhor Vereador?-----------------------------------------------  457 

Na reunião extraordinária da Assembleia Municipal do passado dia 22 de 458 

março, o Senhor Vereador Joaquim Lourenço, na discussão do Acordo de 459 

Pagamento da dívida celebrado entre a Câmara Municipal e a empresa Manuel 460 

Rodrigues Gouveia, em animado debate com o Senhor Deputado Fernando 461 

Cabral Silva, afirmou com enfase e irritação até, alto e bom som que, em 2002, 462 

quando o PSD iniciou funções, havia herdado um endividamento de 19 milhões 463 

de euros! 19 milhões de euros Senhor Vereador! Onde é que foi desencantar tal 464 

número? É que, na data em apreço, 2002/2005, eu próprio integrava a 465 

Assembleia Municipal de então e não tinha memória de um preço tão elevado.-- 466 

Fiquei incomodado com a afirmação, mas optei por não criar celeuma, nem me 467 

pareceu oportuno confrontá-lo nesse momento.---------------------------------------- 468 

No entanto, impelido pela suspeita de que o Senhor Vereador tinha faltado à 469 

verdade, fui consultar documentos, as contas de gerência de 2001 e 2002.-------- 470 

A conclusão a que cheguei, acredite, não me agradou. Não me agradou pela 471 

simples razão de que sinceramente não sinto nenhum prazer e lamento mesmo 472 

constatar que foi produzida uma mentira grosseira nesta Assembleia, numa 473 

matéria delicada.---------------------------------------------------------------------------- 474 

Tendo-o como homem probo, e por isso considero que se terá precipitado no 475 

calor do debate, cometendo uma falha clamorosa, um erro rude, mas em todo o 476 

caso uma falta à verdade que é preciso esclarecer. É isso que me proponho 477 

fazer.------------------------------------------------------------------------------------------ 478 

O capital em dívida, segundo a Conta de Gerência de 2001, aprovada em 25 de 479 

março e 27 de abril de 2002, respetivamente, pela Câmara e Assembleia, era em 480 

31 de dezembro de cerca de 1 milhão e 401 mil contos, na moeda que foi 481 

apresentada, ou seja, a dívida, feita a conversão, era de 7 milhões 6 mil 255 482 

euros.----------------------------------------------------------------------------------------- 483 

Dir-me-á que não estão aqui incluídos os encargos assumidos e não pagos ou 484 

dívidas a empreiteiros e fornecedores. De acordo.------------------------------------ 485 



 
 

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  
  

 14 

Mas, como sabemos, a nova Câmara, apurou todos os valores e contratualizou 486 

um empréstimo junto do Montepio com a finalidade de Saneamento Financeiro.  487 

Deste modo, o valor total apurado ficaria em cerca de 12 milhões de euros, 488 

como aliás veio a inscrever na Conta de Gerência de 2002, onde a dívida 489 

inscrita se apresenta com o valor de 12.612.857,71 euros. Muito, mas muito 490 

longe de 19 milhões de euros.------------------------------------------------------------- 491 

Dispenso-me de recordar o que foi dito nesse ambiente de confronto com o 492 

intuito de amesquinhar a gestão anterior do PS e espera que este PS, quando 493 

voltar à responsabilidade de gerir o Município, não repita essa prática e eleve o 494 

nível de consideração e relacionamento entre todos sem olhar às opções 495 

partidárias.----------------------------------------------------------------------------------- 496 

Julgo, nesse período, que o Senhor Vereador não integrava ainda nenhum 497 

órgão da autarquia e talvez se deva a essa circunstância uma falha tão 498 

clamorosa.----------------------------------------------------------------------------------- 499 

Certamente a sua consciência lhe ditará o pedido de desculpas que deve a esta 500 

Assembleia.”--------------------------------------------------------------------------------- 501 

Por fim, o Senhor Deputado proferiu a seguinte declaração sobre o Dia 25 de 502 

Abril:------------------------------------------------------------------------------------------ 503 

“VIVA O 25 DE ABRIL 504 

Em surdina a Câmara de Gouveia vai, ano após ano, deixando cair no 505 

esquecimento o Dia da Liberdade. Sorrateiramente disfarça a efeméride com 506 

umas cerimónias a fazer de conta, mas não comemora a data.---------------------- 507 

A história de Gouveia é feita da luta operária do século passado e da luta diária 508 

de um povo por uma vida melhor.-------------------------------------------------------- 509 

A Câmara do PSD parece ter vergonha de Abril, mas não conseguirá apagar a 510 

chama que vive no coração e na memória dos gouveenses.-------------------------- 511 

Enquanto a Câmara parece querer gritar “25 de Abril Nunca!” Gouveia 512 

continuará a erguer a voz sem medo “25 de Abril sempre!”-------------------------   513 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Isabel Nascimento (PPD/PSD) 514 

referindo que, no dia 29 de março, foi aprovada a nova Lei da Paridade que 515 

implicará uma representação mínima de 40% de cada género, não podendo ser 516 

colocados mais de dois candidatos consecutivamente. O que significa que num 517 

próximo mandato esta mesma Assembleia poderá ter uma configuração algo 518 

diferente, não muito, porque de facto já existe representatividade de género.------ 519 

Até 31 de maio de 2019, as Câmaras Municipais deverão garantir todos os 520 

trabalhos de gestão de combustível devendo substituir-se aos proprietários em 521 

incumprimento, procedendo à gestão de combustível prevista na Lei.-------------- 522 
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Pretendia saber se este prazo irá ser cumprido, se o dinheiro para limpeza e 523 

gestão de combustível já foi transferido para as autarquias tornando esta data 524 

limite exequível.----------------------------------------------------------------------------- 525 

Foram todos informados, e foi do conhecimento geral que, em Lisboa e no 526 

Porto, houve regulação dos passes nos transportes públicos.------------------------- 527 

Pretendia saber como se vai proceder no concelho de Gouveia, se a decisão vai 528 

passar pela CIM, se irá haver redução nos transportes urbanos, nos transportes 529 

ferroviários, quando e para quem.-------------------------------------------------------- 530 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) referindo 531 

que a nova página do Município está muito mais apelativa, tendo sido escolhido 532 

de facto um ótimo fotógrafo. Endereçou os parabéns pelo novo site, lamentando, 533 

contudo, o atraso na sua concretização, que o Senhor Vereador teve 534 

oportunidade de justificar e aceita.------------------------------------------------------- 535 

Sugeriu que o site pudesse ter um campo de comentários e sugestões e que todos 536 

os endereços de e-mail e sites das Juntas de Freguesia pudessem ter o link 537 

associado para acesso direto.-------------------------------------------------------------- 538 

Relativamente à Rua da Cardia, reforçou a preocupação manifestada pelo 539 

Senhor Deputado Constantino Matos (CDU), em relação à qual o Senhor 540 

Presidente da Câmara na sessão de dezembro de 2018 respondeu o seguinte: 541 

“Quanto ao problema da água que se verifica na Rua da Cardia, durante o mês 542 

de janeiro, se as condições assim o permitirem, vão efetuar algumas 543 

intervenções nesta via, para tentar minimizar o problema. Nunca vai ser 544 

resolvido, pois as grelhas, com chuva abundante, não a conseguem travar. 545 

Vamos tentar minorar alguma coisa, agora nunca é resolvido.”-------------------- 546 

Assim, pretendia saber se já houve alguma intervenção e se a intervenção que 547 

está pensada para a zona do Castelo vai ser nos mesmos moldes. Caso o seja, 548 

teme que vá acontecer o mesmo. Requer-se uma atenção redobrada para que isso 549 

não ocorra.----------------------------------------------------------------------------------- 550 

Recentemente foi interpelado por um cidadão que trabalha na zona industrial e 551 

que demonstrou bastante preocupação a nível ambiental, pedindo que 552 

transmitisse uma sugestão no sentido de serem colocados contentores para 553 

separação de resíduos, papel, plástico e vidro.------------------------------------------ 554 

Igualmente na zona central da cidade, os comerciantes também manifestam essa 555 

dificuldade na separação dos resíduos, os quais têm que se deslocar ao Bairro de 556 

S. Lázaro para o fazer. Poderia o Município equacionar a possibilidade de, por 557 

exemplo, a partir das 19 horas, transitar um veículo de modo a fazer essa 558 

recolha, evitando que esse lixo seja depositado nos contentores indiferenciados, 559 

o que trará custos ao Município.---------------------------------------------------------- 560 
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Questionou, ainda, relativamente à situação da empresa Saturno Cotton na Zona 561 

Industrial.------------------------------------------------------------------------------------- 562 

Para finalizar a sua intervenção, pretendia esclarecimento para quando está 563 

previsto iniciar a descentralização das reuniões do executivo numa lógica de 564 

rotatividade pelas freguesias do concelho conforme consta do programa 565 

eleitoral.-------------------------------------------------------------------------------------- 566 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) começando 567 

por agradecer a alteração feita ao nível do site do Município, de facto está muito 568 

melhor, sendo que, o anterior, não estava nada atrativo. Considera que Gouveia, 569 

o nosso concelho, as nossas freguesias, os seus agentes e as suas gentes ficaram 570 

com certeza muito melhor, isto é, melhor divulgados e melhor publicitados a 571 

todos os níveis.------------------------------------------------------------------------------ 572 

De facto, como o Senhor Vereador referiu, às vezes as coisas não correm bem, 573 

mas quando não correm bem, temos que admitir isso de uma forma clara, 574 

honesta e fazer melhor numa próxima vez.---------------------------------------------- 575 

Destacou o evento realizado em Vila Franca da Serra e que correu de facto  576 

muito bem.----------------------------------------------------------------------------------- 577 

Em relação ao 25 de Abril, frisou que, pelo segundo ano consecutivo, o 578 

executivo camarário não comemorou esta data de uma forma institucional.------- 579 

O 25 de Abril não pode ser só uma referência em discursos e artigos de jornal. 580 

Institucionalmente deve ser celebrado. Preencher o 25 de Abril com a realização 581 

do 1.º Colóquio “Museu Internacional do Livro Sagrado: o ADN das 582 

Civilizações”, no qual esteve presente, contudo, deu por si a pensar nas suas 583 

referências e nas suas pertenças. Era como se enquanto cidadã lhe pedissem para 584 

celebrar o Natal noutro dia que não no 25 de dezembro ou que no Domingo de 585 

Páscoa se celebrava outra coisa que não a Ressureição. E porque os símbolos 586 

são importantes, apesar dos nossos jovens terem executado muito bem Bach, 587 

nunca podia ser o protagonista no 25 de Abril. Assim como não devia ser 588 

permitido os arranjos florais, porque as flores em Abril são cravos.----------------- 589 

Frisou que não está em causa o evento, a sua relevância, a sua pertinência, os 590 

oradores, a sua qualidade, nada disso está em causa, mas tendo um ano 365 dias, 591 

poderiam ter encontrado um outro dia para realizar este coloquio. Por exemplo, 592 

no Dia Mundial da Paz, 1 de janeiro ou no Dia do Ecumenismo, 21 de outubro, 593 

no Dia Mundial da Religião, em 21 de janeiro ou no dia 27 de abril, Dia da 594 

Canonização do Papa João Paulo II, que deu um papel tão importante no diálogo 595 

entre religiões.------------------------------------------------------------------------------- 596 

Por último, deixou registado um desafio ao Senhor Presidente da Assembleia no 597 

que toca ao 25 de Abril. A Assembleia Municipal é um órgão importante. E é 598 

um órgão que deve ser ainda mais importante num quadro de descentralização e 599 
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transferência de competências para o Poder Local. E é um órgão importante que 600 

pode ter o seu plano de trabalho e que pode não ser colado e subserviente àquilo 601 

que uma Câmara Municipal determina.-------------------------------------------------- 602 

Em relação ao Museu do Livro Sagrado, uma vez que já foi colocada a questão 603 

dos custos e respetivo financiamento, nesse dia do colóquio, alguém falou que o 604 

mesmo tem um projeto. Se tem um projeto é porque já ultrapassaram todas as 605 

etapas do procedimento concursal de contratação pública. Assim, pretendia ser 606 

informada do ponto de situação da criação deste Museu.----------------------------- 607 

Por último, não poderia deixar de referir aquilo que foi mencionado e que está 608 

plasmado na ata da sessão extraordinária de março: 19 milhões de euros de 609 

dívida em 2002! Não é uma verdade! Se não é uma verdade é uma mentira! 610 

Portanto, uma mentira que deve ser corrigida. Quando não se tem a certeza não 611 

se avança. E não se devia ter avançado. Tem que ficar registada em ata a 612 

correção e essa correção é feita através de prova documental e não aquilo que 613 

queremos, desejamos ou pensamos. É aquilo que consta nos documentos.--------- 614 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia referindo que não é o 615 

Presidente da Assembleia Municipal que está colado ou é subserviente ao 616 

executivo. O Presidente da Assembleia Municipal há muito, desde o início deste 617 

mandato, e que nunca outro Presidente da Assembleia Municipal de Gouveia 618 

fez, efetivou as reuniões de líderes, falhadas, é verdade, que considera bastante 619 

importantes para o debate de ideias e considera que o Presidente da Assembleia 620 

Municipal de Gouveia olha de igual modo para todas as bancadas.----------------- 621 

Às vezes ficam apreensivos de organizar determinados eventos, pela nula, pela 622 

vergonhosa falta de adesão dos eleitos locais, que deviam ter a responsabilidade 623 

de comparecer nos eventos públicos e mostrar que há deputados municipais. E 624 

como a Senhora Deputada sabe, é irrisória a presença de deputados e presidentes 625 

de junta. São poucos aqueles que respondem a esta chamada para estarem 626 

presentes nestas e outras comemorações. O que é realmente um desconsolo 627 

muito grande. Costuma afirmar que a democracia não se faz no “conforto dos 628 

sofás das nossas salas”, a democracia participativa faz-se também participando e 629 

dando a cara nestes momentos. E é com muita tristeza que vê que não há grande 630 

poder de mobilização nem de uma maneira, nem de outra.--------------------------- 631 

Em relação à questão colocada pelo Senhor Deputado Fernando Silva (PS), 632 

como sabe, pertencem a um Órgão Deliberativo. Como Órgão Deliberativo, 633 

aprovaram uma deliberação relacionada com um assunto pertinente que o 634 

Senhor Deputado apresentou no sentido da Câmara poder estudar a proposta ou 635 

o programa que foi apresentado de constituição de uma ecovia turística. Como 636 

competia ao Presidente da Mesa, essa deliberação foi comunicada oficialmente 637 
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ao Presidente do Executivo, deu cumprimento às deliberações deste órgão e até 638 

ao momento não obteve qualquer resposta.--------------------------------------------- 639 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Cristina Oliveira (PS) referindo 640 

que pretendia colocar, com alguma preocupação, a seguinte situação que passou 641 

a relatar. No dia 2 de abril, pelas 07:30 horas, por motivos pessoais, deslocou-se 642 

à Escola Secundária de Gouveia e verificou que andavam três colaboradores da 643 

Câmara, um com uma cisterna e dois bem protegidos, a realizar a aplicação de 644 

herbicida.------------------------------------------------------------------------------------- 645 

Saudou o Senhor Vereador José Nuno Santos pelo seu empenho na remodelação 646 

do site, questionando no que diz respeito ao procedimento de contratação 647 

pública para a sua execução, se foi uma empresa do concelho, visto que o 648 

fotógrafo escolhido, e muito bem, é de Gouveia.--------------------------------------- 649 

   c) Direito de resposta do Presidente da Câmara ou de quem o substitua 650 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara agradecendo as 651 

referências feitas ao 25 de Abril.---------------------------------------------------------- 652 

------- Começando por responder ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 653 

Gouveia, no que diz respeito às comemorações do 25 de Abril, para a Câmara 654 

Municipal tiveram todo o significado e não reduziram a importância do 25 de 655 

Abril e tiveram a oportunidade de o dizer na sessão realizada no Salão Nobre.--- 656 

O 25 de Abril foi um momento fundamental em que o povo português conseguiu 657 

alcançar a Liberdade, a Liberdade de fazer opções, a Liberdade de participar na 658 

cultura, na vida cívica e, nesse sentido, naquele dia, entenderam comemorar o 25 659 

de Abril com o evento que realizaram.--------------------------------------------------- 660 

Neste sentido, foi realizada uma exposição alusiva ao tema no Museu Abel 661 

Manta, bem como a sessão realizada no salão nobre a propósito do Museu do 662 

Livro Sagrado e o concerto de Sérgio Godinho, no Teatro Cine. Com estes três 663 

momentos, entenderam que estavam a prestar o tributo a todos aqueles que 664 

trabalharam, lutaram e deram a vida para que o 25 de Abril se concretizasse. E a 665 

intenção foi que as pessoas pudessem aderir mais, conferindo a estas 666 

comemorações uma vertente que pudesse desafiar uma maior adesão das pessoas 667 

e não com a intenção de menosprezar ou de reduzir a importância do 25 de 668 

Abril. Agora, também resulta do 25 de Abril que cada um possa ter a sua 669 

opinião.--------------------------------------------------------------------------------------- 670 

Associou-se à referência feita pelo Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 671 

Gouveia, no que diz respeito ao evento realizado em Vila Franca da Serra. Ele 672 

próprio já felicitou o Senhor Presidente de Junta a quem reconhece todo o seu 673 

empenho e sacrifício, tendo conhecimento dos problemas e dificuldades pelos 674 

quais passou para concretizar o evento. Um evento que contou também com o 675 
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apoio da Câmara Municipal e veio dar outra notoriedade à freguesia e ao 676 

concelho.------------------------------------------------------------------------------------- 677 

Em relação ao Dia Municipal do Bombeiro, informou que a Câmara Municipal 678 

está disponível juntamente com a Assembleia Municipal e as Associações de 679 

Bombeiros para coordenar essa comemoração.----------------------------------------- 680 

No que diz respeito à legislação publicada naquele dia relativa às transferências 681 

de competências nas Juntas de Freguesias, a Câmara Municipal está disponível 682 

para reunir o mais breve possível, de forma a analisarem o documento para que 683 

as Juntas de Freguesia possam ser parceiras do Município num trabalho sempre 684 

em prol dos munícipes e fregueses.------------------------------------------------------- 685 

------- Em resposta ao Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) 686 

relativamente à obra do Mercado Municipal, a empresa adjudicatária, devido a 687 

problemas financeiros, manifestou indisponibilidade para poder prosseguir com 688 

a obra. Todo esse processo da empresa encontra-se em desenvolvimento no 689 

Tribunal Judicial de Viseu, com a nomeação de Administrador Judicial. Aquilo 690 

que a Câmara fez foi manifestar o interesse de poder ser efetuada a cessão da 691 

posição contratual da empreitada para uma empresa que a Câmara encontrou e 692 

que está disponível para assumir o contrato da outra empresa que ganhou a 693 

empreitada. Isso já foi comunicado ao Tribunal e, até meados de maio, espera 694 

que possam ter soluções nesta matéria de modo a poderem avançar rapidamente 695 

para o normal desenvolvimento da obra do mercado.---------------------------------- 696 

Quanto às questões de iluminação pública, de facto há situações que têm 697 

reclamado junto da EDP de forma constante, algumas delas, ao fim de algum 698 

tempo, têm sido solucionadas, mas de facto há outras que ainda persistem, pelo 699 

que vão continuar a insistir junto da EDP para que possam ser rapidamente 700 

solucionadas. Aliás, os Senhores Presidentes de Junta são testemunhas da 701 

dificuldade que existe da parte da EDP, através das empresas que sub-contrata, 702 

no sentido de darem resposta rápida e eficaz aos problemas.------------------------- 703 

Em relação à Rua da Cardia, ainda não teve intervenção devido às condições 704 

atmosféricas, espera que brevemente com a melhoria das condições 705 

atmosféricas, possam fazer as intervenções programadas pelos técnicos para 706 

minimizar os problemas, pois, como disse, não haverá certamente uma 707 

eliminação total do problema da água, mas espera que, em termos de 708 

escoamento, se possa minorar os problemas.------------------------------------------- 709 

Em relação às lombas junto à Escola Secundária, tomou em devida nota e vai 710 

dar conta aos serviços externos para analisarem essa possibilidade.----------------- 711 

------- Em resposta ao Senhor Deputado Fernando Cabral Silva (CDS/PP) 712 

relativamente à obra do Mercado Municipal, como referiu anteriormente, a 713 

Câmara Municipal encontrou uma empresa que está disponível para assumir a 714 
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posição contratual da empresa Vilda. Já foi manifestado tanto ao Meritíssimo 715 

Juiz, como ao Administrador Judicial, o interesse nesta posição contratual, estão 716 

em articulação para proceder em conformidade e o que for necessário para que 717 

esta cessão da posição contratual se possa efetuar.------------------------------------- 718 

------- Às referências alusivas ao 25 de Abril feitas pela Senhora Deputada Ana 719 

Paula Freitas (PS), o Senhor Presidente da Câmara já se pronunciou.--------------- 720 

------- À intervenção do Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) acerca 721 

do 1.º de Maio, felicitou a Junta de Freguesia de Gouveia e a Junta de Freguesia 722 

de Vila Nova de Tazem pela realização de atividades para comemoração deste 723 

dia tão importante que, certamente, terão um caráter popular de participação.---- 724 

No que diz respeito ao Geopark Estrela, a Câmara continua a aguardar a decisão 725 

final. Foi feita uma exposição ao Senhor Ministro dos Negócios Estrangeiros 726 

que, entretanto, a endereçou ao responsável da UNESCO, em Portugal. Aquilo 727 

que foi transmitido ao Geopark Estrela é que o processo estará a decorrer os seus 728 

trâmites normais e que contam em breve que possa haver uma resposta para esta 729 

questão.--------------------------------------------------------------------------------------- 730 

Em relação ao Museu Internacional do Livro Sagrado, que se pretende que seja 731 

um espaço ecuménico, não de uma religião, de facto o que há é um processo que 732 

está em desenvolvimento e tem várias dinâmicas. Aquilo que está a acontecer, 733 

neste momento, dentro do protocolo assinado com o Instituto Manuel Antunes e 734 

com as entidades académicas envolvidas, é o desenvolvimento do estudo prévio 735 

para o Museu que, depois de aprovado, dará origem ao projeto definitivo que 736 

terá custos e prazos. Neste momento, não há custos, nem prazos. Há apenas uma 737 

ideia sobre um estudo prévio daquilo que possa vir a ser este equipamento que 738 

será bastante relevante para o concelho de Gouveia.----------------------------------- 739 

------- À intervenção do Senhor Deputado Mário Gaudêncio (PS) agradeceu as 740 

suas sugestões sobre o novo site e se for tecnicamente viável, adequado e do 741 

interesse das pessoas, considera que deve ser atendida essa sugestão.-------------- 742 

------- Em resposta ao Senhor Deputado Fernando Silva (PS) relativamente à 743 

questão da Ecovia da Ribeira das duas pontes, foi aprovada uma Recomendação 744 

da Assembleia, a qual foi dada a conhecer à Câmara Municipal para que de 745 

alguma forma o Município estude aquela possibilidade. Efetivamente já houve 746 

início de trabalho em relação a isso, só que ainda não houve prosseguimento, 747 

porque entretanto outros trabalhos tiveram que ser colocados como prioridade. 748 

Por outro lado, ainda não houve prosseguimento desse projeto, porque, neste 749 

momento, nem no âmbito da CIM, nem no âmbito do Quadro Comunitário, não 750 

há verba disponível para esta intervenção.---------------------------------------------- 751 

Portanto, entre uma intervenção que, neste momento, não tem qualquer forma de 752 

ser comparticipada por apoio comunitário e outras que o têm, como é o caso da 753 
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intervenção na melhoria de acessibilidades num valor superior a 200 mil euros 754 

temos que dar prioridade a esta.----------------------------------------------------------- 755 

Não querendo com isto dizer que não tem interesse, temos a mesma intenção, 756 

vontade, preocupação e dedicação e até houve um técnico que começou a fazer 757 

esse trabalho e já há alguma coisa feita, o assunto não está esquecido, mas temos 758 

que esperar pelo momento certo para que esse projeto possa ser objeto de uma 759 

candidatura. Não estão a desrespeitar qualquer deliberação da Assembleia 760 

Municipal, não estão a deixar de dar a devida atenção mas, neste momento, não 761 

estão a colocá-la como uma prioridade, face a outras prioridades que a cada 762 

momento vão surgindo. Ainda hoje foi submetida uma candidatura para 763 

melhoria das acessibilidades com apenas um mês para a sua efetivação, são 764 

prazos bastante curtos e não tem um quadro técnico da Câmara tão significativo 765 

que permita acorrer a tudo e, por isso, é necessário dar prioridade aos projetos 766 

que estão abrangidos por candidaturas.-------------------------------------------------- 767 

Aproveitou para informar que a candidatura submetida naquele dia foi no 768 

âmbito da melhoria das acessibilidades no Bairro de São Lázaro, na freguesia de 769 

Gouveia até à Central de Camionagem, seguindo-se o respetivo procedimento 770 

concursal.------------------------------------------------------------------------------------- 771 

------- Em resposta à Senhora Deputada Isabel Nascimento (PPD/PSD), de facto 772 

até 31 de maio as Câmaras Municipais têm que, supletivamente, efetuar 773 

trabalhos de limpeza que deviam ter sido realizados pelos particulares. Há várias 774 

situações sinalizadas, nomeadamente, em Cativelos, existe uma situação que já 775 

se arrasta desde o ano passado, pertencente a proprietários que estão ausentes no 776 

estrangeiro. Instados a efetuarem o trabalho, não o fizeram, aliás, nem sequer 777 

responderam às notificações. Pelo que a Câmara Municipal vai executar esses 778 

trabalhos, pois é uma situação prioritária e com casas na envolvente. Existe, 779 

ainda, uma outra situação urgente em Paçoinhos.-------------------------------------- 780 

Quanto às verbas, elas são irrisórias, eventualmente, dizem que podem ser 781 

apresentadas ao Fundo Ambiental que é um empréstimo. Estão a fazer isto sem 782 

pensar nessa questão das verbas. As intervenções não deixam de ser efetuadas 783 

sempre que são alertados para tais situações, podendo ser imputados aos 784 

proprietários as despesas com a execução desses trabalhos.-------------------------- 785 

Em relação à questão dos passes, esse assunto insere-se no âmbito da CIM. 786 

Efetivamente vão ter a partir de 15 de maio uma redução dos passes em cerca de 787 

40%. Há dois grupos com uma redução acrescida, nomeadamente, os jovens, 788 

sobretudo, os estudantes e idosos com mais de 65 anos de idade, com uma 789 

redução de 60%. É uma redução que não era aquela que queriam 790 

comparativamente com outras circunstâncias e situações do país, mas já é 791 
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melhor do que nada, mas não podem deixar de pugnar para que as questões de 792 

tratamento de redução de custos sejam semelhantes no país.------------------------- 793 

------- Em resposta ao Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) quanto à 794 

colocação de ecopontos no centro da cidade, de facto é bastante complicado. No 795 

âmbito do Planalto Beirão estava prevista a instalação de ecopontos subterrâneos 796 

(enterrados). Tratou-se de um concurso internacional, com reclamações de 797 

concorrentes, por isso não sabem quando vai ser efetuada essa instalação que 798 

está prevista para a Rua da República. Agora, aqui no centro, de facto é bastante 799 

complicada dada a dimensão dos ecopontos, é preciso analisar com cuidado para 800 

que não se crie obstáculos à circulação essa possível colocação de ecopontos. 801 

No entanto, regista a sugestão do Senhor Deputado de recolha dos resíduos ao 802 

final do dia, pelo que vão ver em que medida isso pode ser efetuado.-------------- 803 

------- Em resposta à Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) congratulou-se 804 

com o facto de ter apreciado o novo site.------------------------------------------------ 805 

------- À questão colocada pela Senhora Deputada Ana Cristina Oliveira (PS), 806 

respondeu o Senhor Vereador José Nuno Santos dizendo que, de facto, foi 807 

contratada uma empresa para a parte da conceptualização, desenvolvimento, 808 

inserção e revisão de conteúdos, tendo a produção de conteúdos ficado à 809 

responsabilidade do Gabinete de Comunicação e Relações Externas do 810 

Município de Gouveia. Antes da contratação dessa entidade, foram consultadas 811 

cinco empresas do mercado, algumas delas sediadas no concelho ou constituídas 812 

por pessoas do concelho. A decisão recaiu sobre a empresa que, tendo 813 

apresentado uma proposta gráfica, apresentou a proposta de web site com o 814 

valor mais baixo.---------------------------------------------------------------------------- 815 

No que diz respeito à colocação de herbicidas junto à Escola Secundária, 816 

respondeu o Senhor Presidente referindo que, infelizmente, ainda vão efetuando 817 

em alguns locais, sem prejuízo de serem feitos outros ensaios, nomeadamente, 818 

com vapor, o que é certo é que não resulta, pois passado pouco tempo surge com 819 

maior dimensão. Têm uma máquina que é uma espécie de uma rotativa para 820 

passeios, como é óbvio, não é uma solução que dê para tudo, ainda têm que 821 

recorrer à aplicação pontual em alguns locais.------------------------------------------ 822 

------- Usou da palavra o Senhor Vereador Joaquim Lourenço para responder aos 823 

Senhores Deputados Fernando Silva (PS) e Cezarina Maurício (PS).--------------- 824 

Começou por esclarecer que não quis “amesquinhar” ninguém, nem desenterrar 825 

“fantasmas” nenhuns ao referir-se a uma dívida de 19 milhões de euros. Já 826 

estiveram em 2007 em 16 milhões de euros; em 2013 em 9 milhões de euros; em 827 

2018 em cerca de 4 milhões de euros. Mesmo que, em 2019, regressem aos 12 828 

milhões, ainda estão dentro dos Limites que a Lei lhes permite sem recorrer a 829 

Saneamento ou Reequilíbrio Financeiro. Era isso que queria realçar na última 830 
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sessão. A preocupação do executivo era que com o “encaixe” da dívida da água 831 

não se excedesse os limites ou que os levassem a ultrapassar esses limites, 832 

porque conhecem realidades bem próximas e alguns com o reconhecimento da 833 

dívida da água vão ultrapassar esses limites com todos os constrangimentos que 834 

isso acarreta.--------------------------------------------------------------------------------- 835 

Em tempos tiveram que recorrer ao PAEL, com todos os constrangimentos que 836 

isso deu, mas já se libertaram dele. Só quis fazer essa contextualização.----------- 837 

Agora, o mais importante é que mesmo que assumam a dívida e ela fique 838 

globalmente nos 12 milhões de euros, que ela seja gerível num contexto em que 839 

a Câmara consiga manter os seus compromissos diários, semanais, mensais, 840 

anuais e, acima de tudo que mantenham a sua credibilidade que recuperaram e 841 

muito. O prazo médio de pagamento é de 27 dias e deve ser mantido junto dos 842 

fornecedores, bem como manter os compromissos junto da Banca, porque o 843 

resto, como disse, é gerível. --------------------------------------------------------------- 844 

Se em 2007 a dívida era de 16 milhões e conseguimos chegar a 2018 com 4 845 

milhões, no futuro, esta também será amortizável. Neste interlúdio todo, para 846 

além de esmagarem a dívida para encaixarem a dívida da água conseguiram 847 

pagar mais de 2 milhões de euros ao Senhor Fernando Oliveira Viegas.----------- 848 

A nível de Capital, em imóveis, foi meio milhão de euros, um pavilhão na zona 849 

industrial, imóveis na cidade, um na freguesia de Melo, com recurso ao 850 

Orçamento da Câmara sem recorrer a crédito.------------------------------------------ 851 

Como questionou a Senhora Vereadora Conceição Salvador, e muito bem, numa 852 

reunião de Câmara em relação ao dinheiro da água, ele foi aplicado em 853 

investimento e para pagar alguma dívida, pois a Lei do Orçamento de Estado 854 

não permite o pagamento de dívida com o recurso a crédito, tem que ser do 855 

nosso orçamento e por isso chegamos a este limite.----------------------------------- 856 

Chegámos a este momento com esta credibilidade e com esmagamento da 857 

dívida.----------------------------------------------------------------------------------------- 858 

Em relação aos 19 milhões de euros de dívida em 2001, o Senhor Deputado 859 

Fernando Silva (PS) dir-lhe-á que não é correto, e ele também não estava no 860 

executivo, porém, a única informação que tem para ter afirmado isso, é a 861 

Informação da Situação Financeira prestada à Assembleia Municipal de 862 

31/12/2001, total das dívidas+compromissos com obras em curso – 863 

21.175.602,91 euros, documento que foi remetido aos membros da Assembleia e 864 

se encontra arquivado no respectivo sector.--------------------------------------------- 865 

Nesta altura, o POCAL, entrou em vigor em 2002 e havia certas coisas, 866 

nomeadamente, com empreiteiros que não eram logo facturados, eram quando 867 

era possível. Há pagamentos com empreiteiros que só em 2006 foram resolvidos 868 

com a celebração de Acordos de Pagamento de valores referentes a 2001 e 2002. 869 
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Houve um esforço grande para se começar a fazer lançamento de algumas 870 

coisas, mas houve outras que ficaram por lançar.-------------------------------------- 871 

Quanto ao valor de 19 milhões de euros, há-de encontrar o justificativo para ter 872 

referido este número, não será no imediato, mas há-de esclarecer sobre isso, pois 873 

12 milhões de euros, pensa que também não era.--------------------------------------- 874 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia 875 

reforçando a sua interpelação pela qual este ano o Município de Gouveia não se 876 

candidata às 7 Maravilhas da Doçaria.--------------------------------------------------- 877 

Em relação ao Dia Municipal do Bombeiro, não se trata de dizer que se está 878 

disponível para comemorar, foi uma proposta do executivo que esta Assembleia 879 

sufragou. Se se poder comemorar, então a Câmara que assuma a 880 

responsabilidade de a assinalar e comemorar. Se não poder então deve ser dada 881 

uma justificação às corporações de bombeiros e à população em geral.------------ 882 

Sobre a questão do Decreto-Lei 57/2019, que entrará em vigor amanhã, quando 883 

apela a que haja uma discussão com os Presidentes de Junta para tentarem 884 

articular de uma melhor forma e de uma forma mais célere a concretização das 885 

competências que se propõem serem delegadas, para si, tem que ser rápido, 886 

porque as freguesias têm 60 dias, até ao final de junho, para se pronunciarem se 887 

aceitam ou não as competências. Depois na execução, no que diz respeito à 888 

entrada em vigor do início do procedimento, a Câmara tem 90 dias para propor 889 

as competências que pretenda delegar. Tem que ser uma análise célere, pois 890 

seria aconselhável ter uma decisão na assembleia ordinária de junho.-------------- 891 

Em relação à interpelação do Senhor Deputado Fernando Silva (PS) ao Senhor 892 

Vereador Joaquim Lourenço, relacionada com a dívida da Câmara em 2001, não 893 

pretende entrar nessa discussão e também não esteve no mandato 2002/2005, 894 

mas isso também tem muito a ver com as “engenharias financeiras” de quem cá 895 

esteve nessa altura e também nos habituamos muito a essa engenharia, o que é 896 

que se considera dívida e não se considera dívida.------------------------------------- 897 

Recorda-se que se fez um “festival” com um pedido de empréstimo de 5 milhões 898 

de euros, um milhão de contos, para resolver o pagamento das dívidas todas, 899 

com cerimónia pública e deu direito a notícia de 1.ª página no Notícias de 900 

Gouveia e comunicação social. Agora podia haver obras adjudicadas ou em fase 901 

de concurso ou projecto que pudesse projetar despesas, isso não é dívida.-------- 902 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) referindo que 903 

o Senhor Presidente da Câmara em resposta ao Senhor Deputado António 904 

Machado (PPD/PSD), referiu que em relação ao Museu Internacional do Livro 905 

Sagrado está a ser feito um estudo prévio. Assim, pretendia saber em que é que 906 

consiste esse estudo prévio e quais os custos, uma vez que no protocolo de 907 
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execução do Museu Internacional do Livro Sagrado já está referida uma verba 908 

de 90.000,00 euros, para o 1.º trimestre de 2019.--------------------------------------- 909 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) referindo 910 

que não pretende alongar-se muito nessa discussão do valor da dívida, mas 911 

realmente percebeu que na sessão extraordinária aquilo que estava a ser 912 

discutido era aquilo que se passava atualmente, ou seja, as dívidas assumidas, as 913 

dívidas não assumidas, o que estava ou não em Provisão e percebe que o Senhor 914 

Vereador Joaquim Lourenço estava a fazer a contextualização. Mas era a 915 

contextualização do momento presente, portanto, falar do passado não 916 

compreende muito bem. Até porque este executivo, nomeadamente o Senhor 917 

Presidente e Vereador Joaquim Lourenço é o segundo mandato, mas já estavam 918 

desde 2002 e acha que é altura de se assumir as responsabilidades de cada um.-- 919 

Por outro lado, os pagamentos e não pagamentos, o Senhor Vereador Joaquim 920 

Lourenço referiu um pagamento em relação ao empreiteiro Fernando Oliveira 921 

Viegas e toda a gente tem conhecimento como decorreu esse processo, um 922 

empresário que quase foi sufocado financeiramente.---------------------------------- 923 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Cristina Oliveira (PS) referindo 924 

que talvez não se tenha feito entender relativamente à gravidade da situação que 925 

presenciou junto à Escola Secundaria de Gouveia. Realizar a aplicação de 926 

herbicida às 07:30 horas, em que de facto os colaboradores andavam 927 

devidamente protegidos, porém, os alunos e colaboradores desta escola, 928 

passavam e inalavam todo aquele químico. Não tem formação nesta área, mas há 929 

já muitos anos que é proibida a aplicação deste químico em espaços públicos 930 

como jardins, escolas, etc. Aliás, até 2022, vai ser totalmente proibido a 931 

utilização deste químico, há juntas de freguesia no nosso concelho que já não o 932 

utilizam.-------------------------------------------------------------------------------------- 933 

Gostaria que o Senhor Presidente fizesse boa nota deste seu alerta, é uma 934 

situação grave que a preocupa enquanto cidadã e enquanto deputada. Tem na 935 

sua posse fotografias que pode disponibilizar ao Senhor Presidente, que não 936 

usou nas redes sociais, nem teve essa intenção, pois considera que é neste órgão, 937 

em sede própria, que devem ser colocadas estas questões, mas gostava que o 938 

Senhor Presidente tomasse em boa nota esta sua preocupação e que fossem 939 

adotadas medidas relativamente a este assunto que é grave.-------------------------- 940 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) 941 

interpelando novamente o Senhor Presidente da Câmara acerca da Rede Escolar 942 

2019/2020, bem como a entrada em funcionamento do novo “Estrelinha”.-------- 943 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) congratulando-944 

se com a informação prestada pelo Senhor Presidente de que a Câmara estaria a 945 

fazer estudos. No entanto, já o teria silenciado, se já tivesse agendado este 946 
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assunto em reunião de Câmara. Em cumprimento de uma deliberação da 947 

Assembleia Municipal, o Senhor Presidente da Câmara, já o deveria ter 948 

agendado, deliberar em conformidade e dar conhecimento dessa deliberação ao 949 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal. Contudo, se existem já algumas 950 

diligências em relação a esse projeto, é bom sinal, mas por uma questão formal, 951 

o cumprimento de uma deliberação da Assembleia só ficará realizado com o seu 952 

agendamento em reunião de Câmara.---------------------------------------------------- 953 

Em resposta ao Senhor Vereador Joaquim Lourenço, em relação ao valor da 954 

dívida, os números não mentem e qualquer papel que possa esgrimir neste 955 

debate não conta, o que é válido é a Conta de Gerência e recorda-se que na 956 

altura o debate foi fervoroso, porque se tinha seguido a uma Auditoria e havia o 957 

problema dos encargos assumidos e não pagos que foi resolvido pelo então 958 

Presidente de Câmara, Álvaro Amaro, com a contratação de um empréstimo no 959 

Montepio, no valor de 5 milhões de euros, ao ponto do Senhor Vereador 960 

Rogério Figueiredo ter dito que “foi um ato de coragem”, porquanto se poderia 961 

ter aproveitado esse montante de 5.486.000,00 euros, em vez de se pagar os 962 

encargos assumidos a empreiteiros e fornecedores a quem a Câmara devia, e que 963 

não estavam contemplados no Capital em Dívida no ano de 2001.------------------ 964 

O Capital em Dívida apresentado em 2001, pela gestão socialista, foi de 1 965 

milhão e 401 mil contos, o que dá 7 milhões de euros. A estes 7 milhões de 966 

euros, depois da Auditoria e verificadas as Contas, foram somados os 5 milhões 967 

de euros de cargos assumidos e não pagos e para isso se recorreu ao empréstimo 968 

no Montepio. 12 Milhões de euros foi a dívida que foi deixada pela gestão 969 

Socialista.------------------------------------------------------------------------------------  970 

Assim, vir dizer, mesmo passados estes anos todos, numa reunião de um órgão 971 

autárquico que herdaram do PS uma dívida de 19 milhões de euros, não pode 972 

aceitar-se de maneira nenhuma.----------------------------------------------------------- 973 

Admite que o Senhor Vereador Joaquim Lourenço não tenha tido a intenção de 974 

“amesquinhar” ninguém, também não o acusou disso, mas em todo o caso deve 975 

aceitar que faltou à verdade dos números e deve-o reconhecer.---------------------- 976 

Quanto ao 25 de Abril, ficou a saber hoje que aquela sessão que esteve presente 977 

fazia parte do programa de comemoração do 25 de Abril, porquanto o Senhor 978 

Vereador Jorge Ferreira enviou um e-mail a convidar para um colóquio, mas não 979 

vinha referência nenhuma ao 25 de Abril. Se o colóquio foi integrado no 25 de 980 

Abril, considera que, por exemplo, em relação à música que foi tocada, existem 981 

músicas mais apropriadas e por isso ficou convencido que era mesmo à margem 982 

do 25 de Abril. Em relação ao concerto de Sérgio Godinho concorda, no entanto, 983 

junto à imagem do artista poderia ter sido colocado um cravo. Pensa que o único 984 
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ato que considera alusivo ao 25 de Abril terá sido a exposição evocativa, da qual 985 

não foi dado grande realce.---------------------------------------------------------------- 986 

Daí a sua conclusão e intervenção acerca do 25 de Abril ou foram umas 987 

comemorações envergonhadas ou então não quiseram festejar o 25 de Abril! É 988 

um erro! Mesmo que os mais jovens não tenham vivido o momento, compete-989 

nos a nós que o vivemos, fazer-lhes lembrar.------------------------------------------- 990 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Cabral Silva (CDS/PP) 991 

relativamente às questões que colocou no âmbito da obra do Mercado 992 

Municipal, o Senhor Presidente respondeu que já existe uma empresa e que 993 

neste momento aguardam uma decisão do Tribunal. No seu entender, as 994 

empresas quando se candidatam, para além de apresentação das declarações de 995 

não dívida à Segurança Social e Finanças, têm que apresentar garantia. Não está 996 

a insinuar que houve algum tipo de negligência, até porque uma empresa no 997 

momento da adjudicação pode ter uma boa saúde financeira e decorridos alguns 998 

meses entrar numa situação que a impossibilite de prosseguir com a obra, que 999 

possivelmente foi o caso. Pretendia saber quais são os procedimentos 1000 

normalmente adotados nestas situações por parte da Câmara Municipal no 1001 

sentido de tentar averiguar o melhor possível das condições da empresa que 1002 

ganhou a empreitada.----------------------------------------------------------------------- 1003 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) 1004 

interpelando novamente o Senhor Presidente da Câmara acerca da criação de 1005 

postos de trabalho numa fábrica na Zona Industrial de Gouveia, conforme 1006 

informação prestada na sessão ordinária de fevereiro de 2019, pretendia saber o 1007 

ponto de situação.--------------------------------------------------------------------------- 1008 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara respondendo ao Senhor 1009 

Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia relativamente à decisão de não 1010 

participação nas 7 Maravilhas da Doçaria. O “bolo estrela”, a sua patente, 1011 

pertence a uma empresa privada e não é detido pela Câmara. Em todo o caso, 1012 

em resultado daquilo que foi o concurso anterior, não ficaram satisfeitos com o 1013 

procedimento desse concurso, nomeadamente, a sua transparência e entenderam 1014 

não apresentar candidatura, tanto mais que a mesma tem custos.-------------------- 1015 

Relativamente ao Dia Municipal do Bombeiro, a Câmara está disponível para o 1016 

celebrar, até porque faz todo o sentido que se homenageiem estes homens e 1017 

mulheres. Se as corporações estiverem disponíveis, vão fazê-lo, não será a 1018 

Câmara a criar obstáculo a essa comemoração.----------------------------------------- 1019 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia referindo que neste 1020 

processo houve dois ou três erros que são de realçar neste momento. O dia 28 de 1021 

maio é o Dia do Bombeiro Português, há um pedido da Liga de Bombeiros 1022 
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Portugueses para que não se façam comemorações nesse dia, porque a ideia é 1023 

criar uma grande concentração de bombeiros a nível nacional.----------------------  1024 

Segundo erro, homenagear os bombeiros, mas há custa dos bombeiros. Há muita 1025 

gente “pseudo-intelectual do bombeirismo” que faz bandeira disto, mas acha que 1026 

também neste momento se devia perguntar aos bombeiros se têm capacidade e 1027 

se querem participar numa festa deste género.------------------------------------------ 1028 

Por outro lado, com o dispositivo em ação para a nova época de incêndios, a 1029 

ANPC também vem defender que se devem minimizar as festividades. A 1030 

situação era projetar esta comemoração para depois desta época, o que seria 1031 

provavelmente em outubro.---------------------------------------------------------------- 1032 

------- Retomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara afirmando que a 1033 

Câmara se encontra disponível para celebrar o dia na data que seja oportuno, de 1034 

acordo com a disponibilidade das Corporações.---------------------------------------- 1035 

No que diz respeito à transferência de competências, vão analisar o diploma e 1036 

reunir com as freguesias para ver da sensibilidade delas e o que pretendem, 1037 

cumprindo os prazos previstos.----------------------------------------------------------- 1038 

------- Em resposta à Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) existe um 1039 

protocolo entre a Câmara Municipal e um conjunto de entidades que prevê o 1040 

desenvolvimento deste projeto. É a coberto desse protocolo que constam já 1041 

verbas que são transferidas para fazer face a custos que têm que ver com o 1042 

desenvolvimento deste processo.--------------------------------------------------------- 1043 

------- Em resposta à Senhora Deputada Ana Cristina Oliveira (PS) vai verificar 1044 

junto dos serviços de que forma foi feita a aplicação do herbicida, em que 1045 

condições foi aplicada e se a Lei não o permite não deve a Câmara Municipal 1046 

fazê-lo.---------------------------------------------------------------------------------------- 1047 

------- Respondendo ao Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) em 1048 

relação ao novo “Estrelinha” estão a aguardar a conclusão do procedimento 1049 

formal por parte do IMT para que se possa colocar a viatura em funcionamento. 1050 

------- Em resposta ao Senhor Deputado Fernando Silva (PS) reafirmou que não 1051 

vai agendar uma proposta que, neste momento, é uma coisa incipiente, necessita 1052 

de ter dados concretos. É sua intenção avançar com o projeto e por isso é que 1053 

colocou um técnico a trabalhar nesse assunto, mas será com dados concretos que 1054 

agendará para que o executivo possa tomar uma decisão concreta com base em 1055 

custos e de que forma se pode desenvolver o projeto. Nessa altura, faz todo o 1056 

sentido agendar o projeto com todos os dados associados e concretos para que se 1057 

decida em conformidade, tendo em conta as candidaturas em vigor na altura 1058 

certa em que possa ser enquadrada.------------------------------------------------------ 1059 

------- Em resposta ao Senhor Deputado Fernando Cabral Silva (CDS/PP) o 1060 

procedimento da obra do Mercado Municipal foi feito através de concurso 1061 
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público, submetido a Visto do Tribunal de Contas que analisou todo o 1062 

procedimento e, deste modo, foram cumpridas todas as regras e condições e 1063 

responsabilidades perante as instituições, caso contrário seria eliminada e o 1064 

Tribunal de Contas visou o procedimento. Infelizmente, a seguir, a empresa 1065 

considerou que não estava em condições financeiras para prosseguir com a obra. 1066 

A Câmara, enquanto interessada, porque tem candidatura, procurou encontrar 1067 

uma outra empresa para prosseguir com a empreitada, o que demorou o seu 1068 

tempo. Já comunicaram ao Meritíssimo Juiz e ao Senhor Administrador de 1069 

Insolvência, solicitando a cessão da posição contratual para que se prossiga com 1070 

a obra.----------------------------------------------------------------------------------------- 1071 

------- Usou da palavra o Senhor Vereador Joaquim Lourenço para prestar o 1072 

esclarecimento sobre a Rede Escolar 2018/2020. Informou que foi recebido da 1073 

parte da DGesT, à semelhança dos anos anteriores, uma proposta para se 1074 

pronunciarem sobre as Escolas Básicas de Lagarinhos e Folgosinho, que se 1075 

tratam daquelas que não têm código atribuído e com autorização de 1076 

funcionamento anual, bem como sobre a Escola Básica de Paços da Serra, uma 1077 

vez que havia um compromisso da parte do Município devido às obras feitas na 1078 

Escola Básica de Moimenta da Serra, em que a DGesT entendia que os alunos 1079 

de Paços da Serra deviam transitar para Moimenta da Serra.------------------------- 1080 

Solicitaram a continuação de funcionamento da Escola Básica de Folgosinho, 1081 

Lagarinhos e Paços da Serra por mais um ano letivo, proposta aprovada, por 1082 

unanimidade, em reunião de Câmara e é essa proposta que dia 2 de maio 1083 

defenderá na DGesT na reunião da rede escolar que terá com o Diretor do 1084 

Agrupamento, em Coimbra.--------------------------------------------------------------- 1085 

Não quer deixar contudo de manifestar a sua preocupação relativamente a 1086 

alguns Jardins de Infância do Concelho e que deve preocupar a todos, como é o 1087 

caso de Figueiró da Serra, Nespereira, Folgosinho e Melo dada a sua frequência 1088 

muito diminuta neste momento, com duas a três crianças, que deve levar os 1089 

Presidentes de Junta, o Executivo e o Agrupamento a repensar a Rede pré-1090 

escolar e ver o que se pode fazer a bem das crianças. Duas a três crianças e dois 1091 

adultos devem fazer refletir o que estão a fazer para o bem destas crianças, 1092 

sobretudo em termos de socialização. Deixa este apelo à consciência de todos, 1093 

dado que é isso que lhe vão apelar na DGesT. Devem procurar um outro tipo de 1094 

resposta para estas crianças ou não? – Questionou.------------------------------------ 1095 

Em resposta ao Senhor Deputado Fernando Silva (PS) que se referiu à Auditoria 1096 

realizada, cuja documentação se encontra em seu poder, dado o carácter 1097 

confidencial e reservado, iria mantê-la como tal.--------------------------------------- 1098 

A única informação que tem e que foi remetida para os membros da Assembleia 1099 

Municipal, e que referiu anteriormente, é a Informação da Situação Financeira e 1100 
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que se encontra arquivada no Gabinete de Apoio à Assembleia Municipal, a 1101 

questão dos compromissos no valor de 21 milhões de euros consta da 1102 

Informação Financeira em causa, cuja cópia entregou ao Senhor Deputado 1103 

Fernando Silva.------------------------------------------------------------------------------ 1104 

II - PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO” 1105 

------- 1) Matilde Freitas:- Dirigiu-se a esta Assembleia Municipal a jovem 1106 

munícipe Matilde Freitas que, na pessoa do Senhor Presidente da Assembleia 1107 

Municipal, cumprimentou todos os presentes e passou a proferir a seguinte 1108 

declaração:----------------------------------------------------------------------------------- 1109 

“Sua Excelência, fez este dia 25 de Abril dois anos que me dirigi a esta 1110 

Assembleia e expus a forma como a nossa democracia é um projeto em 1111 

constante construção. Um projeto passível de graves recuos se não for 1112 

ativamente preservada.--------------------------------------------------------------------- 1113 

Prometi nesse dia também que cumpriria as minhas funções e enquanto jovem 1114 

estaria atenta e não deixaria nunca de assumir as minhas responsabilidades.----  1115 

E é nesse sentido enquanto jovem cidadã e ficámos a saber hoje que faço parte 1116 

precisamente do público-alvo desta iniciativa do dia 25 de Abril e tentando 1117 

tornar esta nossa democracia gouveense um pouco mais participada e 1118 

participativa e um pouco mais critica que estou aqui hoje.--------------------------- 1119 

Este dia 25, estive presente no 1.º Congresso do Livro Sagrado. Antes de mais, 1120 

congratular o executivo por esta ideia e desejar que não se torne mais um 1121 

Indoorsnow que, como todos nós sabemos, “trouxe a Gouveia milhares de 1122 

pessoas por ano”, nas palavras do nosso excelentíssimo candidato ao 1123 

Parlamento Europeu que com certeza vai tornar o trânsito em Bruxelas muito 1124 

mais circulável.------------------------------------------------------------------------------ 1125 

Este Museu do Livro Sagrado tem de facto tudo para se tornar um ponto de 1126 

referência, especialmente, se conseguir manter um respeito e carácter 1127 

ecuménico por todas as religiões, inclusive, as mais antigas ou as menos 1128 

ortodoxas e, se conseguir diferenciar a necessidade de alguma forma de 1129 

religiosidade ou de valores religiosos e da necessidade de ética e dos princípios 1130 

de laicidade do Estado.-------------------------------------------------------------------- 1131 

Infelizmente, não foi isso que eu vi nos oradores convidados. A mensagem era 1132 

uma mensagem centrada no Cristianismo. Foi posto em causa se fazia sentido o 1133 

Estado ser um Estado laico. Foram confundidos princípios morais com 1134 

princípios religiosos. Foram chamadas às religiões politeístas de “os tempos 1135 

escuros da religião”.----------------------------------------------------------------------- 1136 

ADN das civilizações? Ainda bem que o Cristianismo Católico não é a única 1137 

religião que modelou as nossas múltiplas civilizações.------------------------------- 1138 
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Foi infeliz também a data em que este evento se realizou e o ter implicado a não 1139 

realização de uma cerimónia oficial do 25 de Abril.---------------------------------- 1140 

Lamento saber que para este executivo o 25 de Abril não é mais do que um 1141 

feriado, mas mais do que isso, preocupa-me. Preocupa-me porque temos neste 1142 

momento pessoas do vosso Partido, eleitas por este nosso Círculo, a irem às 1143 

escolas e a negarem que houve pessoas a serem mortas e torturadas por um 1144 

Regime Autoritário em Portugal. A branquearem um passado em que os valores 1145 

eram precisamente Deus, Pátria e a Família.------------------------------------------ 1146 

Este não foi um 25 de Abril normal, aproximam-se eleições e podemos por todo 1147 

o mundo ver a ascensão de uma Extrema-Direita Fascista. Portugal não é 1148 

isolado e vemos líderes nacionais, de forças de segurança pública, a 1149 

identificarem-se com o Fascismo Autoritário.------------------------------------------ 1150 

A nossa Democracia está em risco. E em vez de promover educação, a crítica, 1151 

este executivo promove, no dia da luta pela Liberdade, um debate de cristãos 1152 

católicos e chama-lhes de “ADN das Civilizações”, ignorando todas as outras 1153 

múltiplas formas de religiosidade e de religiões.--------------------------------------- 1154 

Este era o 25 de Abril em que o executivo devia ter mostrado que este dia e esta 1155 

luta se traduz em muito mais do que um elogio saudosista das figuras do 1156 

passado, como o Presidente da Câmara disse.----------------------------------------- 1157 

E a verdade é que este executivo falhou profundamente. Isto não foi um 1158 

contratempo na luta pelo progresso, pela democracia e pela liberdade. Isto foi 1159 

um retrocesso democrático. Não foi uma minimização do dia como o Presidente 1160 

da Câmara lhe chamou.-------------------------------------------------------------------- 1161 

Deixo-lhe uma citação do Marquês de Sade: ““AA  iiggrreejjaa  éé  oo  óóppiioo  qquuee  ffaazz  oo  ppoovvoo  1162 

ttoommaarr  ppaarraa  qquuee  aanneesstteessiiaaddoo  ppoorr  eessssaa  ddrrooggaa  nnããoo  ddêê  ccoonnttaa  ddaass  ffeerriiddaass  qquuee  llhheess  1163 

rraassggaass””.. E entre nós essas feridas têm sido muitas.----------------------------------- 1164 

Excelentíssimos, deixem de falar da vossa maioria, para nem terem de ouvir as 1165 

críticas que vos fazem. A vossa maioria é uma falécia. Foram eleitos por menos 1166 

de 30% da população gouveense e um bom governo local veria nisso uma perda 1167 

de democracia e não uma vitória. Jamais poderá ser democracia quando a 1168 

vossa maioria se assenta num acento construído por uma minoria.----------------- 1169 

Aos Deputados do Partido Social Democrata, pergunto, enquanto 1170 

representantes de um povo que lutou de um povo que acreditou, de um povo que 1171 

fez esta Revolução dos Cravos, é com este executivo PSD que os Senhores se 1172 

identificam?---------------------------------------------------------------------------------- 1173 

Porque aquilo que este executivo está a fazer é usar a vossa maioria para se 1174 

camuflar da sua incapacidade de governação pelas pessoas.”---------------------- 1175 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia registando a opinião 1176 

manifestada pela jovem Matilde Freitas.------------------------------------------------ 1177 
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Referiu que, da sua posição e dos seus 66 anos, e também viveu o 25 de Abril, e 1178 

disse-o que o 25 de Abril devia ser, deve ser e deve continuar a ser, também, 1179 

uma alegria à Democracia, aos respeito entre todos, à procura de diálogo entre 1180 

todos e não à visão pura e simples e à expressão pura e simples, verbal ou não, 1181 

das diferenças dos pensamentos políticos de cada um de nós.------------------------  1182 

É por isso que se tem pautado enquanto Presidente da Assembleia por respeitar a 1183 

sua esquerda e a sua direita que é diferente dos demais, porque a sua esquerda e 1184 

a sua direita, do local onde o público está sentado é diferente e isto só prova a 1185 

relatividade de tudo e a relatividade das coisas sérias desta vida.-------------------- 1186 

E o que é importante é que, por um lado, os mais velhos sintam que há 1187 

juventude e que há juventude que quer ser participativa e que quer ser ouvida e 1188 

atuante em todo este processo que tem que continuar a ser democrático.--------- 1189 

Mas o que também é importante é que os mais velhos ainda possam dizer vamos 1190 

construir o diálogo com amor e não com raiva.----------------------------------------- 1191 

III – PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 1192 

PONTO 1 – Apreciação e Votação dos Documentos de Prestação de Contas 1193 

da Câmara Municipal de Gouveia do Ano de 2018; Apreciação 1194 

do Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações 1195 

Patrimoniais 1196 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1197 

concedendo a palavra ao Senhor Presidente da Câmara para apresentação do 1198 

ponto da ordem de trabalhos.-------------------------------------------------------------- 1199 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara solicitando a devida 1200 

autorização do Senhor Presidente da Assembleia Municipal no sentido de ser a 1201 

Senhora Chefe de Divisão de Finanças, Património e Aprovisionamento, Dra. 1202 

Vera Mota, a apresentar este ponto de uma forma mais detalhada, tendo sido 1203 

concedida.------------------------------------------------------------------------------------ 1204 

------- Usou da palavra a Senhora Chefe de Divisão de Finanças, Património e 1205 

Aprovisionamento Dra. Vera Mota iniciando uma breve apresentação da Conta 1206 

de Gerência relativa ao ano de 2018.----------------------------------------------------- 1207 

Iniciou a apresentação referindo-se ao Mapa Resumo da Execução Orçamental, 1208 

em que o Saldo de Gerência, a 01/01/2018, teve uma Receita Arrecadada de 1209 

1.255.168,44 euros, com uma Receita Corrente, com uma percentagem de 1210 

arrecadação de 89,06% e em termos de Receita de Capital apresenta-se uma 1211 

percentagem de arrecadação daquilo que foi previsto de 78,91%, tendo o seu 1212 

total uma execução de 87,54% do total da Receita Prevista.------------------------- 1213 

Em termos de Despesa, a Despesa Corrente Executada foi de 85,35% e a 1214 

Despesa de Capital de 76,81%.----------------------------------------------------------- 1215 
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Verifica-se um Superavit Corrente de 2.128.190,57 euros, o que fez face àquilo 1216 

que foi o Deficit de Capital de 1.276.364,69 euros, permitindo, assim, um Saldo 1217 

de Gerência, para o ano de 2019, de 851.825,88 euros.------------------------------- 1218 

De uma forma resumida, em termos de Receita Corrente Arrecadada foi de 1219 

89%, ficando em relação àquilo que é a Receita Prevista Corrigida de 11%, que 1220 

não foi recebido o seu arrecadamento.--------------------------------------------------- 1221 

Em termos de Receita de Capital, foi arrecadado 79%, ficando 21% por 1222 

arrecadar. Na Receita de Capital, pode dizer-se que parte significativa da 1223 

Receita diz respeito aos Fundos Comunitários do PEDU, assim como do 1224 

POSEUR e algumas candidaturas do Gabinete Técnico Florestal, podendo ter 1225 

havido reprogramação daquilo que são os prazos de execução, transitando para 1226 

anos futuros.--------------------------------------------------------------------------------- 1227 

O Peso nas Receitas Correntes, à semelhança daquilo que tem sido os últimos 1228 

anos, o maior diz respeito às Transferências Correntes com um peso de 66%, 1229 

seguindo-se a Venda Bens e Serviços com 17%, os Impostos Diretos e Indiretos 1230 

com 16% e as Taxas, Multas e outras fontes de Receita com 1%.------------------- 1231 

Na análise da Despesa, a Despesa Corrente Arrecadada face às Despesas Totais 1232 

foi de 69% e a Despesa de Capital foi de 31%.---------------------------------------- 1233 

Convém exemplificar a Estrutura da Despesa Corrente que contem várias sub-1234 

divisões, em que se pode constatar que a Aquisição de Bens e Serviços, 1235 

representou 49% que, em relação ao ano anterior houve um aumento, seguindo-1236 

se as Despesas com o Pessoal com um peso de 35%, que relativamente ao ano 1237 

anterior em termos absolutos também teve um aumento e aqui é de salientar o 1238 

aumento com o Programa de Integração dos Precários com 41 colaboradores, 1239 

assim como um procedimento de recrutamento para o Quadro da Câmara de oito 1240 

operacionais na área da educação, assim como, de uma forma progressiva e 1241 

percentual, aquilo que foi a atualização das carreiras dos trabalhadores prevista 1242 

no Orçamento de Estado. Ainda na Despesa Corrente, seguem-se as 1243 

Transferências Correntes com um peso de 14% e, depois ao mesmo nível, os 1244 

Subsídios e Outras Despesas com 1%.--------------------------------------------------- 1245 

Nos Encargos com a Dívida, constatamos que, desde 2011 até 2018, houve uma 1246 

passagem de 186.300,00 euros para 44.285,08 euros, há aqui um aumento de 1247 

2017 para 2018 que muito se deve aos últimos empréstimos contratualizados em 1248 

2017 tanto da Rede Viária, como da Rede Viária 2.ª fase, como do POSEUR e 1249 

POSEUR 2.ª fase, assim como o Mercado Municipal.--------------------------------- 1250 

Em 2018, tiveram uma substituição da Dívida que era o PAEL por um 1251 

Empréstimo normal de Médio e Longo Prazo com taxas de juros muito mais 1252 

baixas e com a anulação dos constrangimentos e amarras que o PAEL nos 1253 

colocava para vários anos. Neste momento é um empréstimo normal.-------------- 1254 
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Em termos das Grandes Opções do Plano, e aqui é de salientar a divisão entre 1255 

AMR - Atividades Mais Relevantes e o PPI - Plano Plurianual de Investimentos 1256 

Onde a sua percentagem de distribuição tem um peso nas AMR de 77% e 23% 1257 

do PPI.---------------------------------------------------------------------------------------- 1258 

O Peso dos Programas nas Grandes Opções do Plano, permite verificar que 1259 

todo o Orçamento da Câmara, desde 2016, está distribuído por GOP’s, por isso o 1260 

peso da Administração Geral nos últimos dois anos ser significativo com 44% 1261 

do seu valor total, porque tem incluído tudo o que são despesas com pessoal, 1262 

despesas correntes que não estão sub-divididas nas outras rubricas mais 1263 

específicas.----------------------------------------------------------------------------------- 1264 

Depois segue-se as Águas, Saneamento e Resíduos Sólidos com 14%, é de 1265 

salientar que, no ano de 2018, desde janeiro, houve o pagamento de todas as 1266 

faturas das águas e de saneamento, o que faz com que a Conta 31, com as águas, 1267 

tenha um valor significativo de aumento em relação ao ano anterior, assim como 1268 

a Conta 62 com os encargos de 400.000,00 euros com o saneamento.-------------- 1269 

Segue-se com 8%, a Dívida Autárquica, a seguir, as Comunicações e 1270 

Transportes e o Ensino com 6%, com 4% encontram-se várias rubricas, o 1271 

Ordenamento do Território, Cultura e Desporto, a Indústria e Energia, 1272 

seguindo o Mercado e o Turismo com 3% e por ultimo a Proteção do Ambiente 1273 

com 2%.-------------------------------------------------------------------------------------- 1274 

Em relação à análise por Funções, onde agrega a despesa da Câmara pelas várias 1275 

Funções, permite verificar a sua distribuição, permitindo verificar que as 1276 

Funções Gerais tiveram um maior peso com 45%, segue-se as Funções Sociais 1277 

com 33%, seguindo-se as Funções Económicas 13% e Outras Funções com 9%. 1278 

Nas Funções Sociais é de salientar que temos o ensino, habitação, acção social, 1279 

o ordenamento do território, o saneamento, águas, resíduos sólidos, meio 1280 

ambiente, cultura e desporto e nas Económicas, a indústria, a energia, a 1281 

indústria, a comunicação, mercados, feiras e turismo.--------------------------------- 1282 

Ao nível do Desempenho Económico e Financeiro extraído daquilo que é o 1283 

Relatório, como aquilo que está descriminado no Anexo à Demonstração 1284 

Financeira e até mesmo na Certificação Legal dos Revisores Oficiais de Contas, 1285 

temos a Dívida Relevante para o Limite de Endividamento de 4.833.489,62 1286 

euros, que é também um dado monitorizado pela DGAL, portanto está de acordo 1287 

com aquilo que é o report e validação da DGAL, temos uma Margem de 1288 

10.658.842,65 euros.------------------------------------------------------------------------ 1289 

O valor das Provisões para Riscos e Encargos perfaz o valor de 8.932.160,29 1290 

euros, estando aqui integrado aquilo que é um facto relevante ocorrido após o 1291 

termo do Exercício Económico de 2018 que foi em março de 2019 feito o 1292 

Acordo de Regularização da Dívida com as Águas de Vale do Tejo, de cerca de 1293 
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9 milhões de euros, a vinte e cinco anos. Também é mencionado várias vezes no 1294 

Anexo, assim como no Relatório que este Acordo carece do Visto do Tribunal 1295 

de Contas e da excecionalidade da Lei 73/2013, da alínea b) do art.º 52.º do 1296 

Limite da Dívida Total, só depois desses dois requisitos é que é validado este 1297 

Acordo, mas, mesmo assim, considerando essa Provisão, ainda temos uma 1298 

Margem de 1.726.682,36 euros, conforme consta e é validado pelos Revisores 1299 

Oficiais de Contas.-------------------------------------------------------------------------- 1300 

Também como facto relevante ocorrido após o termo do Exercício Economico 1301 

de 2018, também em março de 2019 se chegou a acordo com a entidade Manuel 1302 

Rodrigues Gouveia S.A. relativamente à Variante de Vila Nova de Tazem, um 1303 

procedimento que foi como Dono de Obra, o Município de Seia, num valor de 1304 

775.000,00 euros, um pagamento que vai ser feito entre 2019, 2020 e 2021.------ 1305 

No que diz respeito à Dívida Global e a sua Evolução ao longo do tempo de uma 1306 

forma resumida de 2014 a 2018, podemos constatar que a Dívida Global Total 1307 

vem vindo a decrescer, tendo o de 2017 para 2018 fruto dos empréstimos de 1308 

médio e longo prazo que ficou anteriormente, ou seja, a Rede Viária, a Rede 1309 

Viária 2.ª fase, POSEUR e POSEUR 2.ª fase, que também tem alguma projeção 1310 

na Dívida de Curto Prazo, porque é sempre enquadrado aquilo que é do próprio 1311 

ano transita de cada empréstimo como Dívida de Curto Prazo, aquilo que se 1312 

paga no próprio ano corrente e daí o aumento na Dívida de Curto Prazo, temos 1313 

também o FAM e é de salientar que os Acordos de Pagamento celebrados com 1314 

os Fornecedores em 2006 foram totalmente pagos no ano de 2018.----------------- 1315 

Outro dado relevante tem a ver com aquilo que é o desfasamento ou não entre 1316 

aquilo que é as linhas dos compromissos assumidos, entre Corrente e Capital e 1317 

os pagamentos efetuados no próprio ano. E de facto em 2018 houve uma 1318 

aproximação do valor entre os compromissos assumidos com os seus 1319 

pagamentos e fez-se um esforço de até ao fim do ano se melhorar o seu 1320 

pagamento e de facto, validado pela DGAL, o Prazo Médio de Pagamento é de 1321 

27 dias naquilo que é a Ficha do Município do 4.º trimestre validado pela 1322 

DGAL.---------------------------------------------------------------------------------------- 1323 

Por último, realçou que o Resultado Líquido de Exercício de 2018, constatamos 1324 

que fruto de tudo aquilo que foi dito temos um Resultado Negativo de 1325 

2.719.762,65 euros. De salientar, que nas Autarquias, o conceito “resultados” 1326 

não é indicador prioritário do “output” da entidade, como acontece para no 1327 

sector privado, contudo indicará se a mesma desempenhou as atividades de 1328 

acordo com os seus meios. E, neste sentido é também de salientar o impacto que 1329 

os Acordos tiveram e tudo o que foi a constituição de Provisões no sentido de 1330 

regularizar aquilo que é foram os compromissos que foram assumidos.------------  1331 
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Por fim, agradeceu a todos os que colaboraram no processo de encerramento de 1332 

Contas, a todos os colaboradores da área financeira e não só, deixou registado, 1333 

em nome da Divisão Financeira, os seus agradecimentos.---------------------------- 1334 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa declarando abertas as 1335 

inscrições para os membros da Assembleia que pretendessem intervir.------------- 1336 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) referindo 1337 

que se trata de facto de um documento bastante extenso, difícil de interpretar e 1338 

que, em boa verdade, requeria mais tempo do que o prazo que está 1339 

regulamentado para se fazer uma análise mais correta deste manancial de 1340 

informação.---------------------------------------------------------------------------------- 1341 

Na página 1, há uma verba de transferência de subsídios correntes e prestações 1342 

sociais, no valor de 1.374.806,17 euros que, no fundo, acaba por ser uma verba 1343 

muito semelhante ao que se arrecada em termos de impostos e taxas.-------------- 1344 

É uma tendência que os preocupa na medida em que uma vez mais, não é que 1345 

seja incorreto que se paguem estas prestações sociais, mas gostariam de ver a 1346 

não necessidade desse pagamento num valor tão elevado, seria sinal que a 1347 

população de Gouveia tinha um outro nível de vida.---------------------------------- 1348 

Uma verba inscrita nas GOP’s, na página 12, relativamente ao Caminho da 1349 

Madre de Água, com um valor significativo de 93.524.000,00 euros. Pergunta se 1350 

este caminho é uma prioridade.----------------------------------------------------------- 1351 

Existem verbas bastante significativas em termos de juros de empréstimo de 1352 

curto prazo e a médio e longo prazo, na página 15 na Execução Anual das 1353 

GOP’s, certamente que terá sido o sumário de uma potencial subida de taxa de 1354 

juros em termos de provisões.------------------------------------------------------------- 1355 

No que diz respeito ao Património foi adquirido pela Câmara Municipal de 1356 

Gouveia, o edifício do Paço de Melo, no valor 232.986,00 euros, uma verba 1357 

considerável, pergunta o que está feito para recuperar este espaço e colocá-lo ao 1358 

serviço da população.----------------------------------------------------------------------- 1359 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Silva (CDS/PP) 1360 

procedendo à leitura da seguinte declaração:------------------------------------------- 1361 

“Após a análise do Relatório de Gestão do ano de 2018 comprova-se a 1362 

constante manutenção do que tem sido feito neste mantado que, em nosso 1363 

entender, fica aquém do potencial e das necessidades do concelho de Gouveia. 1364 

Claro que houve medidas que merecem a nossa concordância em vários 1365 

âmbitos, contudo, não se encontra neste Relatório a execução de projetos e 1366 

obras com características impulsionadoras e estruturantes que promovam o 1367 

necessário desenvolvimento do nosso concelho.--------------------------------------- 1368 
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Reconhecemos que existe uma preocupação social, e é extremamente pertinente, 1369 

nomeadamente, no âmbito da ação social, no apoio financeiro aos jovens, na 1370 

melhoria das condições de carência e emergência social, entre outras.------------ 1371 

Contudo, consideramos que se continuam a promover ações, cuja pertinência 1372 

não pomos em causa, sem serem apresentados dados objetivos que permitam 1373 

proceder à sua avaliação global.--------------------------------------------------------- 1374 

Pelo que é fundamental refletir sobres estas ações e confirmar se os seus 1375 

resultados práticos são os pretendidos para que se decida se devem ser 1376 

mantidas, reformuladas ou eliminadas.-------------------------------------------------- 1377 

E neste cenário, reforçamos a necessidade de existir um plano de 1378 

desenvolvimento estratégico sustentado e ambicioso que reflita a posição que 1379 

esta cidade deve assumir na região.------------------------------------------------------ 1380 

Relativamente à Prestação de Contas, três aspetos que pretendia aqui 1381 

salientar:------------------------------------------------------------------------------------- 1382 

- No que concerne à execução orçamental, de facto, verificaram-se 1383 

consideráveis taxas de execução global quer da Receita, quer da Despesa, 1384 

revelando-se a existência de um Superavit Corrente que permitiu cobrir o 1385 

Deficit de Capital resultante da fraca arrecadação das verbas dos fundos 1386 

comunitários, obtendo-se ainda assim um Saldo Positivo de aproximadamente 1387 

850.000,00 euros o que se traduz num bom indicador.-------------------------------- 1388 

- Quanto à Análise da Situação Económica e Financeira a 31/12/2018, 1389 

salientamos o Endividamento do Município que, a esta data, apresenta uma 1390 

Margem, considerando as Provisões, como aqui já foi referido, de 1,7 milhões 1391 

de euros para um Limite de Dívida total de aproximadamente 15,5 milhões de 1392 

euros.----------------------------------------------------------------------------------------- 1393 

- No que concerne ao Resultado Liquido do Exercício, apresenta um prejuízo 1394 

de, aproximadamente 2,7 milhões de euros, mais 2,15 milhões de euros do que 1395 

no ano anterior.----------------------------------------------------------------------------- 1396 

Consequentemente, este prejuízo, provocou, também, uma diminuição dos 1397 

fundos próprios, nos quais se salientam os resultados transitados negativos, no 1398 

montante de quase 14 milhões de euros.------------------------------------------------- 1399 

Apesar do Resultado Líquido do Exercício ser negativo e considerando as 1400 

amortizações e as provisões, obtém-se de facto um cash flow positivo, contudo 1401 

importa aqui ressalvar que, uma diminuição dos fundos próprios, tem sempre 1402 

implicações negativas na capacidade para solver compromissos futuros perante 1403 

terceiros.------------------------------------------------------------------------------------- 1404 

Constatámos que os custos que estiveram na origem do prejuízo apresentado, 1405 

foram provocados pelo aumento dos custos das mercadorias, relacionados com 1406 
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a compra da água, dos fornecimentos e serviços externos, dos custos com 1407 

pessoal e dos custos financeiros.--------------------------------------------------------- 1408 

No entanto, é importante destacar que, não sendo o principal objectivo deste 1409 

Município, nem de qualquer outro, a obtenção de lucro, este indicador revela a 1410 

forma eficiente ou não da utilização dos recursos.------------------------------------- 1411 

Para terminar, pretendia ser esclarecido que serviços foram prestados por dois 1412 

fornecedores que constam dos Mapas Recapitulativos, nomeadamente, Carlos 1413 

Alberto Cunha Saraiva, 60.000,00 euros e Rita Alexandra Rebelo Cardoso 1414 

Oliveira Barros, 130.000,00 euros.”----------------------------------------------------- 1415 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) referindo que 1416 

aquando a apresentação, em 2018, das Grandes Opções do Plano e Orçamento, 1417 

foram apresentados projetos para serem desenvolvidos orçados no valor de 1418 

2.400.000,00 euros. Aquilo que constatam é que de facto a execução do 1419 

Município ficou pelos 15.741,00 euros é uma diferença significativa entre aquilo 1420 

que tinha sido programado e aquilo que foi de facto realizado.---------------------- 1421 

A taxa de execução global apresentada parece-lhes bastante boa, mas se 1422 

tivéssemos em conta aquilo que foi o projeto inicial seria uma execução à volta 1423 

dos 70%.-------------------------------------------------------------------------------------- 1424 

E, portanto, aquilo que o Município pensava realizar não foi aquilo que de facto 1425 

se realizou, ainda assim a taxa de execução é em larga medida muito satisfatória. 1426 

Como é que isso se conseguiu e o que isso teve a ver com a última Revisão 1427 

Orçamental que, em certo modo, foi um reajuste para o que se pretendia que 1428 

fosse a taxa global apresentada.----------------------------------------------------------- 1429 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) 1430 

procedendo à leitura do seguinte documento:------------------------------------------- 1431 

“Agradecemos a apresentação prestada pela Chefe de Divisão e relativamente 1432 

à apreciação e votação dos documentos de prestação de contas da Câmara 1433 

Municipal de Gouveia de 2018, apraz-lhe registar que, sem aumento de 1434 

impostos, taxas e tarifas, a Receita Corrente arrecadada situou-se perto dos 1435 

90% do que era estimado.----------------------------------------------------------------- 1436 

Destacamos ainda que apesar dos constrangimentos que houve no 1437 

desenvolvimento de algumas obras, nomeadamente, o Mercado Municipal e 1438 

ETAR’s, mesmo assim a Receita de Capital aproximou-se dos 80% do 1439 

programado.--------------------------------------------------------------------------------- 1440 

Também nesta área da gestão financeira não podemos deixar de referir um 1441 

Superavit Corrente superior a 2 milhões de euros, a libertação do PAEL e a sua 1442 

substituição por um empréstimo de médio e longo prazo.------------------------- 1443 

Referimos ainda a conclusão dos Acordos de Pagamento e a redução da divida 1444 

de médio e longo prazo, bem como a redução do prazo médio de pagamento aos 1445 
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fornecedores, cerca de 30 dias, mais precisamente, segundo a informação da 1446 

Senhora Chefe de Divisão, 27 dias.------------------------------------------------------  1447 

Relativamente a esta Prestação de Contas de 2018 e o Relatório de Gestão, 1448 

temos que destacar algumas prioridades por parte do Executivo, 1449 

nomeadamente, o investimento em imobiliário sem recurso a crédito, a aposta 1450 

nas áreas da juventude, da educação e da família, quer através dos apoios 1451 

concedidos nos diversos níveis de ensino, bem como nos subsídios atribuídos às 1452 

famílias, investimento na manutenção dos espaços escolares e na renovação de 1453 

equipamentos, projetos como Gouveia Social, Gouveia Reabilita, o Inventivo à 1454 

Natalidade, o apoios à família, a teleassistência, o fundo social de Emergência 1455 

e a Loja Social, entre outros, foram uma realidade.----------------------------------- 1456 

O apoio à cultura e desporto, foi sempre uma preocupação do executivo. 1457 

Tivemos uma agenda cultural invejável, celebrou-se os 75 anos do Teatro Cine 1458 

de Gouveia com músicas de referência nacional e internacional e a 15.ª edição 1459 

do Gouveia Art Rock, um dos melhores festivais do mundo de música 1460 

progressiva.---------------------------------------------------------------------------------- 1461 

A nível de promoção do concelho e das suas potencialidades é bom lembrar a 1462 

Exposerra, a feira do queijo, o carnaval da serra, o campeonato do mundo de 1463 

trial, os tapiscos, a vinal, as festas do senhor do calvário, o Observa Estrela, a 1464 

Rota da Transumância, a festa da castanha e o mercado encantado de natal. 1465 

Referimos, também, a participação nos maiores eventos e montras nacionais de 1466 

turismo e de produtos endógenos, como a Bolsa de Turismo de Lisboa, a Feira 1467 

Internacional de Turismo, a Feira Internacional do Turismo de Interior e o 1468 

Salão internacional do sector de alimentação e bebidas.----------------------------- 1469 

Ao nível da criação de emprego foram recrutados 49 trabalhadores no ano de 1470 

2018. Houve uma aposta clara na valorização do trabalho e dignificação dos 1471 

colaboradores com cerca de um milhar de horas de formação. Houve a 1472 

reposição de mais de uma centena de trabalhadores da autarquia na carreira. 1473 

Foram implementados e reforçadas as condições de saúde, higiene e segurança 1474 

no trabalho com a realização de exames médicos periódicos aos trabalhadores, 1475 

investindo-se mais de dez mil euros em equipamento e protecção e 1476 

desenvolveram-se auditorias específicas de avaliação aos locais de trabalho.---- 1477 

Também foram concedidos apoios às empresas e investidores individuais e, 1478 

para além disso, no que se refere ao ordenamento do território destacamos a 1479 

recuperação do bairro de habitação social da Mata Rainha e a melhoria do 1480 

interface dos transportes de Gouveia e ainda as atividades ligadas à floresta e à 1481 

prevenção de incêndios.-------------------------------------------------------------------- 1482 

Em nome da bancada do PSD deixamos o nosso agradecimento a todos os que 1483 

integram os recursos humanos da autarquia, porque se foi importante definir 1484 



 
 

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  
  

 40 

rumos e definir políticas era também importante executá-las e de facto as 1485 

pessoas abraçaram o processo com muita vontade e daí os resultados.------------ 1486 

Fazemos votos para que o executivo continue a criar alicerces para que 1487 

Gouveia possa ter um futuro com mais emprego, com mais apoio social e com 1488 

uma edução melhor”.-----------------------------------------------------------------------  1489 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) referindo 1490 

que daquilo que se percebe transitaram mais de 850.000,00 euros para o ano de 1491 

2019 e, pelos vistos, não houve disponibilidade para se proceder à troca de 1492 

vidros no Posto de Atendimento ao Cidadão, sendo que a situação mais 1493 

complexa prende-se com a modernização do edifício dos Paços do Concelho, 1494 

pois, ao que se sabe, apresenta graves problemas elétricos e climatéricos e acaba 1495 

por ser uma vergonha um Município com tanto dinheiro não conseguir colocar o 1496 

Gabinete Técnico num gabinete que dê alguma dignidade aos seus funcionários 1497 

de modo a que não estejam num corredor de acesso ao bar/refeitório.-------------- 1498 

Esta semana, alguém nas redes sociais, sem qualquer ligação aos partidos, 1499 

constatou o facto de pessoas que tinham vindo assistir ao Campeonato de Judo, e 1500 

que de facto apreciaram muito a prova, porém, detestaram o pavilhão municipal, 1501 

o qual não se encontra nas melhores condições e estas situações perpassam para 1502 

outros edifícios.----------------------------------------------------------------------------- 1503 

Na medida em que estão a debater as Contas, pretendia saber se foi feito algum 1504 

estudo de mercado sobre o Programa SPIN, se deu ou não deu algum lucro às 1505 

famílias. Se deu, quanto é que foi esse valor.------------------------------------------- 1506 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente que, em resposta ao Senhor 1507 

Deputado Constantino Matos (CDU), informou que esses valores dizem respeito 1508 

à aquisição de imóveis, isto é, Rita Rebelo, aquisição de imoveis na Rua da 1509 

República e Carlos Pereira diz respeito à aquisição da antiga fábrica dos balões.- 1510 

Objetivamente e analisadas que foram as contas pelos Senhores Deputados, é 1511 

óbvio quando a Câmara se propõem fazer alguma coisa pretendem que ela seja 1512 

objetivamente alcançada. Porém, há circunstâncias que não controlam ou 1513 

dominam para poder garantir a 100% a sua prossecução. Não tiveram, como 1514 

gostariam, ao nível das Despesas de Capital e da sua execução, apesar da sua 1515 

taxa de 76%, mas tal deveu-se no atraso de execução de algumas empreitadas, 1516 

nomeadamente, no âmbito do POSEUR.------------------------------------------------ 1517 

Ao nível da aquisição de imóveis, destinam-se à sua requalificação para que eles 1518 

possam ser disponibilizados, nomeadamente, para alojamento, requalificação de 1519 

vias de circulação, reabilitação de edifícios, prossecução do PEDU, 1520 

Requalificação da Urbanização da Mata Rainha, bem como da sua Habitação 1521 

Social, Central de Camionagem e estacionamento. Intervenções que há muito 1522 
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tempo eram esperadas em urbanizações, como é exemplo disso, em Cativelos, a 1523 

Urbanização da Tapada ou o Bairro da Cascata.---------------------------------------- 1524 

A obra de Requalificação dos Bellinos, já se iniciou as suas demolições, 1525 

seguindo-se as fases de obra. Destacou as intervenções e conclusão em obras de 1526 

saneamento básico, com mais de 12 intervenções, um compromisso assumido 1527 

com os munícipes. Continuaram a aposta na educação, apoios sociais, incentivo 1528 

e investimento na cultura, que tem sido elogiada por pessoas de fora do 1529 

concelho, pela dinâmica cultural e associativa que tem este concelho e vai muito 1530 

da vontade e empenho das pessoas que trabalham nessas associações, mas 1531 

também do apoio que a Câmara Municipal concede. Não descurando a 1532 

requalificação de vias estruturantes no concelho. Existem projetos executados 1533 

que vão passar para a fase de contratação, como é o caso do Caminho do 1534 

Azeveiro e do Jancão, bem como um conjunto de intervenções pesadas em 1535 

diversas infraestruturas que são financeiramente significativas.--------------------- 1536 

Estão, portanto, a dar continuidade àquilo que se comprometeram com os 1537 

gouveenses, para além disso, continuam a conceder apoio às empresas do 1538 

concelho, dando-lhes a possibilidade de participarem em feiras nacionais que de 1539 

modo próprio não teriam condições para assumir os encargos para poderem 1540 

estarem presentes e a Câmara assume esses encargos para que essas empresas se 1541 

promovam.----------------------------------------------------------------------------------- 1542 

Continuam a criar regulamentos e apoios para apoio a atividades económicas, 1543 

como é exemplo disso o Regulamento de Apoio ao Sector Agropecuário.--------- 1544 

Prosseguimos com o apoio às Juntas de Freguesia, através dos contratos 1545 

interadministrativos, realizando obras em todas elas.---------------------------------- 1546 

É sempre possível dizer que podia ter sido feito melhor, é óbvio. São os 1547 

primeiros a reconhecer isso, mas não restem dúvidas que fizeram tudo para que 1548 

isso tivesse sido alcançado. Porém, há condicionantes que não podem dominar, 1549 

na medida em que dependem de entidades externas como o Estado ou a 1550 

CCDRC. Por exemplo, em relação à candidatura dos Bellinos, encontra-se tudo 1551 

pronto e apresentado há meses, no entanto, ainda não foram aprovadas, pois esta 1552 

entidade não tem tido a capacidade e a celeridade necessária para avançarem.---- 1553 

Vão realizar ainda um investimento avultado na Requalificação do Parque 1554 

Ecológico, em que andaram mais de um ano na CIM a reprogramar o Quadro 1555 

Comunitário para essa candidatura no âmbito do património natural e, decorrido 1556 

um ano, ele veio aprovada. São condicionantes externas que alteram 1557 

profundamente aquilo que têm programado fazer e não conseguem executar no 1558 

ritmo e tempo que gostariam de efetuar.------------------------------------------------- 1559 

Há um programa para cumprir, um conjunto de compromissos com diversas 1560 

entidades, nomeadamente, no âmbito do PEDU, do POSEUR, do POISE e pode 1561 
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assegurar que sempre que houver possibilidade de efetuar uma candidatura no 1562 

interesse dos gouveenses e de Gouveia, a Câmara não deixará de efetuar, como 1563 

aquele que ainda naquele dia submeteram no valor de mais de 200 mil euros e 1564 

que vai permitir efetuar melhorias nas acessibilidades na cidade de Gouveia.----- 1565 

Pretendem, também, executar as candidaturas no âmbito ambiental e executá-las 1566 

com a maior rapidez possível, seja por razões de prevenção de incêndios, seja 1567 

por razões ambientais.---------------------------------------------------------------------- 1568 

Com base nisto, aquilo que lhe apraz dizer para terminar e após tudo o que já foi 1569 

dito é que, apesar destas condicionantes e o assumir destes encargos com a 1570 

questão das águas, e já em 2018 assumiram na integra o pagamento do 1571 

saneamento básico, apesar disto, a Câmara continua com margem para 1572 

prosseguir com investimento na rede viária, no apoio social, cultural, desporto, 1573 

requalificação de espaços municipais, como a Biblioteca Municipal, Museu 1574 

Abel Manta e outros espaços que necessitam.------------------------------------------ 1575 

Relativamente às conclusões finais do Programa SPIN, informou que se 1576 

verificaram 153 registos na plataforma, 75% dos utilizadores com ações na 1577 

plataforma, foram vendidos 223 manuais, com um rendimento gerado de 1578 

1.206,77 euros, rendimento médio individual de 30,17 euros para os utilizadores 1579 

que venderam os manuais. 178 manuais comprados, com uma poupança de 1580 

2.343,39 euros. A poupança média individual rondou os 80,20 euros e o grau de 1581 

satisfação das reservas foi superior a 70%. A poupança para o utilizador-1582 

vendedor e comprador rondou os 93,50 euros e a poupança total para as famílias 1583 

de 3.550,06 euros.--------------------------------------------------------------------------- 1584 

Concluiu, dizendo, que não estão totalmente satisfeitos com a execução em 1585 

termos de Despesas e de Receita de Capital que tem a ver objetivamente com a 1586 

execução destas empreitadas e o arrecadar das receitas, mas também do grau de 1587 

execução destas despesas. No entanto, vão fazer tudo para continuar a alcançar o 1588 

maior grau de execução e a continuar a apresentar as candidaturas que for 1589 

possível apresentar e estão a aguardar a sua decisão e esse atraso da decisão é 1590 

claro que condiciona o grau de execução de um Orçamento.------------------------- 1591 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) referindo que 1592 

ficou com a ideia de que a redução do valor inicialmente previsto dos 22.000,00 1593 

euros para uma realização de 13.000,00 euros se deveu à não arrecadação da 1594 

verba do Fundo Social Europeu para a realização de projetos. O que quer dizer 1595 

que há aqui alguma dificuldade naquilo que é a organização e a gestão, é como 1596 

se fosse quase um avulso de projetos que se vai realizando. No que diz respeito à 1597 

melhoria das acessibilidades no centro da cidade de Gouveia, no Bairro de S. 1598 

Lázaro, congratulou-se com essa intervenção.------------------------------------------ 1599 
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Realmente andaram a reformular vias, a própria Cardia, já foi arranjada duas 1600 

vezes com fundos europeus e contínua terrível. De facto, constata-se que houve 1601 

tanto dinheiro gasto e tanto investimento e o que é que isso tem trazido de mais-1602 

valias na melhoria das condições de vida das pessoas e empregabilidade e 1603 

sustentabilidade do nosso concelho? – Questionou.------------------------------------ 1604 

A alteração orçamental realizada em dezembro de 2018 e que retirou 7 milhões 1605 

de euros do Orçamento, se não tivesse acontecido isso a execução do orçamento 1606 

não teria sido toda aquela que foi conseguida de cerca de 80%.--------------------- 1607 

Por último, pretendia a confirmação se a dívida total do município, neste 1608 

momento, é de cerca de 13.800.000,00 euros.------------------------------------------   1609 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) percebendo 1610 

que vão ser feitas muitas candidaturas, aliás, o Município de Gouveia só 1611 

funciona com candidaturas, no entanto, é de opinião que mudar dois vidros 1612 

partidos não necessita de aguardar por uma candidatura, bem como a 1613 

necessidade de se remodelar a rede elétrica do edifício dos Paços do Concelho 1614 

que, pelos vistos, está a colocar em perigo os funcionários ou a necessidade do 1615 

Gabinete Técnico ter um outro espaço ou até os Vereadores da oposição 1616 

possuírem um gabinete.-------------------------------------------------------------------- 1617 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que 1618 

relativamente aos vidros partidos, o edifício em causa não é propriedade da 1619 

Câmara Municipal, mas sim da EDP. Porém, como é óbvio, nunca se recusaram 1620 

a fazer as reparações necessárias, uma vez que ali se encontra instalado um 1621 

serviço e funcionários do Município. A Escola de Música também está instalada 1622 

e está a dar problemas e é à Câmara Municipal que é solicitada a resolução 1623 

desses problemas, agradecendo o seu alerta.-------------------------------------------- 1624 

Em resposta à Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) no que diz respeito à 1625 

dívida, essa informação encontra-se no documento que este órgão recebeu da 1626 

Certificação Legal de Contas.------------------------------------------------------------- 1627 

------- Usou da palavra o Senhor Vereador Joaquim Lourenço acrescentando que 1628 

de acordo com o documento da Certificação Legal das Contas, informa-se 1629 

acerca da dívida do Município:----------------------------------------------------------- 1630 

“Em 31 de dezembro de 2018, a dívida total do Município é de 4 833 490 euros, 1631 

não excedendo o limite da dívida total do Município para o ano de 2018, 1632 

calculado pela Direção Geral das Autarquias Locais em 15 492 332 euros. 1633 

Desta forma, a margem do limite da dívida total do Município seria de 10 658 1634 

843 euros. No entanto, dado que a dívida total não inclui 8 932 160 euros 1635 

refletidos na rubrica Provisões para riscos e encargos, se este montante fosse 1636 

considerado, a margem reduziria para 1 726 682 euros.”---------------------------- 1637 
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Mais informou que a dívida neste momento ainda não inclui os montantes dos 1638 

Acordos de Regularização de Dívida que se encontra no Tribunal de Contas para 1639 

obtenção de Visto. Enquanto não for visado encontra-se em Provisões e a dívida 1640 

ainda não está assumida. E a Certificação Legal de Contas faz essa diferença, a 1641 

Provisão e a Dívida.------------------------------------------------------------------------ 1642 

O exercício orçamental, como qualquer outro, é um conjunto de intenções de 1643 

projetos que pretendem fazer no futuro, tal qual como em 2019. Se assim é, 1644 

chegados a determinada altura, e vendo que não conseguem realizar, o melhor é 1645 

proteger com realismo o futuro não o deixando irremediavelmente perdido numa 1646 

sublime intenção. --------------------------------------------------------------------------- 1647 

------- Usou novamente da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1648 

referindo que de facto aquilo que previram no início não foi aquilo que foi 1649 

realizado no final e por isso retiraram valores do Orçamento para que desse uma 1650 

execução feita à medida. O que quer dizer que para a próxima vez convém fazer 1651 

um projeto mais realista em função daquilo que se pretende e não fazer um 1652 

enquadramento de um conjunto de situações que depois acabam por não ser 1653 

realizadas e tem que se andar a fazer o “sapato à medida”.--------------------------- 1654 

------- Respondeu o Senhor Vereador Joaquim Lourenço referindo que não é 1655 

assim como a Senhora Deputada refere, exemplo disso é o Mercado Municipal 1656 

que ninguém estava à espera que a empresa não prosseguisse com a obra e só aí 1657 

é uma execução de zero, mas deviam ter uma execução de 30%, no mínimo, 1658 

300.000 a 400.000 euros, bem como a autofacturação da água ao município no 1659 

valor de 400.000 a 500.000 euros e faturaram zero. Em termos orçamentais é 1660 

preciso corrigir isso caso contrário são penalizados.----------------------------------- 1661 

Por outro lado, quando elaboram um orçamento em setembro/outubro existia um 1662 

conjunto de investimentos a que se candidataram e que ainda não tiveram 1663 

execução e outros, como as drenagens e as ETAR’S, que estão muito atrasados 1664 

na sua execução.----------------------------------------------------------------------------- 1665 

------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara referindo que a Senhora 1666 

Deputada Ana Paula Freitas (PS) não pode desvirtuar e dar outros sentidos 1667 

àquilo que algumas pessoas, de forma séria, lhe estão a transmitir. São doze 1668 

intervenções de obras no âmbito do saneamento que, por razões que não dizem 1669 

respeito à Câmara, não tiveram a execução ambicionada.---------------------------- 1670 

E qual é o Município que não trabalha com candidaturas, Senhor Deputado Rui 1671 

Filipe Monteiro? O Município de Gouveia faz aquelas que lhes é possível 1672 

efetuar. Agora, entre a apresentação da candidatura, a sua aprovação e execução, 1673 

os tempos não são coincidentes e isso é responder seriamente à questão e não 1674 

dar outros sentidos ou outras intenções.------------------------------------------------- 1675 
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------- Insurgiu-se a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) dizendo que não 1676 

admitia ao Senhor Presidente da Câmara que lhe diga que ela não está a falar de 1677 

uma forma séria.----------------------------------------------------------------------------- 1678 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal dando por 1679 

concluído o debate, colocando à votação os Documentos de Prestação de 1680 

Contas da Câmara Municipal de Gouveia do ano de 2018; Apreciação do 1681 

Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais, tendo sido 1682 

os documentos aprovados, por maioria, com vinte e três (23) votos a favor, por 1683 

parte do Grupo Parlamentar do PPD/PSD e catorze (14) abstenções, por parte 1684 

dos Grupos Parlamentares do PS, CDS-PP e CDU, nos termos da alínea l), do 1685 

n.º 2, do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------- 1686 

PONTO 2 – Discussão e Votação da Proposta da 2.ª Revisão ao Orçamento 1687 

e às Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal de 1688 

Gouveia do ano de 2019 1689 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1690 

concedendo a palavra ao Senhor Presidente da Câmara para apresentação do 1691 

ponto da ordem de trabalhos.-------------------------------------------------------------- 1692 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que esta 1693 

proposta de 2.ª Revisão deve-se à introdução de algumas rubricas, 1694 

nomeadamente, a Elaboração da Estratégia Local de Habitação, indispensável 1695 

para adesão ao Programa 1.º Direito, conforme informação prestada pela 1696 

Senhora Secretária de Estado, como condição é necessário elaborar aquela 1697 

estratégia que candidatamos ao próprio IRHU.----------------------------------------- 1698 

A introdução de uma rubrica no valor de 15.000,00 euros que se prende com 1699 

uma iniciativa de “Queima Segura”. Quando os privados têm necessidade de 1700 

efetuar a queima de materiais podem solicitar a colaboração da Câmara 1701 

Municipal de Gouveia para juntamente com os bombeiros se deslocarem ao 1702 

local. É uma intervenção paga por este programa.------------------------------------- 1703 

A outra rubrica criada é a “Requalificação de Percursos Pedonais Inclusivos” 1704 

que lhes permite fazer candidatura e ter apoio até 200.000,00 euros.--------------- 1705 

Destacou, também, a rubrica de 1.000,00 euros relacionada com o anterior 1706 

Aviso, no âmbito do saneamento, em que a Câmara de Gouveia, Seia e Oliveira 1707 

do Hospital apresentaram as candidaturas e era como condição que ela fosse 1708 

acompanhada, pelo menos, pela manifestação da intenção de constituir uma 1709 

empresa intermunicipal. Então, nessa altura, foi inscrita em Orçamento uma 1710 

rubrica de valor simbólico que se prendia com as intervenções que se 1711 

propunham fazer no âmbito do concelho de Gouveia embora, como é óbvio, 1712 

formalmente essas intervenções sejam desenvolvidas pela empresa 1713 

intermunicipal. Também aqui neste caso, foram aconselhados, por mera cautela, 1714 
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uma vez que a empresa intermunicipal ainda não está formalmente constituída, 1715 

encontra-se a aguardar o Visto do Tribunal de Contas, introduzir uma rubrica 1716 

para esta questão da eficiência da água com um valor simbólico de 1.000,00 1717 

euros.------------------------------------------------------------------------------------------ 1718 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa declarando abertas as 1719 

inscrições para os membros da Assembleia que pretendessem intervir.------------- 1720 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) que, 1721 

relativamente à elaboração da Estratégia Local de Habitação, pretendia saber se 1722 

já se sabe quem vai elaborar o estudo e qual é o objetivo desta estratégia e se 1723 

passa pelo arrendamento de imóveis a preços controlados.--------------------------- 1724 

Em relação à Requalificação dos Recursos Pedonais Inclusivos, uma vez que se 1725 

trata de uma verba considerável, pretendia saber em que consiste este projeto.--- 1726 

Em relação a uma diferença de cerca de 36.000,00 euros relativamente à 1727 

Reabilitação do Espaço Envolvente à Antiga Fabrica Bellino & Bellino gostaria 1728 

se saber a razão da redução da verba.---------------------------------------------------- 1729 

Nas Modificações às Grandes Opções do Plano, há uma situação que pretendia 1730 

ver esclarecida e que se prende com um gasto previsível de 967.500,00 euros, 1731 

acrescido de outros gastos de 160.000,00 euros em “Abastecimento de Água”, se 1732 

se está a considerar o abastecimento em “Alta” ou em “Baixa” e se é em “Alta”, 1733 

se é da responsabilidade da Câmara Municipal de Gouveia e no caso de ser 1734 

abastecimento em “Alta” quanto é que a empresa que gere o abastecimento de 1735 

água está a pensar gastar no mesmo período.------------------------------------------- 1736 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara informando que a 1737 

Estratégia Local de Habitação é um documento “chapéu” para as futuras 1738 

intervenções que se destinam a melhorar as condições de habitabilidade de 1739 

imóveis onde as pessoas já vivem. Por exemplo, uma residência sem casa de 1740 

banho, por este programa, a autarquia pode fazer essa intervenção ou outras até 1741 

de nível global no edifício. Uma ambição da Câmara é uma intervenção 1742 

profunda no Bairro Social de Vila Nova de Tazem, com falta de condições de 1743 

habitabilidade. Esta é uma razão que nos levou a aderir a este programa.---------- 1744 

No Bairro de S. Lázaro, destina-se a melhorar as acessibilidades das pessoas, 1745 

nomeadamente, pessoas com mais dificuldade de locomoção, construindo 1746 

algumas rampas de acesso, passeios de fácil acesso, mais largos, com uma 1747 

intervenção no montante de 200.000,00 euros.----------------------------------------- 1748 

------- Usou da palavra o Senhor Vereador Joaquim Lourenço referindo que a 1749 

diferença de 36.000,00 euros na intervenção nos Bellinos, é porque no concurso 1750 

o preço da adjudicação é mais baixo do que aquele que estava no Orçamento.----  1751 

Houve uma poupança que aproveitaram para compensar na introdução destas 1752 

despesas que são necessárias.------------------------------------------------------------- 1753 
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------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a 1754 

“PROPOSTA DE 2.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E GRANDES 1755 

OPÇÕES DO PLANO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOUVEIA DO 1756 

ANO DE 2019”, tendo sido o documento aprovado, por maioria, com vinte e 1757 

quatro (24) votos a favor por parte do Grupo Parlamentar do PPD/PSD e do 1758 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia e treze (13) abstenções por 1759 

parte dos Grupos Parlamentares do PS, CDS/PP e CDU, nos termos da alínea a), 1760 

do n.º 1, do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.------------------------- 1761 

PONTO 3 – Discussão e votação da Proposta de Transferência de novas 1762 

competências na área da Educação do Estado Central para as 1763 

Autarquias Locais 1764 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1765 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar o ponto da ordem de 1766 

trabalhos, tendo concedido a palavra ao Senhor Vereador Joaquim Lourenço.---- 1767 

------- Usou da palavra o Senhor Vereador Joaquim Lourenço referindo que com 1768 

a publicação do Decreto-Lei n.º 21/2019, o art.º 69.º, determina que até 30 de 1769 

abril - entretanto este prazo foi alargado até 30 de junho - este órgão tem que se 1770 

pronunciar sobre a descentralização, sob proposta da Câmara Municipal, tendo 1771 

em conta os mapas com os fundos da descentralização.------------------------------- 1772 

A Câmara entendeu, por unanimidade, que tendo decorrido já 1/3 do ano de 1773 

2019, face aos rácios de pessoal que são apresentados nos mapas, 1774 

manifestamente insuficientes de acordo com a gestão do Agrupamento, face 1775 

àquilo que são as propostas financeiras a transferir para o Município que são 1776 

ipsis verbis aquilo que foi o orçamento do Agrupamento no ano de 2018, 1777 

manifestamente insuficiente declarado pela gestão do mesmo e por todos os seus 1778 

órgãos, face àquilo que são a insuficiência de verbas destinados à aquisição de 1779 

equipamentos e requalificação dos edifícios. Segundo o alerta do Senhor Diretor 1780 

do Agrupamento de Escolas de Gouveia de que, em 2007, foram adquiridos 1781 

computadores e vídeo projectores, decorridos doze anos, estes equipamentos, 1782 

cerca de 250 computadores, vão começar a falhar.------------------------------------- 1783 

A nossa proposta é que, em 2019, não se aceite a transferência de novas 1784 

competências. Entretanto, existe uma Comissão própria constituída no âmbito 1785 

do Conselho Municipal de Educação que está a analisar o assunto, sendo 1786 

intenção fazer uma contraproposta ao Senhor Secretário de Estado, apresentando 1787 

o modo como podemos receber as competências para 2020, mas sob 1788 

determinadas condições.------------------------------------------------------------------- 1789 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa declarando abertas as 1790 

inscrições para os membros da Assembleia que pretendessem intervir.------------- 1791 
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------- Usou da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) referindo 1792 

que no conceito da questão das transferências de competências pensa que terão 1793 

que ser votadas na sessão de junho. Perguntou relativamente àquelas que já 1794 

foram deliberadas por este órgão se já há desenvolvimento ou negociação com o 1795 

Governo no sentido da Câmara vir assumir algumas para o ano de 2020.----------  1796 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo essa 1797 

negociação é feita no âmbito da ANMP e não Município a Município, continua 1798 

haver o diálogo com o Governo relativamente a esta questão. A ANMP 1799 

deliberou no sentido de aceitar que esta descentralização nestas áreas fosse 1800 

avançando, mas colocando reservas, nomeadamente, em relação à questão 1801 

financeira. A questão financeira, no fundo, acaba por ser sempre a bitola que vai 1802 

nortear no futuro esta questão da descentralização.------------------------------------ 1803 

Sabe que estão a ser feitos contactos, mas que não têm sido fáceis, uma vez que 1804 

a questão principal envolve verbas, pois não tem havido da parte das Finanças a 1805 

flexibilidade no reforço das verbas de apoio e de financiamento desta 1806 

descentralização. Espera que o processo possa evoluir favoravelmente.------------ 1807 

------- Discutido o assunto, usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa 1808 

colocando à votação a “Proposta de Transferência de novas competências na 1809 

área da Educação do Estado Central para as Autarquias Locais”, tendo a 1810 

Assembleia Municipal deliberado, para cumprimento do previsto na Lei-Quadro 1811 

e respetivo diploma sectorial, o seguinte:------------------------------------------------ 1812 

A Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto (Lei-quadro da transferência de 1813 

competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais), 1814 

estabelece um alargado âmbito de matérias em que ocorrerá o processo de 1815 

transferência de competências do Estado para as autarquias locais, em particular 1816 

para os municípios.  1817 

Temporalmente, a Lei n.º 50/2018, prevê que aquele processo ocorra nos anos 1818 

de 2019, 2020 e 2021. 1819 

Assim: 1820 

1. Considerando o disposto no Decreto-Lei n.º 21/2019, de 30 de janeiro, que 1821 

concretiza a transferência de competências no domínio da educação para os 1822 

Municípios; 1823 

2. Considerando também o disposto no art.º 69º do mesmo diploma e cujo 1824 

projeto se anexa à presente proposta; 1825 

3. Considerando que a transferência dos edifícios escolares não contempla 1826 

valores de investimento para requalificação das instalações, para 1827 

equipamentos informáticos e outros; 1828 

4. Considerando que os valores propostos correspondem, única e 1829 

simplesmente, aos montantes do orçamento executado pelo Agrupamento de 1830 
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Escolas de Gouveia em 2018, tido como insuficiente face às suas 1831 

necessidades, por todos os seus órgãos; 1832 

5. Considerando o rácio de pessoal não docente, traduzido pela portaria n.º 1833 

272-A/2017, para o Agrupamento de Escolas de Gouveia, é inferior às suas 1834 

necessidades para o cumprimento dos serviços essenciais; 1835 

6. Considerando que os transportes escolares são um assunto completamente 1836 

omisso nos documentos apresentados; 1837 

7. Considerando que esta transferência de competências, por si só, apenas virá 1838 

onerar o orçamento municipal, não retirando o munícipe, a curto prazo, 1839 

qualquer vantagem nesta alteração organizacional; 1840 

Delibera a Assembleia Municipal de Gouveia, por unanimidade, não aceitar o 1841 

projeto de mapa que contem os montantes do Fundo de Financiamento da 1842 

Descentralização a transferir para o Município de Gouveia, bem como a 1843 

listagem de todo o património, a transferir no ano de 2019, nos termos do n.º 1844 

2 do artigo 69º do Decreto-Lei n.º 21/2019 de 30 de janeiro e que nos foi 1845 

remetido pelo Senhor Secretário de Estado do Orçamento, Senhor Secretário de 1846 

Estado das Autarquias Locais e Senhor Secretário de Estado Adjunto e da 1847 

Educação, em 11 de abril de 2019, nos termos do n.º 2 do artigo 76.º do mesmo 1848 

diploma.-------------------------------------------------------------------------------------- 1849 

PONTO 4 - Discussão e Votação da Proposta: 1850 

“Calendarização/Agendamento das Sessões da Assembleia 1851 

Municipal” - Bancada Parlamentar do PS 1852 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1853 

autorizando a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS), na qualidade de 1854 

proponente, a apresentar a proposta.----------------------------------------------------- 1855 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) referindo que 1856 

a Bancada do Partido Socialista leva muito a sério o papel que desempenha 1857 

neste órgão e preocupa-se em trabalhar os assuntos que são agendados, 1858 

esforçam-se por isso e para fazer deste espaço um local de debate sério e não 1859 

propriamente especulativo. Nesse sentido, o trabalho que fazem neste órgão 1860 

ocupa-lhes muito tempo, é uma sobrecarga grande em termos de preparação e 1861 

reconhecem que o facto das sessões decorrerem durante a tarde/noite são 1862 

prejudiciais ao desenrolar do debate, limitam a participação do público na 1863 

Assembleia e, pessoalmente, prejudicam inclusive o funcionamento do trabalho 1864 

no dia seguinte.------------------------------------------------------------------------------ 1865 

À semelhança do que acontece em outros Municípios, a Bancada do PS 1866 

apresenta uma proposta de alteração do horário de funcionamento das 1867 

Assembleias, num dia de trabalho, se possível segundas ou sextas feiras, dado 1868 

que há deputados a trabalhar fora do concelho, o que poderia ser facilitador.------ 1869 
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------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa declarando abertas as 1870 

inscrições para os membros da Assembleia que pretendessem intervir.------------- 1871 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) corroborando 1872 

das palavras da Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS), recordando uma 1873 

intervenção do Senhor Presidente da Assembleia que lamentou, e com razão, 1874 

que os membros da Assembleia não comparecem nas cerimónias e outros 1875 

eventos em que era suposto estarem presentes os deputados municipais e 1876 

presidentes de junta, e com razão, mas a nossa tendência é mesmo essa, ou seja, 1877 

arranjar uma justificação para aquilo que vemos à frente dos nossos olhos 1878 

acontecer.------------------------------------------------------------------------------------- 1879 

Mas podemos pensar um pouco mais. Interrogarem-se porque é que eles não 1880 

vão? As pessoas só vão quando se sentem motivadas para ir. E todos os 1881 

presentes naquela sala precisam de ser motivados, porque estão ali pro bono.---- 1882 

A senha de presença que lhes é atribuída, não lhes paga um décimo do tempo 1883 

que ocupam a trabalhar para a Assembleia e Autarquia. E devem ser encarados 1884 

como pessoas que merecem consideração. E essa consideração deve ser tida em 1885 

conta de várias maneiras. Perguntarem-se a eles próprios, os que têm mais 1886 

consciência disso, o que se poderia fazer para trazer essa gente para os eventos. 1887 

Porque é que eles não vêm? O que pode ser feito?------------------------------------- 1888 

Por acaso naquele dia, àquela hora, até já passava da meia-noite e de facto o 1889 

Senhor Presidente da Mesa não colocou isso à consideração. Já sabem que têm 1890 

que continuar e isso não é benéfico para todos aqueles que no dia a seguir têm 1891 

que trabalhar. É obrigação de toda a Assembleia ponderar. A Câmara só tem que 1892 

cumprir o que for decidido, pelo que devem criar as mínimas condições para que 1893 

estejam motivados para continuar a desempenhar aquelas funções.-----------------  1894 

Pensou que o Senhor Presidente da Assembleia tivesse mais ideias de como 1895 

mobilizar, a conferência de líderes é pouco, todos têm que ser envolvidos. 1896 

Assim, faz todo o sentido levar em consideração a proposta em apreço e seroa 1897 

de facto um começo.------------------------------------------------------------------------ 1898 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal referindo 1899 

que a conferência de líderes, na sua opinião, foi também um começo. Sempre 1900 

ambicionou realizar ações conjuntas, como são exemplo as comemorações 1901 

realizadas sobre a alçada deste órgão. Mas de facto até mesmo nas ações levadas 1902 

a cabo pela Assembleia Municipal os Senhores Deputados participam muito 1903 

pouco.----------------------------------------------------------------------------------------- 1904 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) referindo 1905 

que com a aprovação desta proposta beneficiaria a presença e participação do 1906 

público na Assembleia Municipal. Acredita que sairia reforçada com a 1907 

aprovação desta proposta. Em relação à reunião de líderes julga que o resultado 1908 
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não foi assim tão mau como diz o Senhor Presidente da Assembleia e está 1909 

perfeitamente disponível, ou alguém por si, e julga que é uma ação para 1910 

continuar.------------------------------------------------------------------------------------- 1911 

------- Não se verificando mais nenhuma intervenção, o Senhor Presidente da 1912 

Mesa colocou à votação a Proposta: “Calendarização/Agendamento das 1913 

Sessões da Assembleia Municipal” - Bancada Parlamentar do PS, tendo 1914 

sido o documento reprovado com vinte e dois (22) votos contra por parte do 1915 

Grupo Parlamentar do PPD/PSD, treze (13) votos a favor por parte do Grupo 1916 

Parlamentar do PS e CDU e duas (2) abstenções por parte do Grupo 1917 

Parlamentar do CDS/PP e Senhor Presidente da Assembleia Municipal.----------- 1918 

PONTO 5 - Informações das Atividades do Senhor Presidente e Informação 
1919 

da Situação Financeira a 15/02/2019 
1920 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1921 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da ordem de 1922 

trabalhos referindo não ter nada a acrescentar.------------------------------------------ 1923 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as inscrições 1924 

para os Senhores Deputados que pretendessem intervir não se verificando 1925 

nenhuma intervenção.---------------------------------------------------------------------- 1926 

------- Nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 1927 

foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta as deliberações referentes 1928 

aos Pontos 1, 2, 3 e 4 da presente “Ordem do Dia”, de modo a produzir efeitos 1929 

imediatos. ------------------------------------------------------------------------------------ 1930 

------- Nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente da Mesa foi declarada 1931 

encerrada a reunião pelas vinte e quatro horas e quarenta e cinco minutos, da 1932 

qual e para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 1933 

assinada pelo Senhor Presidente da Mesa e pela sua 1.ª Secretária. ----------------- 1934 
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