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ATA N.º 8/2019 1 

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

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

Nobre, pelas vinte horas, reuniu em Sessão Ordinária a Assembleia 4 

Municipal de Gouveia, com o objetivo de dar cumprimento à respetiva 5 

Ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------ 6 

I – PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 7 

a) Apreciação e votação da Ata da Reunião da Sessão Ordinária de 26 8 

de setembro de 2019 9 

b) Apreciação e votação da Ata da sessão extraordinária de 28 de 10 

novembro de 2019 11 

c) Informações e leitura resumida do Expediente 12 

d) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir 13 

e) Direito de resposta do Presidente da Câmara ou de quem o substitua 14 

II - PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO” 15 

III - PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 16 

Ponto 1 -  Discussão e votação da Proposta de Aprovação do Relatório de 

Análise das Propostas do Procedimento de Contratação de 

Empréstimo de Curto Prazo até ao limite de 500.000,00€, para o 

ano 2020 e Autorização para a Contração do respetivo 

Empréstimo 

Ponto 2 -  Discussão de votação da Proposta de Lançamento de Derrama 

para 2020 

Ponto 3 - Discussão e votação da Proposta de Fixação da Taxa do Imposto 

Municipal sobre Imóveis para 2020 

Ponto 4 - Discussão e votação da Proposta relativa à Participação Variável 

do Município de Gouveia no IRS – Imposto sobre o Rendimento 

das Pessoas Singulares 

Ponto 5 - Discussão e votação da Proposta de Fixação da TMDP – Taxa 

Municipal de Direitos de Passagem para o ano de 2020 

Ponto 6 -  Discussão e votação da Proposta de Orçamento e Grandes 

Opções do Plano da Câmara Municipal de Gouveia para o ano 

de 2020 

Ponto 7 -  Discussão e votação da Retificação da Proposta “Atribuição de 

Apoio às Freguesias – Aprovar e submeter à Assembleia 

Municipal a Celebração do Contrato-Programa entre o 

Município de Gouveia e a União das Freguesias de Figueiró da 

Serra e Freixo da Serra, bem como aprovar a respetiva Minuta 

de Contrato” 
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 17 

------- Procedeu-se à chamada dos Membros da Assembleia Municipal, 18 

tendo-se verificado as seguintes presenças:--------------------------------------- 19 

------- Luís António Vicente Gil Barreiros (PPD/PSD), Ana Paula Casegas 20 

Pardal Duarte Freitas (PS), António José Ferreira Machado (PPD/PSD), 21 

Susana Isabel Marques dos Santos Seara Pires de Andrade (PPD/PSD), 22 

Fernando António Figueiredo Silva (PS), Cezarina da Conceição Santinho 23 

Maurício (PS), Ricardo Filipe Morgado de Sousa (PPD/PSD), Arminda 24 

Isabel Carvalho do Nascimento Rebelo (PPD/PSD), Rui Filipe Lopes 25 

Martins Garcia Monteiro (PS), Nuno Filipe Pereira Figueiredo (PPD/PSD), 26 

José António Rodrigues Manta (PS), Ana Paula Alves Morgado Mendes 27 

(PPD/PSD), Pedro Emanuel Brazete Pereira Antunes Marques (PPD/PSD), 28 

Maria de Lurdes Paraíso Ferreira (PS), Fernando José Cabral da Silva 29 

(CDS/PP), Cátia Sofia Ferreira Caramelo (PPD/PSD), Mário José 30 

Gaudêncio Bento (PS), Daniela Figueiredo Gomes de Oliveira (PPD/PSD), 31 

Constantino Duarte Gomes de Matos (CDU), Diogo João Ferreira Cardoso 32 

de Oliveira Cardona (PPD/PSD), Ana Paula Morgado Ferreira (Presidente 33 

da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Aldeias e Mangualde da 34 

Serra), Vítor Manuel Ribeiro Jordão da Silva (Presidente da Junta de 35 

Freguesia de Arcozelo da Serra), Virgínia Manuela Baptista Garrido de 36 

Araújo (Presidente da Junta de Freguesia de Cativelos), Maria Elisabete 37 

Almeida Lopes Guerrinha (Presidente da Junta de Freguesia da União de 38 

Freguesias de Figueiró e Freixo da Serra), Fernando Manuel Carmo 39 

Henriques (Presidente da Junta de Freguesia de Folgosinho), João José 40 

Amaro (Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia), Salvador da Cruz 41 

Dias (Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Melo e 42 

Nabais), Eduardo Manuel Domingues Trepado (Substituto do Senhor 43 

Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Moimenta da 44 

Ponto 8 -  Discussão e votação da Proposta de Constituição de Empresa 

Intermunicipal entre o Município de Seia, o Município de 

Gouveia e o Município de Oliveira do Hospital, de Serviços de 

Abastecimento de Água Potável (AA), Saneamento de Águas 

Residuais (SAR) e outros Serviços – Aprovação de Alterações 

aos Documentos e Estudos Técnicos e da Minuta do 

Regulamento Intermunicipal dos Serviços de AA e SAR. 

Ponto 9 -  Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Gouveia:- 

Representantes na Comissão Alargada 

Ponto 10 - Informações das Atividades do Senhor Presidente e Situação 

Financeira a 09/12/2019 
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Serra e Vinhó), António José Direito Saraiva (Presidente da Junta de 45 

Freguesia de Nespereira), Vítor Manuel dos Santos Quaresma (Presidente 46 

da Junta de Freguesia de Paços da Serra), Pedro Miguel Santos Monteiro 47 

(Presidente da Junta de Freguesia de Ribamondego), Gonçalo Luís Chouzal 48 

do Nascimento (Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias 49 

de Rio Torto e Lagarinhos), Glória Cardoso Lourenço (Presidente da Junta 50 

de Freguesia de São Paio), Avelino Zacarias Sequeira Tente (Presidente da 51 

Junta de Freguesia de Vila Cortês da Serra), Carlos Manuel Santinho 52 

Pacheco (Presidente da Junta de Freguesia de Vila Franca da Serra) e 53 

Marco António Marvão Martins (Presidente da Junta de Freguesia de Vila 54 

Nova de Tazem).---------------------------------------------------------------------- 55 

------- Solicitou a Senhora Deputada Ana Cistina Dias Oliveira (PS) a 56 

respetiva substituição, ao abrigo do n.º 1 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, 57 

de 18 de setembro, com a redação introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 58 

de janeiro, cabendo a mesma a Rui Filipe Lopes Martins Garcia Monteiro 59 

(PS), nos termos do art.º 79.º do citado diploma legal.-------------------------- 60 

------- Foi o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de União das 61 

Freguesias de Moimenta da Serra e Vinhó, substituído pelo respetivo 62 

substituto legal por ele designado, nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 63 

18.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------- 64 

------- Verifica-se, portanto, a falta da Senhora Deputada Maria Helena 65 

Marques Gonçalves (PPD/PSD).--------------------------------------------------- 66 

I – PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 67 

------- Considerando que a Assembleia reunia o número legal suficiente 68 

para deliberar, o Senhor Presidente da Mesa declarou aberta a sessão.------- 69 

a) Apreciação e votação da Ata da Reunião da Sessão Ordinária de 70 

26 de setembro de 2019 71 

------- O Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a Ata n.º 6/2019, da 72 

Sessão Ordinária de 26 de setembro de 2019, tendo sido a mesma 73 

aprovada, por maioria. Os Senhores Deputados Fernando António 74 

Figueiredo Silva (PS), Constantino Duarte Gomes de Matos (CDU) e 75 

Senhora Presidente da Junta de Freguesia de São Paio, porque não 76 

estiveram presentes na reunião, não participaram na discussão e votação da 77 

Ata, como determina o n.º 3 do art.º 34.º do CPA.------------------------------- 78 

b) Apreciação e votação da Ata da sessão extraordinária de 28 de 79 

novembro de 2019 80 

------- O Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a Ata n.º 7/2019, da 81 

Sessão Extraordinária de 28 de novembro de 2019, tendo sido a mesma 82 

aprovada, por maioria.---------------------------------------------------------------- 83 
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Os Senhores Deputados Cezarina da Conceição Santinho Maurício (PS), 84 

Ricardo Filipe Morgado de Sousa (PPD/PSD), Maria de Lurdes Paraíso 85 

Ferreira (PS), Daniela Figueiredo Gomes de Oliveira (PPD/PSD) e Senhor 86 

Presidente da Junta de Freguesia de Arcozelo da Serra, porque não 87 

estiveram presentes na reunião, não participaram na discussão e votação da 88 

Ata como determina o n.º 3 do art.º 34.º do CPA.-------------------------------- 89 

b) Informações e leitura resumida do Expediente 90 

------- A 1.ª Secretária da Mesa, Ana Paula Alves Morgado Mendes 91 

(PPD/PSD), deu conta da correspondência recebida, desde a efetivação da 92 

última reunião da Assembleia Municipal e que a seguir se discrimina: ------ 93 

i) Deputado Fernando António Figueiredo Silva:- Solicita a sua 94 

substituição na sessão ordinária de 26 de setembro de 2019; 95 

ii) Deputado Constantino Duarte Gomes de Matos:- Comunica a 96 

sua substituição na sessão ordinária de 26 de setembro pela substituta 97 

legal Maria Açucena Carmo. 98 

iii) Presidente da Junta de Freguesia de São Paio:- Justificação de 99 

falta à sessão ordinária de 26 de setembro de 2019; 100 

iv) AEDREL:- Renovação da assinatura anual da Revistas das 101 

Assembleia Municipais; 102 

v) Instituto Nacional de Estatística:- Envio de um conjunto de 103 

informação estatística sobre o Município de Gouveia; 104 

vi) ANMP:- Envio de informação necessária para efeitos de 105 

participação no XXIV Congresso da ANMP; 106 

vii) Comando Distrital da Guarda da PSP:- Envio de convite para 107 

assistir à cerimónia policial comemorativa do 135.º aniversário do 108 

Comando Distrital da Guarda que se realizou no passado dia 22 de 109 

outubro; 110 

viii) Presidente da Câmara Municipal de Gouveia:- Envio de 111 

proposta de Orçamento Municipal para o ano económico de 2020; 112 

ix) Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Gouveia:- 113 

Comunicação de faltas dos representantes da Assembleia Municipal 114 

na Comissão Alargada; 115 

x) Escola Velha Teatro de Gouveia:- Envio de convite para estar 116 

presente no “Forum Cultural”, que se realizou no passado dia 16 de 117 

novembro; 118 

xi) Presidente da Câmara Municipal de Gouveia:- Pedido de 119 

convocação de sessão extraordinária da Assembleia Municipal; 120 
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xii) Junta de Freguesia de Vila Franca da Serra: envio de convite 121 

para a Feira Franca e Mostra Gastronómica que se realizou no 122 

passado dia 1 de dezembro; 123 

xiii) Deputada Maria de Lurdes Paraíso Ferreira:- Solicita a sua 124 

substituição na sessão extraordinária de 28 de novembro de 2019; 125 

xiv) Deputado Ricardo Filipe Morgado de Sousa (PPD/PSD):- 126 

Solicita a sua substituição na sessão extraordinária de 28 de 127 

novembro de 2019; 128 

xv) Presidente da União de Freguesias de Moimenta da Serra e 129 

Vinhó:- Comunica a sua substituição na sessão extraordinária de 28 130 

de novembro de 2019 pela sua substituta legal Sara Maria Martins 131 

Clara; 132 

xvi) Deputada Cezarina da Conceição Santinho Maurício:- Solicita 133 

a sua substituição na sessão extraordinária de 28 de novembro de 134 

2019; 135 

xvii) Deputada Daniela Figueiredo Gomes de Oliveira:- Solicita a 136 

sua substituição na sessão extraordinária de 28 de novembro de 137 

2019; 138 

xviii) Deputada Ana Cristina Dias Oliveira:- Solicita a sua 139 

substituição na sessão extraordinária de 28 de novembro de 2019; 140 

xix) Presidente da Junta de Freguesia de Arcozelo:- Justificação de 141 

falta à sessão extraordinária de 28 de novembro de 2019; 142 

xx) Presidente da Câmara Municipal de Gouveia:- Vem indicar as 143 

propostas da Câmara Municipal para a ordem de trabalhos da 5.ª 144 

sessão ordinária da Assembleia Municipal de Gouveia; 145 

c) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir 146 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 147 

Gouveia para fazer uma saudação às coletividades que, desde a última 148 

reunião desta Assembleia, tiverem notoriedade pelos mais diversos 149 

motivos, desde logo, pela passagem dos seus aniversários, casos do Clube 150 

Desportivo de Gouveia, da Santa Casa da Misericórdia de Gouveia, do 151 

Clube Camões, da Sociedade Musical Gouveense Pedro Amaral Botto 152 

Machado, do Grupo Serra A Fundo e, já este mês, do Orfeão da Santa Casa 153 

da Misericórdia. Para elas endereçou os parabéns, sabendo de antemão que 154 

a celebração de um aniversário é sempre uma forma de reconhecimento e 155 

prova de que as coletividades estão bem vivas, pelo que esta saudação 156 

constitui um estímulo à continuação da sua atividade em prol das nossas 157 

populações nos mais diversos domínios, cultural, recreativo e desportivo.--   158 



 
 

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

 6 

Fez uma referência também ao aniversário da PSP, desta vez celebrado em 159 

Gouveia, uma força de segurança que faz jus àquilo que é a sua missão 160 

primordial numa terra como a nossa, que é o policiamento de proximidade. 161 

É uma instituição que convém sempre enaltecer e defender, dado o papel 162 

que desempenha na nossa segurança, defesa de pessoas e bens.--------------- 163 

Uma palavra de apreço para a realização do Teia d’Arte, uma organização 164 

Grupo Escola Velha – Teatro de Gouveia e, associado a este 165 

acontecimento, aproveitou para parabenizar o Senhor Deputado Diogo 166 

Cardona pelo lançamento do seu livro. -------------------------------------------- 167 

Congratulou-se, ainda, pelo facto dos estabelecimentos de ensino do 168 

concelho terem sido mais uma vez agraciados com a Bandeira Verde do 169 

Programa Eco-Escolas, sinal de que há preocupação na defesa do meio 170 

ambiente e da natureza num âmbito da educação para a cidadania. ----------- 171 

Finalmente, endereçou também os parabéns à Casa do Concelho de 172 

Gouveia que comemorou mais um aniversário.---------------------------------- 173 

Quis deixar registado um reparo ao executivo camarário, já que no dia 24 174 

de novembro teve a oportunidade de colocar, por escrito, uma situação que 175 

de alguma forma o preocupa no que diz respeito ao troço do pluvial e 176 

regadio que vai do Paixotão e atravessa a Avenida 25 de Abril. Referiu que 177 

propôs à Câmara uma pequena parceria, de modo a debelarem aquela 178 

situação, aproveitando a obra que se está a fazer nas traseiras do edifício 179 

onde funcionava o Bar A Palmeira. Seria de todo importante aproveitar 180 

esses trabalhos para fazer esse serviço de modo a evitar infiltrações nos 181 

edifícios e evitar, também, que se continue a corromper o muro existente, 182 

ao lado do qual correm essas águas, e que poderá levar mesmo à sua queda. 183 

Até ao momento não recebeu qualquer resposta da Câmara, facto que o 184 

entristece, porque se trata de uma situação reiterada de ausência de 185 

respostas, que mais não seja a acusar a receção dos ofícios e dos mails, 186 

independentemente de se dar seguimento ou não ao que aí é solicitado.------ 187 

Por fim, lembrou a informação transmitida pelo Senhor Presidente da 188 

Câmara de que, a partir do dia 1 de Outubro, os trabalhos de manutenção 189 

da ETAR de Gouveia foram entregues à empresas Aguas do Vale do Tejo. 190 

Assim, pretendia saber se a situação que reportou em setembro está 191 

resolvida, se podem ficar descansados em relação à poluição da Ribeira de 192 

Gouveia motivada pelas descargas da ETAR.------------------------------------ 193 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia da União 194 

de Freguesias de Melo e Nabais referindo que recentemente foi 195 

requalificada a estrada Melo/Figueiró da Serra, no entanto, atualmente, já 196 

se encontra cheia de buracos. Pretendia saber se a empresa, dentro de um 197 
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determinado prazo, não tem responsabilidades ao nível da sua conservação 198 

e manutenção.------------------------------------------------------------------------- 199 

Manifestou a sua preocupação em relação à Vila Josephine, dado que se 200 

encontram numa época invernosa. Pretendia saber se já se encontra prevista 201 

alguma obra de recuperação para aquele edifício. Uma casa que se encontra 202 

completamente fechada, caso exista alguma infiltração, não será detetada 203 

atempadamente. No entanto, se a Junta de Freguesia tivesse acesso à 204 

referida casa podia precaver essa situação.---------------------------------------- 205 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Paços 206 

da Serra referindo que é com enorme orgulho que deixa registado em Ata 207 

uma referência à jovem promissora cantora Joana Almeida, natural e 208 

residente em Paços da Serra, a qual tem representado não só a freguesia e o 209 

concelho, como também Portugal.-------------------------------------------------- 210 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) 211 

referindo que continuam a persistir no concelho os problemas já reportados 212 

pela CDU relativamente às más condições das vias de circulação, no que 213 

concerne ao estado do piso, nomeadamente, os remendos que foram feitos e 214 

à falta de marcações nas estradas. Também se verifica que alguns 215 

cruzamentos ao longo da EN17 continuam com as luminárias apagadas, o 216 

que facilita os erros dos condutores e, consequentemente, os acidentes de 217 

viação.---------------------------------------------------------------------------------- 218 

Se o problema não é da responsabilidade do Município no que diz respeito 219 

às estradas nacionais, já o mesmo não se passa com as estradas municipais. 220 

Na Variante, na estrada junto à curva do Ecocentro, não há um candeeiro 221 

aceso, não há sinalização vertical que indique “curva acentuada” e não há 222 

uma marca no pavimento que seja visível. A Câmara Municipal de Gouveia 223 

deveria insistir pela renovação do pavimento das estradas nacionais, 224 

sobretudo a EN17, que servem o concelho, desta forma mantendo e 225 

promovendo a segurança rodoviária de quem cá vive e trabalha.-------------- 226 

Por outro lado, a CDU manifesta a sua preocupação com a situação do 227 

Centro de Saúde de Gouveia. Já em 2018 a CDU alertou a iniciativa 228 

pública para que a falta de profissionais tem vindo a agravar. Na altura, o 229 

técnico de radiologia do Centro de Saúde de Gouveia tinha sido transferido 230 

para o Hospital de Seia. Como consequência deixou de ser prestado o 231 

serviço de RX entre as 17 e as 23 horas, afectando, pois, o normal 232 

funcionamento do SAP. Havia necessidade de admissão de alguns 233 

administrativos. Relativamente aos médicos, a situação é muito 234 

preocupante, prevê-se a passagem à reforma de muitos dos médicos nos 235 

próximos três a quatro anos, aliás, já começou a acontecer, por outro lado, e 236 
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em virtude de parte deles prestarem também serviço no SAP e como tal de 237 

usufruírem o direito de descanso, o acompanhamento dos seus utentes, 238 

enquanto médicos de família, torna-se deficitário, já que o tempo 239 

disponível para o atendimento é significativamente reduzido.----------------- 240 

Impõe-se, pois, a contratação atempada de médicos jovens que substituam 241 

e assegurem a manutenção do SAP, caso contrário, e a breve prazo, a 242 

prestação de serviços entrará em rotura, colocando em risco a existência do 243 

próprio SAP. É necessário investimento, contratação de profissionais, a 244 

revogação das taxas moderadoras na saúde, investir em cuidados paliativos 245 

de qualidade, já que se trata de um concelho envelhecido.---------------------- 246 

Recentemente muitos produtores de ovinos da região, criadores, têm sido 247 

confrontados com uns ofícios remetidos pelo IFAP, indicando que, por 248 

cruzamento de dados, foi detetado que, neste momento, possuem mais 249 

animais do que aqueles a que estão habilitados. É uma situação que, 250 

embora decorrendo da Lei, se não houver colaboração entre as diferentes 251 

entidades, pode resultar em que os criadores reduzam os efetivos que neste 252 

momento têm. Ora, nós precisamos exactamente o contrário, precisamos 253 

que esses efetivos aumentem e que haja mais gado nas nossas serras, de 254 

modo a que sejam controlados os matos e que se produza matéria-prima do 255 

produto excelência da nossa Região, o Queijo da Serra da Estrela.------------ 256 

Desta forma, apelou ao Município, dentro das suas competências, uma 257 

maior colaboração no sentido de conseguirem ajudar estes criadores a 258 

resolver esta situação que para eles é nova.--------------------------------------- 259 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 260 

associando-se às comemorações referidas anteriormente, em particular, à 261 

jovem cantora Joana Almeida que merece de facto um reforço positivo por 262 

aquilo que tem sido o trabalho de representação das nossas terras que ela 263 

tem levado por onde tem passado.-------------------------------------------------- 264 

Evidenciou os 140 anos da Banda Filarmónica de Moimenta da Serra que 265 

merecem de facto o nosso reconhecimento, pois 140 anos é de facto uma 266 

data importante.----------------------------------------------------------------------- 267 

Destacou, ainda, a deslocação das duas Presidentes de Junta de Freguesia 268 

do PS, que foram convidadas para irem ao Parlamento Europeu em 269 

representação do trabalho autárquico que têm vindo a desenvolver. Foi uma 270 

experiência inigualável e merecem também que sejam referenciadas em 271 

relação a isso.-------------------------------------------------------------------------- 272 

Fez uma homenagem nacional ao cantor José Mário Branco que morreu a 273 

19/11/2019. Um Homem, um Senhor, uma luz que passou. Era um Homem 274 

consciente da vida e de si. Que marcou a música portuguesa e marcou a 275 
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cultura de uma época. A canção, mais do que uma arma, foi um 276 

instrumento de formação cultural e de fortalecimento da cidadania. 277 

Podemos não gostar, mas não podemos ignorar. José Mário Branco viveu e 278 

marcou a vida, fará parte daqueles que vão da Lei da morte se libertando e, 279 

por isso, ficará entre nós.------------------------------------------------------------- 280 

Questionou o Senhor Presidente da Câmara relativamente à garrafa da 281 

coca-cola exposta no recinto dos Paços do Concelho. Foi uma garrafa que, 282 

na altura, gerou alguma polémica e que, pressupostamente, iria trazer 283 

alguns benefícios para o concelho. Não só não ouviram falar mais da 284 

garrafa, como tem informação que a fábrica das águas está em vias de 285 

encerrar. Pretendia informação em relação a este assunto.---------------------- 286 

Perguntou se o Município possui algum Regulamento que determine a 287 

atribuição de verbas aos Bombeiros e se era possível ter acesso ao mesmo 288 

no sentido de ficar esclarecida como são feitas essas atribuições. Por outro 289 

lado, pretendia saber se, ao nível do orçamento, está previsto o aumento 290 

dessas atribuições específicas para os Bombeiros.------------------------------- 291 

Por último, pretendia ser informada se já foi regularizada a avaliação dos 292 

trabalhadores, bem como a atribuição dos três dias de férias a que teriam 293 

direito em função da sua avaliação. Esse é um factor que também se 294 

repercutiria no seu ordenado e que teria que ser resolvida em março. 295 

Encontrando-se, no final do ano, pretendiam saber qual o ponto de situação 296 

deste processo.------------------------------------------------------------------------- 297 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) 298 

proferindo o seguinte:---------------------------------------------------------------- 299 

“É consensual que Portugal precisa de um forte investimento público em 300 

infraestruturas de transporte, essencialmente, ferroviárias internas e de 301 

ligação internacional, pois é necessário o esforço de coesão territorial de 302 

correção das assimetrias do País e de valorização dos territórios com 303 

mobilidade.---------------------------------------------------------------------------- 304 

E o Governo, em fevereiro de 2016, apresentou um ambicioso Plano de 305 

Investimentos Ferroviários, que previa um pacote financeiro de dois mil 306 

milhões de euros para melhoramento ferroviária nacional, apoiado por 307 

fundos estruturais europeus.-------------------------------------------------------- 308 

No final de novembro último, ficámos a saber da intenção da 309 

Infraestruturas de Portugal, I.P., de suspender ou adiar dezoito obras de 310 

renovação da ferrovia consideradas prioritárias no âmbito do Programa 311 

Plano de Investimentos em Infraestruturas Ferrovia 2020.--------------------- 312 

Mas, com a decisão que conhecemos, ficou claro que o Governo assume 313 

atrasos e constrangimentos de investimentos, considerados absolutamente 314 
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necessários em 2016, mas que, mais de três anos depois, colocam em stand 315 

by projetos como a eletrificação ou a conclusão de investimentos na Linha 316 

do Minho, Douro, Beira Alta e Beira Baixa, Oeste, Sines e Algarve.--------- 317 

Vejamos na Beira Alta:-------------------------------------------------------------- 318 

O Ferrovia 2020, também prevê a renovação da Linha entre a Covilhã e 319 

Guarda que deixou de funcionar em 2009. Esta intervenção deverá ficar 320 

concluída no 3.º trimestre de 2020. Dois anos mais tarde do que o 321 

previsto.-------------------------------------------------------------------------------- 322 

Entre o 3.º trimestre de 2021 e o 1.º trimestre de 2022, o troço 323 

Pampilhosa/Guarda, vai ficar encerrado por nove meses. Como 324 

alternativa, os passageiros vão ser transportados através de autocarros, as 325 

mercadorias vão passar pela Linha do Leste e pelo troço Covilhã/Guarda 326 

na Linha da Beira Baixa, se não houver mais atrasos nesta Linha.----------- 327 

O Plano Ferroviário de dois mil milhões de euros, também contempla a 328 

construção da Concordância da Mealhada para ligar a Linha do Norte aos 329 

troços da Beira Alta. Estes deveriam ficar pronto no 3.º trimestre de 2020, 330 

previsão 2017. Agora, só no 1.º trimestre de 2023, é que esta ligação 331 

deverá ficar pronta.------------------------------------------------------------------- 332 

Também é no início de 2023, que vão ficar prontas as obras entre a 333 

Pampilhosa e Mangualde.----------------------------------------------------------- 334 

No trimestre seguinte, vão terminar as obras entre Mangualde e Guarda, 335 

com mais de três anos de atraso. Entre a Guarda e Vilar Formoso, no 336 

início de 2023. Neste caso, quatro anos depois do que era suposto.----------  337 

Face ao exposto, não podemos deixar de manifestar a nossa indignação 338 

por um lado e, por outro, relembrar como foi oportuna a nossa posição em 339 

30 de abril de 2018 ao contrário da posição do PS.----------------------------- 340 

Recomendamos ao Senhor Presidente da Câmara Municipal que saiba as 341 

razões da morosidade excessiva destas obras, junto do Ministério das 342 

Infraestruturas.”---------------------------------------------------------------------- 343 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Diogo Cardona (PPD/PSD) 344 

começando por agradecer a referência feita pelo Senhor Presidente da Junta 345 

de Freguesia de Gouveia ao seu livro.---------------------------------------------  346 

A cultura tem sido ao longo dos tempos um dos pilares das civilizações. 347 

Símbolo de esperança, balão de oxigénio, grito de revolta, de ajuda, muitos 348 

foram os papéis por si assumidos. Por isso, nunca é demais reconhecer o 349 

trabalho das associações que a valorizam.-----------------------------------------  350 

Assim, parabenenizou a Sociedade Recreativa e Musical de Moimenta da 351 

Serra, a Sociedade Musical Gouveense, o Orfeão da Santa Casa da 352 

Misericórdia de Gouveia, a Casa do Concelho de Gouveia em Lisboa, o 353 
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Clube Serra a Fundo e o Museu da Miniatura Automóvel pelos seus 354 

aniversários.--------------------------------------------------------------------------- 355 

Mas, cultura é também a capacidade de criar eventos, de os dinamizar, de 356 

os produzir. Por isso, assinalou, também, a organização do Encontro de 357 

Bandas do Concelho de Gouveia que decorreu em Figueiró da Serra, o 20.º 358 

Festival das Sopas, que decorreu em São Paio, a Festa da Castanha em 359 

Folgosinho, a 2.ª Feira Gastronómica “A Alambicada”, em Vila Nova de 360 

Tazem, assim como o concerto da Sociedade de Instrução e Recreio de 361 

Paços da Serra, realizado no Teatro Cine de Gouveia e o Jazz Cristmas 362 

Songs in the Town apresentado neste espaço.------------------------------------ 363 

Mas, cultura só existe porque conta com os seus agentes, com os seus 364 

artistas, das mais diversas áreas. E, como referiu o Senhor Presidente da 365 

Junta de Freguesia de Paços da Serra, parabenizou, igualmente, a Joana 366 

Almeida que representou Portugal no Festival da Eurovisão da Canção 367 

Júnior.---------------------------------------------------------------------------------- 368 

A cultura também pode e deve ser um veículo de ensinamento, 369 

sensibilização para causas que devem tocar a todos como aconteceu, por 370 

exemplo, com a reposição do espetáculo “Cicatrizes” do Grupo Escola 371 

Velha para os alunos do Instituto de Gouveia.------------------------------------ 372 

Mas, cultura deve ser ainda plural, procurar o grande público, mas também 373 

as minorias, ser programada para todos, mas sem fechar a porta a ninguém, 374 

com medo de assistências menos preenchidas.----------------------------------- 375 

Por isso, assinalou e parabenizou a variedade e a qualidade da programação 376 

apresentada pelo Teatro Cine de Gouveia.---------------------------------------- 377 

Por último, e não menos importante, a cultura também pode ser um factor 378 

congregador de gentes provenientes de diversas localidades, como o 379 

comprovou, por exemplo, o espectáculo “Sintonias Serranas”, da Rede 380 

Cultural CIM Beiras e Serra da Estrela. Mas também é certamente um 381 

factor caracterizador de Regiões. Por isso, e como sugestão, deixa registada 382 

em Ata a ideia de, num futuro próximo, se aproveitar estas Redes também 383 

em sentido inverso, ou seja, de criar circuitos onde as associações, os 384 

agentes culturais se possam apresentar pelos diversos concelhos que 385 

integram estas Redes, divulgando, assim, as características de cada Região 386 

e de cada Município.------------------------------------------------------------------ 387 

Certamente muitas outras iniciativas, muitos outros agentes, mereciam ser 388 

aqui hoje destacados e isso é só sinónimo na natureza cultural que nos 389 

rodeia.---------------------------------------------------------------------------------- 390 

Para terminar, endereçou os parabéns pelo 135.º Aniversário do Comando 391 

Distrital da Guarda da Polícia de Segurança Pública.---------------------------- 392 
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------- Usou da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) 393 

questionando o Senhor Presidente da Câmara se o Município está a pensar 394 

nalguma estratégia para aumentar a recolha, separação e reutilização de 395 

resíduos, bem como se foi feita alguma abordagem à sugestão/proposta 396 

apresentada pela bancada do PS quanto à recolha de resíduos do comércio 397 

local, nomeadamente, no centro da cidade.---------------------------------------- 398 

Por outro lado, questionou o Senhor Presidente da Câmara se não considera 399 

insuficiente a atribuição de apenas três ilhas ecológicas, quando se verifica 400 

no concelho vizinho a substituição dos antigos equipamentos por estas ilhas 401 

de maior capacidade, contribuindo também para o embelezamento do 402 

espaço público.------------------------------------------------------------------------ 403 

Em relação ao parque de campismo do Curral do Negro pretendia saber 404 

para quando o términus da sua requalificação de modo a que o espaço 405 

possa ser colocado à disposição dos campistas que pretendam usufruir do 406 

mesmo.--------------------------------------------------------------------------------- 407 

No que diz respeito à sinalética, pretendia saber para quando a instalação 408 

de sinalética adequada para identificação de locais e, neste caso, orientar os 409 

visitantes para esses locais das entradas da cidade junto às estradas 410 

nacionais até determinados locais como o Curral do Negro, posto de 411 

turismo, o espaço de paragem de caravanas, espaço para paragem de 412 

autocarros, por forma a facilitar também a retenção desses visitantes por 413 

mais tempo e até poderem usufruir do comércio local.-------------------------- 414 

Complementando a questão da Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 415 

relativamente aos funcionários, pretendia saber se a Câmara pode assegurar 416 

que os mesmos não irão ser penalizados em sede de IRS, ao nível da 417 

retenção da fonte, ao receberem os retroativos de doze meses, mais o 418 

subsídio de férias e de natal a que têm direito pela progressão na carreira. 419 

Portanto, pretendia saber se já foi feito algum estudo a esse nível que 420 

indique que os funcionários não vão ser prejudicados.-------------------------- 421 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Susana Seara Pires (PPD/PSD) 422 

referindo que o tema que pretendia retratar na presente sessão prende-se 423 

com a saúde.--------------------------------------------------------------------------- 424 

De acordo com os indicadores que ultimamente lhes têm sido apresentados, 425 

demonstram que os cuidados de saúde pioraram em Portugal.----------------- 426 

Ao nível do Distrito da Guarda, sabem que a situação está grave e a 427 

agravar-se, tornando-se crónica, apesar do esforço que os profissionais têm 428 

vindo a fazer, o que é de louvar.---------------------------------------------------- 429 
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É com muito desagrado que assistimos à decadência dos nossos serviços de 430 

saúde, sem soluções concretas à vista, com os prejuízos evidentes para 431 

todos. Será que só servimos para votar?------------------------------------------- 432 

Na Guarda, no Hospital Sousa Martins, o tempo de espera fixado é cerca de 433 

cinco anos para a especialidade de cardiologia. No Hospital de Nossa 434 

Senhora da Assunção, em Seia, perderam-se recentemente as 435 

especialidades de urologia e pneumologia e há ainda a redução de horários 436 

de serviços, como é o caso do serviço de RX do Centro de Saúde de 437 

Gouveia.-------------------------------------------------------------------------------- 438 

Mas, falando aqui do nosso concelho, como está a nossa situação Senhor 439 

Presidente? Os nossos centros de saúde têm condições adequadas para 440 

receberem tudo o que estes serviços necessitam? Os serviços de 441 

enfermagem estão acautelados em todos as freguesias? Há horários 442 

adequados a todos?------------------------------------------------------------------- 443 

E, como é a situação dos médicos que cada vez são menos, não se 444 

vislumbrando a sua substituição, sobrecarregando de trabalho os poucos 445 

médicos residentes, não é com certeza solução. Como estamos em termos 446 

de serviços prestados por esta classe, também ela cada vez mais escassa no 447 

nosso território?----------------------------------------------------------------------- 448 

Senhor Presidente, precisamos que as promessas deixem de o ser e passem 449 

a ser ações concretas implementadas no terreno. Precisamos de soluções e 450 

não apenas de conversa. Contamos, pois, com o Senhor, enquanto edil 451 

deste concelho e futuro próximo Presidente da Comunidade Intermunicipal 452 

Beiras e Serra da Estrela, para tomar as diligências necessárias à 453 

implementação destas ações.-------------------------------------------------------- 454 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) 455 

iniciando a sua intervenção endereçando os parabéns a todas as iniciativas e 456 

eventos promovidos pelo movimento associativo, seja de natureza 457 

desportiva, cultural ou de solidariedade e que têm tido uma agenda cheia e 458 

trazido vida ao nosso concelho e que continuem com essa vitalidade a 459 

promover aquele que é o seu território e a contribuir para a dinamização do 460 

concelho de Gouveia.-----------------------------------------------------------------  461 

Aproveitando o tema que se encontra em debate, a saúde, que tanto os 462 

preocupa e preocupa igualmente a bancada do PS e já foi trazido a este 463 

órgão mais do que uma vez, já teve a oportunidade de o dizer que considera 464 

a saúde um eixo estruturante para o desenvolvimento do País. Mais do que 465 

isso, como foi dito, é um eixo que permite combater aquilo que são as 466 

desigualdades sociais e, nomeadamente, as desigualdades sociais sentidas 467 

pelos portugueses.--------------------------------------------------------------------- 468 
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Agora, discutir a saúde, tem que ser debatida mais do que uma forma 469 

apaixonada, porque é importante, deve ser de uma forma séria e com factos 470 

e evidências. Não bastam opiniões, não bastam perspetivas, tem que se 471 

discutir com base naquilo que são os factos, factos produzidos pelas 472 

próprias instituições, que podem ser de natureza estatística ou de outra 473 

natureza.-------------------------------------------------------------------------------- 474 

Relativamente ao Distrito da Guarda gostava de saber se existe mais algum 475 

elemento, na medida em que não têm mais nenhuma evidência sobre 476 

encerramento de serviços, antes pelo contrário, no que toca aos recursos 477 

humanos, existe um aumento dos recursos humanos nas suas várias 478 

categorias e, portanto, temos sim, e isso damos conta, elementos estruturais 479 

que nos devemos preocupar sim e que de certeza que não devem só refletir-480 

se no nosso concelho, no nosso distrito, mas no país e esses elementos 481 

estruturais têm a ver efetivamente e devem ser discutidos, porque dele 482 

depende aquilo que é continuidade do sistema nacional de saúde.-------------  483 

Um elemento estrutural que foi referido tem a ver com a existência de 484 

profissionais, nomeadamente, médicos e a sua fixação no interior. Esse é 485 

um elemento estrutural. Se existe a abertura de concursos e os clínicos não 486 

se candidatam a esses concursos, alguma coisa está mal. Será que temos 487 

poucos estudantes de medicina a saírem formados das nossas Faculdades 488 

de Medicina? Ou, por outro lado, se não aceitam vir para o interior perante 489 

a abertura de concursos públicos é porque têm alternativas noutras partes 490 

do território.---------------------------------------------------------------------------- 491 

Provavelmente até seria um ponto importante a referir, o aumento de 492 

estudantes nas Faculdades de Medicina. Recordam aqui que existem muitos 493 

estudantes precisamente por não poderem entrar nas faculdades de 494 

medicina portuguesas têm que se candidatar a faculdades no estrangeiro. 495 

Há um aspecto que tem que ser mencionado prende-se com a sua 496 

especialidade e aquilo que de uma forma recorrente vemos é que há 497 

especialidades que estão em número reduzido.----------------------------------- 498 

São dois aspetos que considera estruturais, estruturais para o País, 499 

estruturais para o sistema nacional de saúde e que devem ser pensados.----- 500 

Existe também a questão da articulação ou colaboração entre aquilo que é o 501 

público e o privado. Isso também tem que ser devidamente pensado para o 502 

País dentro daquilo que é a essência do sistema nacional de saúde.----------- 503 

Obviamente que depois há outras questões, temos as novas terapêuticas, os 504 

novos medicamentos, temos outras questões que têm a ver com o desafio 505 

que se prende com o envelhecimento demográfico e com a permanência 506 

nos hospitais e as alternativas a esses internamentos.---------------------------- 507 
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São aspetos estruturais do sistema nacional de saúde que ultrapassam em 508 

muito aquilo que é o concelho e o distrito. Mas de qualquer das maneiras 509 

estão preocupados e consideram que o sistema nacional de saúde é algo de 510 

que não podem abdicar e, portanto, têm que o defender nas suas diferentes 511 

frentes e mais uma vez pensa que se for necessário fazerem algumas 512 

diligências no sentido de obterem mais indicadores e mais informações 513 

acha que as podem obviamente fazer.---------------------------------------------- 514 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Isabel Nascimento (PPD/PSD) 515 

realçando também a atividade cultural e de eventos e artes muito rica no 516 

concelho, evidenciando a inauguração, no dia 5 de dezembro, pelo nosso 517 

conterrâneo e ex-Deputado da Assembleia Municipal, Carlos Nabais, de 518 

uma exposição de fotografia intitulada “Ao Calhas” e que ele apresentou de 519 

uma forma despretensiosa como lhe é característica e que retrata a paixão 520 

de uma vida pela fotografia. Nesse mesmo dia, ofereceu ao Museu Abel 521 

Manta um negativo de uma fotografia de Abel Manta ainda em vida, com 522 

imensos anos, certamente.----------------------------------------------------------- 523 

Partilhou também as suas preocupações relativamente ao serviço de saúde, 524 

especialmente no concelho. Referiu, e aqui já são factos, de que foi 525 

divulgado naquele dia um documento intitulado “Sem mais tempo a perder: 526 

Saúde Mental em Portugal”, que revela que uma consulta urgente em 527 

Psiquiatria no Hospital da Guarda, tem um tempo de espera máximo de 95 528 

dias. Ora, 95 dias para uma primeira consulta urgente, acha que é uma 529 

eternidade. Sendo nós, segundo um estudo da OCDE, um País de 530 

deprimidos, em que a depressão é a principal causa de incapacidade no 531 

País, acha que este tempo de espera é de facto dramático e uma consulta 532 

demorar tanto tempo terá certamente consequências devastadoras sobre as 533 

pessoas e nas famílias e traz consequências económicas ao País.-------------- 534 

Deixou registado em Ata uma nota positiva, mais uma vez o Município foi 535 

distinguido com a bandeira atribuída às “Autarquias Familiarmente 536 

Responsáveis”. Municípios que foram distinguidos enquanto entidade 537 

empregadora, com políticas facilitadoras da vida familiar e também para os 538 

próprios munícipes, com políticas facilitadoras e potenciadoras da vida 539 

familiar. Este prémio foi atribuído a setenta e seis municípios dos cento e 540 

quarenta e um que participaram, ou seja, a 25% do total dos municípios. 541 

Portanto, é um motivo com o qual todos se devem congratular.--------------- 542 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Ricardo Morgado (PPD/PSD) 543 

referindo-se também ao tema da saúde. É uma questão que os preocupa, e 544 

todos se questionam porque é que há de facto tão pouco médicos no 545 

Interior. Muitos deles de facto não querem vir para as regiões do Interior. 546 
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Mas, muitas vezes é preciso pensar que um médico é uma pessoa, um 547 

médico em formação é um jovem. Um médico estuda seis anos, por volta 548 

dos 24 anos o médico vai fazer o chamado ano comum, passando depois 549 

para a especialidade. A especialidade vai entre quatro a seis anos na idade 550 

dos 25 aos 30 anos. Ora, na idade dos 25 aos 30 anos, é quando começam a 551 

estabilizar, deixam a vida de estudante e passam a jovens adultos com 552 

responsabilidades.--------------------------------------------------------------------- 553 

Quer dizer que, se houver vagas de especialidade, em número decente para 554 

certas zonas do interior como a nossa, teremos médicos para essas vagas. 555 

Este ano houve cerca de 1800 vagas, para 2600 candidatos. Para o exame 556 

da especialidade, este ano, os médicos que tiveram uma nota inferior a 60 557 

já não entrou na especialidade.------------------------------------------------------ 558 

É também um problema a nível nacional o número de médicos 559 

indiferenciados que, cada vez mais, são contratados a recibos verdes pelo 560 

Estado para prestarem serviço nas urgências. Médicos que não têm 561 

nenhuma supervisão, não têm formação específica, pelo que hoje em dia já 562 

se começa a verificar problemas nos grandes hospitais, porque realmente há 563 

doentes que estão a ser examinados por médicos que não têm a formação 564 

devida.---------------------------------------------------------------------------------- 565 

A nível local quantos médicos vêm tirar a sua formação nesta sua fase da 566 

vida, que podem ganhar algumas raízes, para esta zona? Das 1800 vagas 567 

que abriram para o distrito da Guarda, 13 vagas ocupadas. 2 em medicina 568 

geral familiar, 1 em pediatria, 1 em reumatologia. Tem a certeza que a 569 

maioria desses 13 jovens que entraram e que aqui vão passar os seus cinco 570 

anos, a maioria deles vai ficar, ou pelo menos, tem uma propensão muito 571 

maior para cá ficar. Agora, não se resolve dizendo a médicos que tiraram a 572 

especialidade no Algarve, em Lisboa ou no Porto e que aos 30 já estão a 573 

fazer a sua vida que venham agora para o Interior em troca de mais 100 ou 574 

200 euros. As pessoas não se movem apenas pelo dinheiro, muito pelo 575 

contrário. E os médicos, felizmente, para eles, é uma profissão que 576 

conseguem ter rendimentos acima da média, seja no público ou no privado. 577 

É de opinião que os Municípios, as Assembleias Municipais, devem 578 

começar a questionar a razão de tão poucas vagas para distritos como o 579 

nosso. Gouveia não teria capacidade para receber um interno de medicina 580 

geral familiar? – Perguntou.--------------------------------------------------------- 581 

------- Interveio o Senhor Presidente da Assembleia Municipal que, a título 582 

particular, informou que era o único médico no Centro de Saúde de 583 

Gouveia que tinha capacidade formativa em relação aos médicos internos, 584 

sendo que, em julho, antes de lhe ter sido deferido o pedido de 585 
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aposentação, estava previsto receber um jovem médico de Nespereira a fim 586 

de realizar alguns meses de internato de medicina geral familiar.------------- 587 

------- Retomou a palavra o Senhor Deputado Ricardo Morgado (PPD/PSD) 588 

acrescentado que, quando se questionam porque é que os médicos não vêm 589 

para o interior, temos que dizer que há formas, em termos nacionais, de 590 

ultrapassar isso, é preciso perceber que é necessário aumentar a capacidade 591 

formativa dos hospitais e unidades de saúde no interior.------------------------ 592 

Outro tema que pretendia apresentar na presente sessão, prende-se com a 593 

estrada do Vale do Rossim, fazendo referência à notícia que saiu em alguns 594 

meios da comunicação social local e regional, sobre a resposta do ICNF, 595 

quanto ao facto da estrada não ser uma prioridade em termos de 596 

requalificação. Para esta entidade é apenas um caminho de suporte à 597 

atividade florestal, destinada a jipes e outros veículos do género e portanto 598 

não é prioritário. Parece-lhe que é mais uma vez uma forma de não querer 599 

resolver o problema. O Vale do Rossim não é apenas um local de grande 600 

interesse turístico, mas é também reconhecida como uma das praias fluviais 601 

mais bonitas do país, tem atividade turística, tem um parque de campismo, 602 

tem um restaurante-bar, é visitado por milhares de pessoas todos os anos. 603 

No entanto, aquela estrada continua daquela forma. Reconhece que o 604 

Município não pode intervir exactamente por isso, porque a estrada não é 605 

da sua responsabilidade, mas em face de mais esta notícia, o que é que 606 

realmente se pode fazer para que esta situação se resolva.---------------------- 607 

 ------- Usou da palavra a Senhora Deputada Daniela Figueiredo 608 

(PPD/PSD) referindo-se a uma declaração de um dos Deputados eleitos 609 

pelo círculo eleitoral da Guarda, em que justificava a razão pela qual votou 610 

contra a proposta do PSD pela abolição das portagens nas antigas SCUT’s. 611 

E, após ter visto a peça publicada pelo Jornal do Fundão, sobre eventuais 612 

avisos que a Direção Parlamentar do PS fez aos Deputados do Interior e, 613 

nem sequer discutindo a seriedade da mesma proposta, acha que é 614 

importante, e pretendia fazer esse desafio a todos os presentes enquanto 615 

membros da Assembleia e enquanto membros de um executivo num 616 

território localizado no interior e de um território tão prejudicado por estas 617 

portagens, no sentido de não deixarem morrer este assunto junto dos 618 

deputados eleitos pelo nosso distrito, independentemente do Partido pelo 619 

qual foram eleitos e reforçar esta necessidade para que sejam abolidas ou 620 

fortemente reduzidas as portagens em autoestradas como a A23 e a A25.--- 621 

Questionou o Senhor Presidente da Câmara em relação aos pinos colocados 622 

em frente aos CTT de Gouveia. Pretendia saber se aquela solução foi da 623 

iniciativa da Autarquia ou da PSP. Se a solução é da Autarquia, pretendia 624 
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saber se é uma solução permanente ou, sendo da PSP, se a Autarquia não 625 

podia sugerir uma solução mais eficaz e menos perigosa, parecendo-lhe ser 626 

uma solução provisória.--------------------------------------------------------------      627 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia constatando 628 

com alguma surpresa o facto de na presente sessão o tema da saúde ter sido 629 

tão amplamente falado. Tem as suas opiniões, nem tudo está mal, mas nem 630 

tudo está bem. A verdade é que sempre existiu a falta de médicos e de 631 

pessoal. Hoje em dia de facto a situação agravou-se.---------------------------- 632 

Nunca se consegue atrair médicos quando se abrem concursos em Coimbra 633 

e na Guarda. É evidente que os jovens médicos escolhem Coimbra, 634 

acabando por ficar desertos os concursos na Guarda. Até o Diretor de 635 

Oftalmologia se retirou da função pública em rutura com a Administração 636 

da ULS, o que quer dizer que, neste momento, no serviço de oftalmologia 637 

da Guarda, existe apenas um médico a tempo inteiro, mais dois médicos 638 

que se deslocam de Aveiro para prestar algumas horas de serviço, o que 639 

não é suficiente para responder às necessidades de oftalmologia. Esta 640 

situação é grave, porque se trata de um médico que abandona a carreira na 641 

função pública em rutura com uma administração.------------------------------ 642 

O panorama em Gouveia está de facto preocupante, porém, a população de 643 

Gouveia é suficiente para o que a Lei estabelece em termos de atribuição de 644 

doentes a médicos, isto é, o número de médicos cobre o rácio 645 

médico/população. Por isso, não é de querer que o Governo, qualquer que 646 

seja, coloque mais médicos, porque de facto o rácio ainda não foi 647 

ultrapassado. O que é trágico para Gouveia, como é lógico.-------------------- 648 

Pensa que o tema da saúde, mais do que interessante a sua discussão, é 649 

motivo para a criação de uma comissão no seio da Assembleia, 650 

constituindo, assim, uma força de pressão, diálogo e debate de muitas das 651 

situações expostas.-------------------------------------------------------------------- 652 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 653 

referindo que também o Grupo do PS tem estado muito preocupado com a 654 

situação da saúde, pelo que procuraram informações sobre o que se estava a 655 

passar no concelho, tanto ao nível da Administração da ULS, como ao 656 

nível daquilo que é o Governo Central. E a informação que recebeu 657 

diretamente da ULS foi de que, comparativamente, entre 2017 e 2019, 658 

houve um aumento, em termos do Distrito, ao nível de assistentes 659 

operacionais. Eram 494, no momento, existem 539. Houve um aumento de 660 

45 pessoas. Assistentes Técnicos eram 219 passaram a 225. Um aumento 661 

de seis pessoas.------------------------------------------------------------------------ 662 
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De facto aquilo que está aqui em causa ao nível do concelho é que em 663 

termos de rácio está perfeitamente acima daquilo que é o razoável em 664 

termos distritais. Porém, é preocupante na medida em que nos próximos 665 

três anos é provável que se reformem alguns dos médicos que estão a 666 

trabalhar no concelho. Isso vai piorar a situação de uma forma que pode ser 667 

até muito drástica mas, entretanto, não é possível colocar mais médicos 668 

porque o rácio está de acordo com a Lei.------------------------------------------ 669 

Em relação ao serviço de RX, aquilo que lhes foi informado é que já foi 670 

autorizada a aquisição de um novo RX para Seia, sendo que o de Gouveia 671 

não vai encerrar, nem ser deslocado e neste momento também está a servir 672 

os utentes de Seia, com um horário alargado até às 23 horas.------------------ 673 

Enquanto elementos de um concelho, atentos, não é que não devam estar 674 

preocupados, concordam que devam estar preocupados em relação à 675 

situação, pois é isso que implica um regime democrático, estarem em alerta 676 

em relação àquilo que é gestão dos nossos bens e do nosso território, mas, 677 

neste momento, a situação, sendo preocupante, é preocupante em termos 678 

nacionais, mas não o é em termos concelhios, de acordo com a informação 679 

que lhes foi transmitida.-------------------------------------------------------------- 680 

------- Interveio o Senhor Presidente da Assembleia Municipal referindo 681 

que são temas importantes para uma análise, provavelmente, até numa 682 

outra sede. Contudo, há muito tempo que aprendeu que a estatística é “a 683 

maneira matemática de se mentir”.------------------------------------------------- 684 

------- Interveio a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) referindo que o 685 

Senhor Presidente da Assembleia já na anterior reunião colocou em causa a 686 

ciência. Para um homem como o Senhor ligado à ciência considera um 687 

bocado preocupante.------------------------------------------------------------------ 688 

------- Retorquiu o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 689 

contrapondo que a informação dos números é um bocado falaciosa, na 690 

medida em que o aumento de pessoal deve-se muito à integração dos 691 

precários. Houve um aumento do mapa de pessoal, porém, esses 692 

trabalhadores, já se encontravam a trabalhar precariamente. Como também 693 

não acredita naquilo que a Deputada Isabel Nascimento (PPD/PSD) referiu 694 

dos 95 dias para uma consulta de psicologia, dado que na urgência do 695 

Hospital da Guarda há sempre um médico especialista, a urgência é feita 696 

sempre no serviço de urgência. O termo “consulta de urgência” está mal 697 

definido.-------------------------------------------------------------------------------- 698 

------- Respondeu a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) referindo 699 

que, neste caso, teremos que debater políticas nacionais e isso cabe de facto 700 

à Assembleia da República, não cabe a esta Assembleia. Neste caso, 701 
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podiam dizer que precisamos de psicólogos em termos preventivos, em vez 702 

de psiquiatras.------------------------------------------------------------------------- 703 

  c) Direito de resposta do Presidente da Câmara ou de quem o 704 

substitua 705 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara começando por 706 

responder ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia. 707 

Associou-se às congratulações para com o movimento associativo do 708 

concelho e seus aniversários. A Câmara esteve presente, valoriza e 709 

reconhece todo o trabalho e todo o mérito destas associações nas mais 710 

diversas áreas. Por isso, todos os anos, o Município as apoia nas suas 711 

atividades.------------------------------------------------------------------------------ 712 

Fez referência ao aniversário do Comando Distrital da Guarda da PSP que 713 

este ano se celebrou nesta cidade. Foi um momento muito interessante que 714 

envolveu as próprias escolas, mas é importante também porque a cidade da 715 

Guarda e a cidade de Gouveia têm a possibilidade de ter a intervenção 716 

desta força policial, muito importante para os gouveenses que têm com ela 717 

uma relação de proximidade e se sentem verdadeiramente acompanhados e 718 

seguros por esta entidade policial.-------------------------------------------------- 719 

Felicitou o Senhor Deputado Diogo Cardona (PPD/PSD) pelo lançamento 720 

do seu primeiro livro e certamente que muitos outros virão para consagrar a 721 

qualidade da sua escrita, para além de outros feitos que lhe são atribuídos.-- 722 

Em relação à Casa do Concelho de Gouveia, também o Município, com a 723 

presença da Senhora Vereadora Teresa Borges, fez questão de estar 724 

presente na celebração de mais um aniversário, comemorado no dia 1 de 725 

dezembro. Enalteceu e reconheceu o papel que é desempenhado por esta 726 

embaixada dos gouveenses em Lisboa.-------------------------------------------- 727 

Em relação à questão do e-mail remetido pela Junta de Freguesia, quanto à 728 

questão do pluvial do Paixotão, de facto a comunicação foi recepcionada e 729 

foi endereçada aos serviços técnicos. Pensava que o Senhor Chefe de 730 

Divisão, Eng.º António Mendes, já tivesse contatado com o Senhor 731 

Presidente de Junta de modo a articularem o assunto. Porém, este técnico 732 

tem estado a frequentar uma formação o que lhe retira algum tempo para 733 

esse efeito durante a semana, mas, amanhã falará com ele no sentido de 734 

verificarem a situação e após isso será contatado.-------------------------------- 735 

Relativamente à ETAR de Gouveia, a empresa Águas do Vale do Tejo já 736 

desenvolveram diversas intervenções e estão a desenvolver um plano de 737 

intervenção que vai prosseguir com outras intervenções para precisamente 738 

permitir que aquela infraestrutura possa servir com qualidade os 739 

gouveenses.---------------------------------------------------------------------------- 740 
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------- Em resposta à intervenção do Senhor Presidente da Junta de 741 

Freguesia da União de Freguesias de Melo e Nabais, a estrada tem garantia. 742 

Durante os cincos anos, a qualquer momento, o empreiteiro deverá ser 743 

instado a repor situações que decorram de má colocação do betuminoso.---- 744 

Relativamente à Vila Josephine, estão a concluir o projeto para que, logo 745 

que possam, mediante candidatura, ou a expensas próprias do Município, 746 

possam avançar com a obra, tanto mais que, no próximo ano, vão realizar 747 

um 1.º Festival Literário em Melo, no âmbito das Aldeias de Montanha e, 748 

portanto, querem o mais possível articular uma situação com a outra e é 749 

nossa intenção poder arrancar com a obra, mas há todo um procedimento 750 

concursal a efetuar e os tempos muitas vezes não se conjugam, mas é nossa 751 

vontade que tal possa acontecer.---------------------------------------------------- 752 

------- Em resposta à intervenção do Senhor Presidente da Junta de 753 

Freguesia de Paços da Serra, de facto a referência que fez à jovem Joana 754 

Almeida, que têm acompanhado e apoiado, tem sido de facto uma grande 755 

embaixadora do concelho de Gouveia, tão jovem, mas certamente terá um 756 

promissor futuro pela frente.-------------------------------------------------------- 757 

------- Em resposta ao Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) no que 758 

diz respeito às vias de comunicação, mais propriamente à EN17, era 759 

expectável, era suposto que, nesta altura, tivessem terminado as 760 

intervenções de requalificação da EN17. Mas ainda não começaram. As 761 

pressões são colocadas às Infraestruturas de Portugal, mas a resposta é que 762 

não há verba.--------------------------------------------------------------------------- 763 

Vê-se de vez em quando cortes de galhos, pequenos reparos, mas 764 

intervenção de fundo não é feita e a estrada está a necessitar de uma 765 

intervenção profunda, mas não há verba.------------------------------------------ 766 

Relativamente à questão dos produtores de ovinos e a situação que o 767 

IFADAP está a colocar, o que a Câmara tem feito para com estes 768 

produtores é para que eles se sintam estimulados a terem mais animais. Não 769 

sabe informar concretamente em relação a esta situação, no entanto, 770 

amanhã, irá diligenciar junto dos serviços a clarificação desta situação.------ 771 

Neste momento, a Câmara tem apoiado muito estes produtores e não será 772 

por falta de colaboração do Município que eles deixarão de ser apoiados.---  773 

------- Em resposta à Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) associou-se 774 

às referências que fez às associações e à jovem Joana Almeida, associando-775 

se também à homenagem a José Mário Branco. Lamentavelmente faleceu 776 

tão novo.-------------------------------------------------------------------------------- 777 

Relativamente à garrafa da coca-cola colocada em frente aos Paços do 778 

Concelho, nessa altura, a empresa pretendia efetivamente investir ainda 779 
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mais, inclusivamente, com planos de investimento que incluíam o próprio 780 

alargamento do edifício. Infelizmente, uma empresa que é controlada por 781 

uma outra empresa estrangeira, inicialmente, espanhola, posteriormente 782 

vendida a uma empresa italiana, acabou por decidir desinvestir no sector 783 

das águas. Não foi só em Gouveia que esse desinvestimento no sector das 784 

águas aconteceu. Portanto, aquilo que aconteceu em Gouveia, também 785 

aconteceu em Espanha com esta empresa a alienar diversas empresas 786 

ligadas a este sector.------------------------------------------------------------------ 787 

Aquilo que lhes pode dizer, e que é público, é que há pelo menos uma 788 

empresa que já efetuou a visita às instalações. Outros potenciais 789 

interessados também contataram a Câmara no sentido de lhes disponibilizar 790 

o contacto com o atual representante da empresa, o que prontamente 791 

fizeram.--------------------------------------------------------------------------------- 792 

Em relação às intenções ou negociações para a aquisição da empresa por 793 

parte de outra, isso está sujeito a termo de confidencialidade que o grupo 794 

Coca-Cola coloca, pelo que, neste momento, não têm conhecimento do que 795 

esteja a acontecer. Sabem que o Grupo Sumol Compal visitou a empresa e 796 

que, no início de janeiro, se realizará em Gouveia uma reunião de 797 

administradores. Não sabe se, nessa altura, haverá algum desenvolvimento. 798 

Não sabe, na presente data, o ponto de situação, porque não lhes é 799 

informado. Todas as negociações são realizadas entre as partes.-------------- 800 

Em relação ao Regulamento de atribuição de verbas às Associações de 801 

Bombeiros Voluntários do Concelho de Gouveia, existe um Regulamento 802 

Municipal de Apoio às Coletividades que foi aprovado em reunião de 803 

Câmara e Assembleia Municipal e é público, mas podem dar conhecimento 804 

à Senhora Deputada desse Regulamento.------------------------------------------ 805 

Em relação ao SIADAP, o processo encontra-se encerrado. Houve três 806 

reclamações que já foram decididas e serão pagos os vencimentos no 807 

próximo dia 20 de dezembro e que contemplará as progressões.-------------- 808 

------- Em resposta ao Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) 809 

quanto à questão das infraestruturas de transporte ferroviário, é o que 810 

acontece na rodovia, foram anunciados investimentos na Linha da Beira 811 

Baixa. É necessário intervenção profunda na linha da Beira Alta, mas 812 

parece que foi adiada. Vamos continuar a insistir quanto à necessidade, 813 

bem como outros Municípios que valorizam esta via de comunicação, 814 

nomeadamente, para os jovens que estão a estudar. Mas a resposta é 815 

sempre a mesma, a questão financeira. É pena, porque estão 816 

sucessivamente a adiar investimentos estruturais para o país.------------------ 817 
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------- Em resposta ao Senhor Deputado Diogo Cardona (PPD/PSD) 818 

associou-se às referências às associações. Salientou uma ação da 819 

Comunidade de Eleitores realizada este fim-de-semana e que contou com 820 

um grupo do Fundão e um grupo de Salamanca. São estes intercâmbios 821 

culturais que cada vez mais é preciso dinamizar, à semelhança da 822 

Programação em Rede que já começam a envolver as associações do 823 

concelho, como as Bandas, os Ranchos Folclóricos e que vão continuar no 824 

próximo ano.--------------------------------------------------------------------------- 825 

------- Em resposta ao Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) 826 

esclareceu que são três ilhas ecológicas. Os Municípios que integram o 827 

Planalto Beirão decidiram, em momento oportuno, fazer uma candidatura 828 

para a instalação deste tipo de equipamentos. Como é óbvio, não são 829 

aqueles equipamentos que cada um dos Municípios desejaria ter, são alguns 830 

porque é um projeto piloto. Ao Município de Gouveia foram atribuídos 831 

três, apenas para as sedes do concelho, sem prejuízo de continuarem a 832 

colocar no resto do concelho outros ecopontos. Nos próximos meses vão 833 

ser colocados em várias freguesias, pois há situações de necessidade de 834 

reforço, pese embora o Planalto Beirão estar a deixar de investir neste tipo 835 

de equipamentos.----------------------------------------------------------------------  836 

O Planalto Beirão, fez um investimento tão forte em equipamento que neste 837 

momento não precisamos sequer de ter a separação, porque o equipamento 838 

que está instalado ele próprio faz essa separação. Aquilo que estamos a 839 

fazer, quer com os ecopontos tradicionais, quer com estes novos ecopontos, 840 

é apenas um reforço da capacidade que está instalada, juntamente com os 841 

Municípios, apresentaram esta candidatura e estão a pô-la em prática.------- 842 

Entretanto, em relação a dois locais onde estão a ser instaladas as ecoilhas, 843 

com a perfuração do solo surgiram algumas situações de relevância de 844 

património que possa ali existir. Cautelarmente, a própria empresa que está 845 

a fazer o trabalho, contratada pelo Planalto beirão, tem que suspender a 846 

intervenção para averiguar o que existe e a sua relevância. Os trabalhos de 847 

arqueologia estão previstos que possam acontecer logo que as condições 848 

atmosféricas o permitam e assim ser esclarecida qual a relevância do 849 

património que ali possa existir.---------------------------------------------------- 850 

Em relação ao Curral do Negro, em consequência dos incêndios de 2017, 851 

estão a efetuar um investimento bastante significativo. Neste momento já 852 

estão concluídas a obras nos balneários, já substituíram pelo menos 2/3 das 853 

luminárias do espaço, falta agora colocar os pimenteiros, bem como outras 854 

intervenções que foram efetuadas ao nível de limpeza, desmatação, em 855 
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articulação com os serviços técnicos do Município. Sem prejuízo de outras 856 

intervenções que ainda seja necessário efetuar.----------------------------------- 857 

Informou que, para a época da passagem do ano, estão previstas vinte 858 

caravanas neste período festivo no Curral do Negro. Esperam que a seguir  859 

a estes possam vir outros para que aquele espaço volte a ter  a grandeza que 860 

merece.---------------------------------------------------------------------------------  861 

No que diz respeito à sinalética, a própria evolução dos equipamentos e a 862 

própria evolução da cidade exigem que, de tempos a tempos, haja a revisão 863 

da sinalética. É isso que já está a ser efetuado pelo técnico urbanista do 864 

Município relativamente às carências de sinalética que existem, mas 865 

também em relação ao próprio tipo de sinalética que será preciso efetuar 866 

em relação a este tipo de equipamento para ficar atualizado e suprir as 867 

necessidades que são necessárias efetuar.----------------------------------------- 868 

No que diz respeito às progressões dos funcionários da autarquia, 869 

esclareceu que o subsídio de natal já foi pago em novembro, esperando que 870 

com os pagamentos dos retroativos não sejam prejudicados pois não é essa 871 

a intenção.------------------------------------------------------------------------------ 872 

------- À intervenção da Senhora Deputada Susana Seara Pires (PPD/PSD) 873 

no que diz respeito à saúde, tema transversal a vários deputados, que 874 

falaram da situação complicada ao nível do concelho de Gouveia, no 875 

distrito da Guarda e até no País. Independentemente de serem uma 876 

Assembleia Municipal, têm o direito de se pronunciaram sobre este tema. 877 

Isso é significativo, nomeadamente quando ouvem a necessidade de fazer 878 

investimentos seja num hospital do Algarve, seja no Hospital de São João, 879 

no Porto. Independentemente da cor partidária que cada um defenda, têm 880 

que reconhecer que o Serviço Nacional de Saúde está muito mal. Para além 881 

dos médicos que não querem vir para o interior, existe ainda os 882 

investimentos que é necessário fazer. Por exemplo, o Posto Médico de 883 

Moimenta da Serra, há um ano que se encontra à espera que um Vogal da 884 

ULS, que supostamente tem esta competência, que venha a Gouveia para 885 

verificar a situação. Já lhe prometeu três vezes que vinha a Gouveia, até 886 

hoje está à espera. É mais um sinal da importância ou da não importância 887 

que são dadas às condições dos edifícios depois de lhes ser explicado o que 888 

se passa. Não houve possibilidade nem tempo para vir ver o que se passa. 889 

Embora sabendo qual seria a resposta “não há dinheiro” a camara estava 890 

disposta a colaborar. Ao menos que viessem ver o que se passa e que 891 

relatem.--------------------------------------------------------------------------------- 892 

Seja no concelho, seja na Guarda, ou nos restantes concelhos que compõem 893 

a ULS, de facto as queixas das pessoas vão chegando diariamente, como 894 
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chegam certamente aos Senhores Deputados. Conseguir que médicos 895 

venham para o interior, de 1800 vagas que foram abertas, 13 para o 896 

Interior, nem uma para o concelho.------------------------------------------------- 897 

Temos que assumir que as coisas não estão bem e não vamos compor a 898 

situação quando todos os dias se verificam problemas nos centros de saúde 899 

e nos grandes hospitais. As reclamações são muitas, desde a Ordem dos 900 

Médicos, a Ordem dos Enfermeiros, aos próprios administradores 901 

hospitalares que se vão demitindo, pois não estão mais capazes de dar 902 

resposta a situações que os ultrapassam.------------------------------------------- 903 

Não estão bem na saúde como não está bem na educação e em muitas 904 

outras áreas. O anterior Governo em quatro anos quanto fez de 905 

investimento a começar logo pela rodovia? São factos.------------------------- 906 

E as Câmaras, com a descentralização acabam por ser elas a receber todas 907 

estas queixas e reclamação e exigências, considerando que a 908 

descentralização é um grande negócio que o Estado está a fazer. Mas no dia 909 

10 de janeiro vai haver certamente alguma coisa sobre o assunto e é bom 910 

que estejam atentos em relação ao assunto da descentralização.---------------  911 

------- Respondendo à Senhora Deputada Isabel Nascimento (PPD/PSD) 912 

tiveram a oportunidade de estar presentes na inauguração da exposição de 913 

Carlos Nabais e tiveram o privilégio de ver ser oferecido ao Museu Abel 914 

Manta o negativo de um Abel Manta jovem e que de facto é algo fantástico 915 

e que este bom gouveense não quis deixar de fazer uma homenagem a Abel 916 

Manta e aos gouveenses com a oferta daquele negativo.------------------------ 917 

Relativamente à distinção de Autarquia Familiarmente Responsável, 918 

tiveram a possibilidade de, pela sétima vez, serem reconhecidos pelo 919 

conjunto de iniciativas, intervenções e apoios que conferem às famílias no 920 

concelho de Gouveia.----------------------------------------------------------------- 921 

------- À intervenção do Senhor Deputado Ricardo Morgado (PPD/PSD) no 922 

que diz respeito à estrada do Vale do Rossim, só vai ter solução à vista 923 

quando a Câmara entender assumir aquela estrada. Mas gostava que a 924 

Câmara assumisse aquela estrada com a regularização das situações ilegais 925 

que se encontram naquele espaço, ou seja, o licenciamento do parque de 926 

campismo, do restaurante, entre outras coisas. Quando o Município 927 

questionou o ICNF acerca da titularidade daquela estrada, o Município 928 

estaria disponível para assumir a requalificação e manutenção da via 929 

porque a considera importante, nomeadamente para o turismo do concelho 930 

e como acesso àquela riqueza única que é o Vale do Rossim, mas pede-se a 931 

regularização daquelas situações.--------------------------------------------------- 932 
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No entanto, teme que aquela estrada só seja requalificada se o Município de 933 

Gouveia a assumir. Não há outra hipótese.---------------------------------------- 934 

Entretanto, existem ali várias entidades a agir e, no entanto, nenhuma delas 935 

resolve nada. O ICNF colocou em Tribunal a entidade exploradora do 936 

espaço. No meio do assunto, estão os Baldios de Mangualde da Serra, que 937 

têm os seus direitos e que ainda não avançaram para Tribunal porque estão 938 

de alguma forma à espera para ver o que resulta daquele processo. Esta 939 

Comissão de Baldios também tem os seus direitos a compensações que 940 

nunca lhes foram pagas. No meio também estava envolvida uma outra 941 

entidade do estado, a Turistrela, com funções de investimento, criação de 942 

infraestruturas e promoção do turismo na Serra da Estrela. Depois foi 943 

privatizada. Com a privatização, com uma concessão, existia um caderno 944 

de encargos que devia cumprir. Acontece que o Estado nunca exigiu e 945 

nunca controlou aquilo que a Turistrela faz ou não faz. Esta entidade 946 

habituou-se a não ser fiscalizada e, portanto, só faz aquilo que lhe apetece, 947 

desde que seja no interesse dela. Atualmente é uma entidade que hoje em 948 

dia já nem explora hotéis, é apenas recebedora de rendas. Por outro lado, a 949 

Turistrela acima dos 800 metros tem a tal exclusividade, mas há 950 

empresários que querem investir no truísmo na Serra da Estrela e que 951 

fazem investimentos avultados e quando estão prestes a concluir as obras 952 

são notificados pelos advogados da Turistrela a exigir pagamentos para 953 

permitir a exploração pelo investidor ou então retira-se e pagam uma renda 954 

que entenderem ao empresário. Isto passou-se em relação à Pousada de São 955 

Lourenço.------------------------------------------------------------------------------ 956 

No entanto, o Turismo de Portugal, na sequência de ter sido reconhecida a 957 

marca Geopark Estrela, convocou os Municípios para uma reunião, porque 958 

de alguma forma quer confrontar a Turistrela com a necessidade de, no 959 

âmbito do Geopark, colaborar finalmente com os Municípios, colaborando 960 

com investimento ou com financiamento de ações de dinamização ou 961 

promoção. Os Municípios tiveram a oportunidade de enviar as suas 962 

sugestões relativamente a ações ou projetos de investimento nesta zona. 963 

Aquilo que está acertado é que, durante o mês de janeiro, o Turismo de 964 

Portugal reunirá com a Turistrela no sentido de a sensibilizar para estas 965 

intervenções propostas e para a empresa finalmente se dignar a apoiar e a 966 

colaborar com estas intervenções. Confessa que não tem grande fé, mas já 967 

não foi mau o Turismo de Portugal, finalmente, ter tido esta iniciativa que 968 

demonstra a sua preocupação, pois as queixas são tantas que esta entidade 969 

se viu na necessidade de ouvir os Municípios relativamente a esta situação. 970 

Espera, pois, que o Estado, através do Turismo de Portugal, consiga 971 
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começar a controlar alguma coisa daquilo que é a intervenção da Turistrela 972 

e dos investimentos que devem ou não devem fazer, nomeadamente, no 973 

ponto mais icónico que será a Torre.----------------------------------------------- 974 

------- À intervenção da Senhora Deputada Daniela Figueiredo (PPD/PSD) 975 

a questão das portagens, de facto houve um deputado do distrito que propôs 976 

a redução das portagens, nomeadamente, para os residentes. O resultado da 977 

votação é conhecida, provavelmente, havia outros deputados do distrito que 978 

gostariam de ter votado no mesmo sentido, mas não lhes é possível porque 979 

a seguir vão ter que votar um Orçamento que não revê estas isenções ou 980 

reduções e iriam ser colocadas contradições. Temos deputados do distrito, 981 

mas que depois fala mais alto as orientações partidárias em relação àquilo 982 

que os deputados pensam em relação ao seu território.--------------------------  983 

No que diz respeito à sinalização em frente aos CTT, foi colocada pela 984 

PSP, porque de facto os condutores, sistematicamente, abusavam no 985 

estacionamento naquele local. Já avisaram a PSP que o tipo de sinalização 986 

colocada não é a mais adequada, nem a mais segura. Vão colocar pinos de 987 

borracha em articulação com a PSP esperando que dessa forma se afaste o 988 

perigo e, por outro, se consiga reorganizar e reeducar o estacionamento 989 

naquela via.---------------------------------------------------------------------------- 990 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 991 

Gouveia referindo, relativamente às portagens e à posição dos senhores 992 

deputados na Assembleia da República, que o assunto não é novo e surgiu 993 

na sequência de uma recomendação feita por um Deputado do PSD, eleito 994 

pelo nosso distrito, e cuja posição da bancada do PS na Assembleia da 995 

República foi perfeitamente justificada. Aliás, este assunto sobre as 996 

portagens é recorrente; já na vigência do anterior Governo, quando se 997 

votaram, em fevereiro, os Projetos de Resolução do Bloco de Esquerda e 998 

do Partido Comunista, que foi reprovado com os votos do PS e do PSD, o 999 

Deputado do PS que se pretende visar, eleito pelo Distrito da Guarda, na 1000 

altura, até furou a disciplina de voto e juntamente com os Deputados de 1001 

Castelo Branco votaram a favor daqueles projetos de Resolução.------------- 1002 

A diferença, neste caso, é que a “recomendação” do Senhor Deputado do 1003 

PSD surge numa circunstância em que o Orçamento Geral do Estado vai 1004 

ser apresentado dentro de três dias, e no âmbito do qual essa matéria 1005 

deveria e deverá ser discutida e, depois, nem especifica sequer quais são as 1006 

SCUT’s para as quais se pede a redução de 50%, pois só fala 1007 

genericamente em SCUT’s e auto-estradas. Recorda a posição desse 1008 

mesmo Deputado do PSD, quando disse, na altura em que se discutiram os 1009 

tais projetos de recomendação do Bloco de Esquerda e do Partido 1010 
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Comunista - e atenção que é um Deputado com responsabilidades políticas 1011 

no Distrito, pois é Presidente da Distrital do PSD - que aquilo que o PCP e 1012 

o Bloco de Esquerda tinham feito, e passo a citar, “foi apresentar um 1013 

projeto de resolução que é uma mera recomendação, não vinculativa, ao 1014 

Governo” acrescentando que, e volta a citar que “o PCP e o BE deveriam 1015 

ter usado a figura regimental do Projeto de Lei, que a ser votado 1016 

favoravelmente, vincava e obrigava o Governo e não apenas o exortava a 1017 

reduzir o preço das portagens”. Pois, nessa altura, e com essa argumentação 1018 

também o líder do PSD distrital e actual deputado votou contra, o que 1019 

demonstra uma manifesta hipocrisia política, pois o que não era correto em 1020 

Fevereiro, passou a ser agora com a apresentação da sua “recomendação”. 1021 

Para que fique bem claro, pois já o disse aqui várias vezes, sempre que se 1022 

discutem as portagens nas SCUT, o Senhor Presidente de Junta é a favor da 1023 

abolição pura e simples das portagens, admitindo até que isso se faça 1024 

através de um processo gradual de redução, enaltecendo o facto de ser o 1025 

Governo do PS o primeiro que procedeu à redução do preço das portagens. 1026 

E espera para ver o que nos tratará próximo o Orçamento de Estado, em 1027 

relação a esta matéria.---------------------------------------------------------------- 1028 

Em relação à saúde aquilo que o preocupa, em Gouveia, tem mais a ver 1029 

com o quadro geracional daquele que é o corpo médico do nosso concelho.  1030 

Muitas vezes é-se demasiado ser catastrofista, dependendo do lado em que 1031 

que se está, pois os problemas da saúde não são de agora, nem existem só 1032 

agora com este Governo. Reconhece que de facto há e sempre houve 1033 

dificuldades, pois o serviço nacional de saúde sempre teve 1034 

constrangimentos, pelo que não vale a pena alimentar alarmismos como o 1035 

que se propalou com o eminente encerramento do serviço de RX de 1036 

Gouveia que não só não encerrou como até está a servir o Hospital de Seia. 1037 

Da mesma forma quando se fala em falta de recursos humanos, fazendo 1038 

comparações de 2017 para 2019, em dois anos, a ULS/Guarda aumentou 1039 

significativamente os seus ativos em termos de assistentes operacionais, 1040 

assistentes técnicos, tem mais médicos e enfermeiros. Portanto não vale a 1041 

pena diabolizar o serviço nacional de saúde. Podia ser melhor, não 1042 

tenhamos ilusões, mas o serviço nacional de saúde nunca há-de ser um 1043 

serviço de completa excelência como todos desejaríamos, há-de ter sempre 1044 

constrangimentos, mas não será com a sua diabolização que irá para a 1045 

frente. É claro que devemos estar atentos, reivindicar, estar na primeira 1046 

linha do combate e na defesa daquilo que é um serviço fundamental e que 1047 

tem a ver com a qualidade de vida da população, com o nosso 1048 

desenvolvimento, que é estruturante e que é imprescindível para a vida de 1049 
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todos. Agora, quando se servem deste tema ou quando este assunto é 1050 

pretexto para a contenda político-partidária, não é séria a discussão.--------- 1051 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) 1052 

tomando agora conhecimento, pela resposta do Senhor Presidente da 1053 

Câmara, que o Planalto Beirão também faz triagem dos resíduos. No 1054 

entanto, coloca-se a questão se a qualidade da triagem e do produto final é 1055 

boa ou não. Quando abordou este assunto não teve intenção de criticar se 1056 

fazem ou não fazem, apenas pretendia fazer uma comparação, porque como 1057 

se desloca diariamente para Seia verificou que quase todos os depósitos que 1058 

eram de plástico passaram a ser eco-ilhas. Está a falar de cerca de trinta. 1059 

Daí a sua questão para tentar perceber qual terá sido o critério para Seia ter 1060 

sido contemplada com mais ilhas ecológicas do que Gouveia, que apenas 1061 

teve direito a três. Caso Gouveia tivesse sido contemplada com mais 1062 

equipamentos deste género seria mais benéfico pois ficaria a cidade mais 1063 

embelezada.----------------------------------------------------------------------------  1064 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) 1065 

constatando que nunca presenciou o Senhor Presidente da Câmara tão 1066 

falador ao nível nacional e muito negativo como na presente sessão. 1067 

Também não o viu tão falador quando tiveram um Deputado do distrito que 1068 

votou como votou no passado relativamente às portagens.--------------------- 1069 

Estas questões das recomendações, considera que são uma contradição e na 1070 

sua opinião é uma incoerência aquilo que o Senhor Deputado do PSD, 1071 

eleito pelo distrito fez, porque realmente ou há coerência ou não há e 1072 

demonstrou não tê-la.----------------------------------------------------------------- 1073 

Relativamente à saúde, e voltando à visão negativa do Senhor Presidente da 1074 

Câmara, a sua preocupação também é Gouveia, mas a sua preocupação 1075 

também é enquanto cidadã e cidadãos defensores do sistema nacional de 1076 

saúde. Está mal? Está. Tem problemas? Tem. Irá ter sempre? Irá. Mas a 1077 

nossa luta deve ser a sua defesa. Pode estar muito mau, mas o nosso 1078 

sistema de saúde atende toda a gente, sejam ricos ou pobres. Temos um 1079 

plano de vacinação que nos podemos orgulhar, temos conquistas como a 1080 

redução da mortalidade infantil que nos podemos orgulhar. Temos um 1081 

sistema nacional de saúde que garante medicamentos caríssimos às 1082 

pessoas. É certo que temos problemas na saúde, mas temos um sistema 1083 

nacional de saúde que nos devemos orgulhar e continuar a defender.--------- 1084 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Daniela Oliveira (PPD/PSD) 1085 

referindo que o tema das portagens não é um assunto partidário e parece 1086 

que não se fez perceber muito bem. Não nomeou os deputados por achar 1087 

que o distrito da Guarda é mais importante do que eles os dois e continua a 1088 
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achar que o papel que eles estão a fazer na Assembleia da Republica tem 1089 

que lhes exigir tanto a um como ao outro, independentemente, do partido 1090 

pelo qual foram eleitos. É aquilo que acha que é de direito enquanto cidadã 1091 

do distrito da Guarda.----------------------------------------------------------------- 1092 

E tanto em relação às portagens como em relação à saúde, é importante que 1093 

se foquem em vez de discutir “quem é que estragou”, “quem é que não 1094 

melhorou”, “quem é que não se esforçou” e que “o meu partido é melhor 1095 

do que o teu”, pois daqui a quarenta anos vão ter um País tão decadente, 1096 

como está o Interior neste momento.----------------------------------------------- 1097 

II - PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO” 1098 

------- Não se verificou a intervenção por parte do público presente.---------- 1099 

III – PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 1100 

PONTO 1 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 1101 

APROVAÇÃO DO RELATÓRIO DE ANÁLISE DAS 1102 

PROPOSTAS DO PROCEDIMENTO DE 1103 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO DE CURTO 1104 

PRAZO ATÉ AO LIMITE DE 500.000,00€, PARA O 1105 

ANO 2020 E AUTORIZAÇÃO PARA A 1106 

CONTRAÇÃO DO RESPETIVO EMPRÉSTIMO 1107 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1108 

concedendo a palavra ao Senhor Presidente da Câmara para apresentação 1109 

do ponto da ordem de trabalhos.---------------------------------------------------- 1110 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que se 1111 

trata de um procedimento que é habitual fazer todos os anos, não querendo 1112 

significar que o mesmo vá ser utilizado. No ano em que é contraído é 1113 

integralmente pago. Este empréstimo será para acorrer alguma situação que 1114 

seja necessário.------------------------------------------------------------------------ 1115 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa declarando abertas as 1116 

inscrições para os membros da Assembleia que pretendessem intervir, não 1117 

se verificando nenhuma inscrição.-------------------------------------------------- 1118 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1119 

colocando à votação a “Proposta de Aprovação do Relatório de Análise 1120 

das Propostas do Procedimento de Contratação de Empréstimo de 1121 

Curto Prazo até ao limite de 500.000,00€, para o ano 2020 e Autorização 1122 

para a Contração do respetivo Empréstimo junto do Banco BPI, SA, 1123 

tendo sido os respetivos documentos aprovados, por maioria, com vinte e 1124 

dois (22) votos a favor por parte do Grupo Parlamentar do PPD/PSD e 1125 

com catorze (14) abstenções por parte dos Grupos Parlamentares do PS, 1126 
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CDS-PP e CDU, nos termos da alínea f), do n.º 1, do art.º 25.º, da Lei n.º 1127 

75/2013, 12 de setembro.------------------------------------------------------------ 1128 

PONTO 2 – DISCUSSÃO DE VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 1129 

LANÇAMENTO DE DERRAMA PARA 2020 1130 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1131 

concedendo a palavra ao Senhor Presidente da Câmara para apresentação 1132 

do ponto da ordem de trabalhos.---------------------------------------------------- 1133 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que, à 1134 

semelhança do ano anterior, propõe para 2020, uma Derrama de 1 % sobre 1135 

o lucro tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o Rendimento das 1136 

Pessoas Coletivas e a isenção da Derrama em 2020 para os sujeitos 1137 

passivos cujo volume de negócios no ano anterior não ultrapasse os 150 1138 

000 euros, eliminando do pagamento deste imposto os pequenos 1139 

empresários.---------------------------------------------------------------------------  1140 

Em relação ao ano anterior, havia alguns setores que estavam 1141 

especificamente previstos, o que hoje não está, pois de acordo com a Lei, é 1142 

necessária a elaboração de um regulamento para prever essas atribuições. É 1143 

nisso que já estão a trabalhar para tão rápido quanto possível ser aprovado e 1144 

possam ser previstas essas situações.-----------------------------------------------  1145 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa declarando abertas as 1146 

inscrições para os membros da Assembleia que pretendessem intervir.------- 1147 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1148 

referindo que na proposta em apreço foram retirados dois pontos em 1149 

relação ao que foi aprovado o ano passado. O Senhor Presidente da Câmara 1150 

já explicou a razão, pelo que o sentido de voto da bancada do PS é votar 1151 

contra, porque de facto os Vereadores do PS, no ano passado, sugeriram ao 1152 

Senhor Presidente da Câmara que fosse feito um Plano Municipal para 1153 

regulamentação dos impostos e se tivesse sido seguida esta sugestão já não 1154 

se colocavam esses entraves em relação aos sectores em causa.--------------- 1155 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Cabral Silva (CDS-1156 

PP) referindo que é indiscutível que uma baixa taxa de derrama se traduz 1157 

numa diminuição da carga fiscal para as empresas. Mas é um sufismo 1158 

considerar que contribui significativamente para atrair e fixar empresas nos 1159 

respetivos Municípios e Regiões.--------------------------------------------------- 1160 

Relativamente - e já aqui foi referido que há aqui uma eliminação face ao 1161 

ano anterior no que diz respeito a determinadas empresas que se 1162 

enquadravam em determinados CAE’s - contudo, e isto porque se mantem 1163 

a taxa para 2020 igual à taxa de 2019, aquilo que se apercebeu também é 1164 

que foi eliminada a isenção para empresas que tenham instalado a sua sede 1165 



 
 

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  
  

 32 

social no concelho de Gouveia, o que o leva a questionar se também é 1166 

necessário algum Regulamento nesta matéria.------------------------------------ 1167 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Ricardo Morgado (PPD/PSD) 1168 

referindo que a bancada do PSD vai votar a favor desta proposta. É verdade 1169 

que há certos e determinados casos que têm que ser devidamente 1170 

regulamentados, no entanto, esta proposta isenta negócios com valores 1171 

abaixo de 150.000 euros de qualquer tributação de Derrama. É um 1172 

incentivo direto e claro a qualquer pequeno negócio, pequeno comerciante 1173 

que esteja em Gouveia. É um claro incentivo à promoção do investimento 1174 

em Gouveia, pelo que faz todo o sentido votar favoravelmente.--------------- 1175 

É claro, seria mais fácil, perceber realmente o impacto real da Derrama nos 1176 

negócios se ela fosse devidamente comunicada pelas Finanças ao 1177 

Município, mas não o é. É apenas comunicado um valor global. Não é 1178 

possível hoje o Município saber qual é que é o montante de derrama que 1179 

cobra a cada negócio.----------------------------------------------------------------- 1180 

Só não há isenção completa, porque existem alguns grupos económicos, 1181 

como os Bancos, supermercados de multinacionais que faz todo o sentido 1182 

serem tributados.---------------------------------------------------------------------- 1183 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que é 
1184 

intenção da Câmara elaborar o Regulamento que é necessário para o mais 
1185 

rapidamente ser presente a este órgão e permitir às empresas beneficiarem 
1186 

deste regime.--------------------------------------------------------------------------- 
1187 

------- O Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a “PROPOSTA DE 1188 

LANÇAMENTO DA DERRAMA A APLICAR SOBRE O LUCRO 1189 

TRIBUTÁVEL SUJEITO E NÃO ISENTO DE IMPOSTOS SOBRE 1190 

O RENDIMENTO DAS PESSOAS COLETIVAS DO EXERCÍCIO 1191 

DE 2019 A LIQUIDAR EM 2020”, que a seguir se reproduz, tendo sido a 1192 

mesma aprovada, por maioria, com vinte e três (23) votos a favor por 1193 

parte do Grupo Parlamentar do PPD/PSD, quatro (4) abstenções, por parte 1194 

dos Grupos Parlamentares do CDS-PP, CDU e Presidentes das Juntas de 1195 

Freguesia de Nespereira e Vila Franca da Serra e nove (9) votos contra por 1196 

parte do Grupo Parlamentar do PS, nos termos da alínea d) do n.º 1 do art.º 1197 

25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:--------------------------------------- 1198 

PROPOSTA 1199 

Lançamento de Derrama a aplicar sobre o lucro tributável sujeito e 1200 

não isento de impostos sobre o rendimento das pessoas coletivas do 1201 

exercício de 2019 a liquidar em 2020 1202 

Considerando: 1203 
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• O disposto na alínea c) do artigo 14.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de 1204 

setembro, na sua atual redação, que consagra o produto da cobrança 1205 

da derrama como uma das receitas municipais;  1206 

• O disposto no n.º 1 do artigo 18º do mesmo diploma, segundo o qual 1207 

“os municípios podem deliberar lançar anualmente uma derrama, 1208 

até ao limite máximo de 1,5 %, sobre o lucro tributável sujeito e não 1209 

isento de imposto sobre o rendimento das pessoas coletivas (IRC), 1210 

que corresponda à proporção do rendimento gerado na sua área 1211 

geográfica por sujeitos passivos residentes em território português 1212 

que exerçam, a título principal, uma atividade de natureza 1213 

comercial, industrial ou agrícola e não residentes com 1214 

estabelecimento estável nesse território” 1215 

• Que, nos termos do n.º 22 do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de 1216 

setembro, na sua atual redação, a Assembleia Municipal pode, sob 1217 

proposta da Câmara Municipal, nos termos dos n.s 2 e 3 do artigo 1218 

16º, deliberar a criação de isenções ou de taxas reduzidas de 1219 

derrama. 1220 

• Que, nos termos do n.º 2 do artigo 16.º do RFALEI, a Assembleia 1221 

Municipal, mediante proposta da câmara municipal, aprova 1222 

regulamento contendo os critérios e condições para o 1223 

reconhecimento de isenções totais ou parciais, objetivas ou 1224 

subjetivas, relativamente aos impostos e outros tributos próprios. 1225 

• Que, nos termos do n.º 24 do artigo 18º da Lei n.º 73/2013, de 03 de 1226 

setembro, na sua atual redação, “Até à aprovação do regulamento 1227 

referido no número anterior, a assembleia municipal pode, sob 1228 

proposta da câmara municipal, deliberar lançar uma taxa reduzida 1229 

de derrama para os sujeitos passivos com um volume de negócios no 1230 

ano anterior que não ultrapasse (euro) 150 000”. 1231 

• Que, as deliberações referidas devem ser comunicadas, por via 1232 

eletrónica, à Autoridade Tributária até ao dia 30 de novembro do ano 1233 

anterior ao da cobrança por parte dos serviços competentes do 1234 

Estado, conforme n.º 17 do artigo 18.º da Lei n.º 73/2013, de 03 de 1235 

setembro, na sua atual redação; 1236 

Considerando ainda que: 1237 

• É essencial manter o apoio municipal à atividade económica, bem 1238 

como a promoção de novos incentivos ao investimento; 1239 

• Há também responsabilidade solidária das empresas 1240 

desenvolvimento concelhio e tendo em conta a evolução da receita 1241 
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arrecadada e a necessidade de manter uma política fiscal equilibrada 1242 

e sustentada; 1243 

• É possível manter uma diferenciação positiva para as PME´s do 1244 

concelho, favorecendo o seu crescimento, bem como a sua 1245 

competitividade. 1246 

Proponho que a Assembleia Municipal delibere, no uso da competência 1247 

prevista na alínea d) do n.º 1 do artigo 25.º do Anexo I da Lei n.º 1248 

75/2013, de 12 de setembro e ao abrigo do n.º 24 do artigo 18.º, da Lei 1249 

n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, o seguinte: 1250 

1 - O lançamento, em 2020, de uma Derrama de 1 % sobre o lucro 1251 

tributável sujeito e não isento de Imposto sobre o Rendimento das 1252 

Pessoas Coletivas; 1253 

2 - A isenção da Derrama em 2020, para os sujeitos passivos cujo 1254 

volume de negócios no ano anterior não ultrapasse os 150 000 euros. 1255 

PONTO 3 - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 1256 

FIXAÇÃO DA TAXA DO IMPOSTO MUNICIPAL 1257 

SOBRE IMÓVEIS PARA 2020 1258 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1259 

concedendo a palavra ao Senhor Presidente da Câmara para apresentação 1260 

do ponto da ordem de trabalhos.---------------------------------------------------- 1261 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que se 1262 

propõe idêntica taxa do ano anterior com a contemplação do número de 1263 

dependentes de agregado familiar fixado por Lei.-------------------------------- 1264 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa declarando abertas as 1265 

inscrições para intervenção.--------------------------------------------------------- 1266 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1267 

perguntando, ao nível prédios urbanos degradados, quantos é que estão 1268 

sinalizados pelo Município e quantos casos de património em ruínas e 1269 

devoluto vão ser comunicadas às Finanças e que benefícios é que esse 1270 

imposto sobre o património devoluto ou em ruínas vai trazer para o 1271 

Município.----------------------------------------------------------------------------- 1272 

Pretendiam também saber se o valor recolhido, ao abrigo do ponto n.º 3 da 1273 

proposta, é para ser utilizado na intervenção das casas que, eventualmente, 1274 

foram oferecidas ao Município e que também estão em ruínas e em 1275 

situação devoluta.--------------------------------------------------------------------- 1276 

O parecer da bancada do PS é de que este imposto deveria ser reduzido 1277 

para as famílias que residem no concelho, porque na verdade se queremos 1278 

tornar o Interior atraente, é importante dar apoio às famílias carenciadas 1279 

que cá residem, mas é também importante perceber que as famílias que não 1280 
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são carenciadas e que suportam e que dão apoio dentro do Município estão 1281 

a ser cada vez mais penalizadas e não é atrativo viver em Gouveia com 1282 

uma taxa de IMI como esta que agora se propõe, quando em concelhos 1283 

limítrofes é possível viver de uma forma mais económica e mais barata.---- 1284 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Cabral Silva 1285 

(CDS/PP) referindo que a taxa de IMI proposta para 2020, mantém-se igual 1286 

à do ano anterior. Reconhecem a importante receita que resulta deste 1287 

imposto para o Município, contudo, gostariam de saber se não existe uma 1288 

margem que permita reduzir esta taxa, dispensado o Município parte desta 1289 

receita a favor das famílias e, desta forma, proporcionando uma maior 1290 

atratividade para o nosso concelho.------------------------------------------------   1291 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Ricardo Morgado (PPD/PSD) 1292 

referindo que a bancada do PPD/PSD irá votar a favor desta proposta. A 1293 

receita do IMI é uma receita bastante importante e fundamental para a 1294 

execução de uma série de atividades destinadas ao bem comum dos 1295 

gouveenses. A receita tem que provir de algum lado e, aliás, o IMI surge 1296 

numa altura em que muitas das competências passaram para as Câmaras 1297 

Municipais, como a gestão da rede viária municipal, a limpeza, entre 1298 

outras, e para garantir esses serviços e sua qualidade é preciso existir 1299 

receita.---------------------------------------------------------------------------------- 1300 

Em termos de taxa, o valor mantém-se, é um valor que está ao meio e é um 1301 

incentivo claro às famílias. E, nos concelhos limítrofes como Fornos de 1302 

Algodres o valor é 0,45% e em Seia é de 0,43%, portanto, Gouveia tem um 1303 

valor mais baixo.---------------------------------------------------------------------- 1304 

No entanto, lamenta a existência do outro imposto, o Adicional ao IMI. 1305 

Trata-se de um imposto que, por exemplo, ao nível das IPSS, elas estão 1306 

isentas de IMI ao nível dos edifícios onde exercem a sua atividade, no 1307 

entanto, têm que pagar o adicional ao IMI e não faz sentido nenhum e é um 1308 

contra-senso.--------------------------------------------------------------------------- 1309 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que a 1310 

receita proveniente do IMI vai ser aplicada em várias ações e intervenções 1311 

da Câmara Municipal, mas também na requalificação de imóveis que 1312 

tenham sido doados à Câmara, como é o caso de um na Rua da República. 1313 

Estão envolvidos no programa 1.º Direito que vai permitir financiar 1314 

intervenções nestes imóveis, mas a Câmara municipal tem que colocar uma 1315 

parte significativa do investimento. Também para esse investimento é 1316 

necessário haver receita e esta receita do IMI é importante para que tal se 1317 

possa verificar.------------------------------------------------------------------------ 1318 
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Relativamente aos imóveis degradados, os serviços têm feito o 1319 

levantamento e têm também feita a notificação de diversos proprietários 1320 

para efetuarem intervenções nos seus imóveis, algumas são pequenas 1321 

intervenções, outras são intervenções de maior monta. Neste momento não 1322 

sabe dizer qual o valor da receita dos prédios em ruínas.----------------------- 1323 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) referindo 1324 

que o ponto 3 da proposta refere-se aos prédios urbanos que se encontram 1325 

devolutos há mais de um ano e prédios em ruínas e esses seriam taxados 1326 

em triplicado. Não tem presente a definição que o diploma estabelece 1327 

acerca dos prédios devolutos, mas pode haver um prédio devoluto que está 1328 

em perfeitas condições e que não ameace a segurança pública e que possa 1329 

ser taxado a triplicar. Parece-lhe que esta é uma situação de injustiça que 1330 

pode atingir alguns idosos que se vejam obrigados a deixar a sua 1331 

residência, pois há idosos que, vivendo sozinhos, podem deixar de ter 1332 

condições para se manter na sua residência, não têm apoio familiar ou outra 1333 

razão e por isso têm que abandonar as suas casas. Essas pessoas, ao fim de 1334 

um ano, terão que pagar o IMI que pagavam, mas a triplicar. Parece-lhe 1335 

uma situação de injustiça e não sabe se essa disposição resulta da Lei.------- 1336 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Cabral Silva 1337 

(CDS/PP) reconhecendo de facto a importância da receita derivada deste 1338 

imposto. Contudo, questiona se não existe uma margem para o Município 1339 

poder baixar esta taxa.---------------------------------------------------------------- 1340 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara começando por 1341 

referir que é a Lei que prevê esta disposição de elevar para o triplo a taxa 1342 

não é da Câmara. Relativamente aos prédios em ruínas, a Câmara tem feito 1343 

esse levantamento e notificado os proprietários, mas pensa que não estão 1344 

incluídos esses casos das pessoas que mencionou. No entanto, verifica-se 1345 

cada vez mais as pessoas a fazerem a reabilitação dos prédios e com isso a 1346 

terem benefícios fiscais, nomeadamente do IMI. Isso é importante pois 1347 

significa que os imóveis deixam de estar em ruinas e passam a estar 1348 

requalificados.------------------------------------------------------------------------- 1349 

------- Concluído o debate, o Senhor Presidente da Mesa colocou à votação 1350 

a “PROPOSTA DE FIXAÇÃO DA TAXA DO IMPOSTO 1351 

MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS PARA 2020”, que a seguir se 1352 

reproduz, tendo sido a mesma aprovada, por maioria, com vinte e um (21) 1353 

votos a favor, doze (12) votos contra e duas (2) abstenções, nos termos 1354 

da alínea d) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:---- 1355 

PROPOSTA 1356 

IMI - Imposto Municipal sobre Imóveis 1357 
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Considerando: 1358 

• O disposto no artigo 112º, do Anexo I do Decreto-Lei n.º 287/2003, 1359 

de 12 de novembro (Código do Imposto Municipal sobre Imóveis – 1360 

C.I.M.I.), com a mais recente alteração introduzida pela Lei n.º 1361 

114/2017, de 29 de dezembro, o Município através do seu órgão 1362 

deliberativo pode fixar a taxa do Imposto Municipal sobre Imóveis 1363 

(I.M.I.), cujo máximo, para os prédios urbanos, se cifra em 0,45 e o 1364 

mínimo em 0,3%, fixando o percentual para Prédios rústicos em 1365 

0,8%; 1366 

• Que por deliberação da Assembleia Municipal, podem os Municípios 1367 

“fixar uma redução da taxa do imposto municipal sobre imóveis que 1368 

vigorar no ano a que respeita o imposto, a aplicar ao prédio ou 1369 

parte de prédio urbano destinado a habitação própria e permanente 1370 

do sujeito passivo ou do seu agregado familiar, e que seja 1371 

efetivamente afeto a tal fim, atendendo ao número de dependentes 1372 

que, nos termos do Código do IRS, compõem o respetivo agregado 1373 

familiar”, cfr. n.º 1 do artigo 112º-A do C.I.M.I.; 1374 

• Que os pressupostos que estiveram na base da proposta para 2019, se 1375 

mantêm para o ano de 2020. 1376 

Proponho que a Assembleia Municipal de Gouveia delibere o seguinte: 1377 

1. Nos termos da alínea d) do n.º 1 do artigo 25º do mesmo 1378 

diploma, a definição das seguintes taxas de Imposto Municipal 1379 

sobre Imóveis a liquidar em 2020: 1380 

Prédios Rústicos (valor fixo de 

0,8%, cfr. al. a) do n.º 1 do artigo 

112º do C.I.M.I.) 

Prédios Urbanos (0,3% a 

0,45%, cfr. al. c) do n.º 1 do 

artigo 112º do C.I.M.I.) 

0,8% 0,37% 

2. Nos termos e para os efeitos do n.º 8 do art.º 112º do mesmo 1381 

diploma fixar a majoração de 30% sobre a taxa aplicável a 1382 

prédios urbanos degradados, que tenham pendentes notificações 1383 

municipais de intimação ao abrigo do n.º 2 do art.º 89º do 1384 

Decreto-Lei n.º 555/99 de 16 de dezembro para a realização de 1385 

obras, de modo a colmatar más condições de segurança e 1386 

salubridade, enquanto durar a situação ou não forem executadas 1387 

as obras intimadas; 1388 

3. Nos termos do n.º 3 do art.º 112º do Código do Imposto 1389 

Municipal sobre os Imóveis, na redação dada pela Lei n.º 64-1390 

B/2011, de 30 de dezembro, elevar para o triplo a taxa prevista 1391 

na alínea c), nos casos de prédios urbanos que se encontrem 1392 
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devolutos há mais de um ano e de prédios em ruínas, 1393 

considerando-se devolutos ou em ruínas os prédios como tal 1394 

definidos em diploma próprio; 1395 

4. Nos termos n.º 1 do artigo 112º-A do Código do Imposto 1396 

Municipal sobre Imóveis, a redução levando em consideração o 1397 

número de dependentes a cargo, de acordo com a seguinte tabela: 1398 

Número de dependentes a 

cargo 

Dedução fixa (em €) 

1 20 

2 40 

3 ou mais 70 

PONTO 4 – Discussão e votação da Proposta relativa à Participação 1399 

Variável do Município de Gouveia no IRS – Imposto 1400 

sobre o Rendimento das Pessoas Singulares 1401 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1402 

concedendo a palavra ao Senhor Presidente da Câmara para apresentação 1403 

do ponto da ordem de trabalhos.---------------------------------------------------- 1404 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que, ao 1405 

contrário efetivamente daquilo que foi aprovado o ano passado, propõe-se a 1406 

aplicação da taxa de 5% da participação variável no IRS, a pagar pelos 1407 

contribuintes com domicílio fiscal no concelho de Gouveia, respeitante aos 1408 

rendimentos auferidos durante o ano imediatamente anterior. E, por razões 1409 

várias, não só os investimentos que são necessários efetuar em termos de 1410 

reabilitação urbana, como também os que vão fazer no âmbito da 1411 

reabilitação do edificado e com o apoio que vamos dar não só da Câmara 1412 

termos de projetos e obras e investimento direto, mas também apoios de 1413 

reabilitação de imóveis de privados, nomeadamente, a pessoas com mais 1414 

dificuldades económicas. Também estão num ano em que vão assumir mais 1415 

competências no âmbito do processo de descentralização e, até esta data, 1416 

ainda não sabem qual o montante efetivamente do Fundo de Financiamento 1417 

da Descentralização.------------------------------------------------------------------  1418 

Face a estas circunstâncias e aos investimentos que têm em vista previstos 1419 

realizar, propõe arrecadar a totalidade da percentagem dos 5%.--------------- 1420 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 1421 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 1422 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1423 

referindo que aquilo que o Município arrecada, e compreende que tenha 1424 

que arrecadar, é aquilo que cada um dos munícipes vai perder na folha de 1425 

IRS. Embora seja uma questão política, considera que o Município deveria 1426 



 
 

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  
  

 39 

dar incentivos às famílias do Interior, àqueles que cá vivem, àqueles que 1427 

ainda têm uma capacidade de ir mantendo ativa a dinâmica da economia, 1428 

contudo, vão ficando cada vez mais estrangulados. É uma política do 1429 

Município. Compreende que tenham ganho a bandeira da “Autarquia 1430 

Familiarmente Responsável”, mas de facto a sensação que se tem é que é 1431 

uma atividade ligada ao assistencialismo e ao subsidiarismo das pessoas e 1432 

não propriamente àquilo que é permitir uma qualidade de vida no Interior 1433 

para toda a gente. É uma questão política e a bancada do PS votará contra.- 1434 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) 1435 

referindo que a posição da CDU vai no sentido dos Municípios aprovarem 1436 

os 5%. A redução acaba por ser uma falácia com que os sucessivos 1437 

Governos têm simulado a possibilidade de reduções fiscais fazendo-o à 1438 

custa das autarquias. A parcela dos 5% do IRS foi incluída na Lei do 1439 

Financiamento Local, ou seja, é descontado ao financiamento global das 1440 

autarquias. A medida tem um alcance limitado, sendo que a justiça fiscal, 1441 

em termos de IRS, não deve ser feita à custa do financiamento das 1442 

autarquias. Havendo interesse em aprofundar a justiça fiscal, devem 1443 

aprofundar a progressividade do imposto e levar o mínimo de existência, 1444 

reduzir as taxas para os baixos e para os médios rendimentos, assim como a 1445 

criação de taxas de 65% e 75% para rendimentos coletáveis superior a 1446 

152.000 euros e 500.000 euros anuais, tal como o PCP tem proposto e 1447 

sucessivos Governos têm chumbado. Nesta medida, e pelo que foi exposto, 1448 

a bancada da CDU pretende votar favoravelmente.------------------------------ 1449 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Cabral Silva 1450 

(CDS/PP) referindo que, em 2017, foi proposta e aprovada a aplicação da 1451 

taxa de 3% da participação variável no IRS. Uma proposta que se traduziu 1452 

na devolução de 2% no IRS aos contribuintes com domicílio fiscal em 1453 

Gouveia. E foi justificada pela necessidade de implementar políticas 1454 

estratégicas de desenvolvimento económico e de território inclusivo que 1455 

garantiam a igualdade de oportunidades, políticas de sustentabilidade e de 1456 

solidariedade da ação municipal e a promoção da qualidade de vida dos 1457 

munícipes e da sua fixação no território. Em 2018, foi proposta e aprovada 1458 

a manutenção desta mesma taxa assente nos mesmos pressupostos.---------- 1459 

A proposta para 2020, traduz-se na aplicação da taxa de 5% da participação 1460 

variável no IRS que se traduz, na prática, num agravamento da carga fiscal 1461 

dos gouveenses.----------------------------------------------------------------------- 1462 

Percebeu as justificações que apresentou e compreende, mas não deixa de 1463 

haver aqui um pequeno agravamento da carga fiscal dos gouveenses.-------- 1464 
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------- Usou da palavra o Senhor Deputado Ricardo Morgado (PPD/PSD) 1465 

referindo que a bancada do PPD/PSD vai votar a favor esta proposta. Mas 1466 

convém dizer que é uma decisão política que a suporta e até poderia estar 1467 

quase de acordo com o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) em 1468 

relação ao que foi dito sobre este imposto e sobre realmente como é feito o 1469 

financiamento muitas vezes do Estado à custa das Autarquias. Importa 1470 

dizer que, havendo este imposto, este mecanismo e esta folga, é uma 1471 

decisão política, ano após ano, saber ou não, ou optar ou não por usá-la e, 1472 

tal como já foi referido, em 2017, foi proposta uma redução. Esperam, pois, 1473 

que no próximo Orçamento ela também possa acontecer.---------------------- 1474 

Agora, têm que ser realistas, é que os municípios têm muitas despesas e 1475 

este ano foi, por exemplo, um ano em que foram integrados quarenta e um 1476 

trabalhadores, foi um ano em que se aumentou a subsidiação seja para as 1477 

coletividades, seja para apoio às famílias e é um ano em que, 1478 

possivelmente, virão mais competências e é importante falar das 1479 

competências. É que, as competências quando vêm, e isto não é novidade, 1480 

porque já aconteceu no passado, fosse o Governo de que partido fosse, 1481 

muitas vezes não vem logo a parte financeira correspondente.----------------- 1482 

Esta é uma opção política, porque realmente vai ser um ano de grandes 1483 

opções de investimento e, obviamente, que seria melhor para as famílias 1484 

puderem ter essa redução, mas também, se vamos falar de impostos, e 1485 

Portugal tem a carga fiscal que tem, não é certamente nestas pequenas 1486 

contribuições que vão para as autarquias que fazem a diferença nas 1487 

famílias. Se houver vontade realmente de aliviar fiscalmente as famílias 1488 

seja a nível nacional, seja a nível do interior, porque é que então no IRS 1489 

para as famílias que vivem no interior não pode haver incentivos? Mas 1490 

incentivos reais, não é a devolução de 2%, porque isso é o Estado a tirar 1491 

dinheiro às autarquias para fazer o trabalho que tem que fazer.---------------- 1492 

Referiu ainda que concelhos limítrofes como Seia, Mangualde, Guarda, 
1493 

Fornos de Algodres, Nelas, Meda já estão aplicam uma taxa de 5% há 
1494 

muito tempo e sem reduções. Gouveia, de facto, tem tido esta sensibilidade, 
1495 

quando é possível, propor esta redução e espera que seja possível e é para 
1496 

isso que vão trabalhar.---------------------------------------------------------------- 
1497 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
1498 

Gouveia perguntando quanto é que a Câmara pensa arrecadar com esta 
1499 

receita do IRS, uma vez que não a vê explicita no capítulo da receita dos 
1500 

impostos no Orçamento.------------------------------------------------------------- 
1501 
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------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que o 
1502 

valor andará à volta dos 190.000,00 euros, com as variações que vai 
1503 

havendo. Sendo que esta taxa terá o seu efeito em 2021.----------------------- 
1504 

------- Discutido o assunto, o Senhor Presidente da Mesa colocou à votação 1505 

a “PROPOSTA RELATIVA À PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL DO 1506 

MUNICÍPIO DE GOUVEIA NO IRS – IMPOSTO SOBRE O 1507 

RENDIMENTO DAS PESSOAS SINGULARES”, que a seguir se 1508 

reproduz, tendo sido a mesma aprovada, por maioria, com vinte e três (23) 1509 

votos a favor por parte dos Grupos Parlamentares do PPD/PSD e CDU e 1510 

treze (13) votos contra por parte dos Grupos Parlamentares do PS e 1511 

CDS/PP, nos termos do n.º 2 do art.º 26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 1512 

setembro: ------------------------------------------------------------------------------ 1513 

PROPOSTA 1514 

Participação Variável do Município no IRS - Imposto sobre o 1515 

Rendimento das Pessoas Singulares 1516 

Considerando que: 1517 

• O n.º 1 do art.º 26º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual 1518 

redação, estabelece que os Municípios têm direito, em cada ano, a 1519 

uma participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos com 1520 

domicílio fiscal na circunscrição territorial, relativa aos rendimentos 1521 

do ano imediatamente anterior calculada sobre a respetiva coleta 1522 

líquida das deduções previstas no n.º 1 do artigo 78.º do Código do 1523 

IRS.  1524 

• O n.º 2 do mesmo artigo determina que a participação suprarreferida 1525 

depende de deliberação sobre a percentagem do IRS pretendida pelo 1526 

Município, a qual é comunicada por via eletrónica pela respetiva 1527 

Câmara Municipal à Autoridade Tributária e Aduaneira, até 31 de 1528 

dezembro do ano anterior àquele a que respeitam os rendimentos; 1529 

• A necessidade de manter em 2020 o equilíbrio orçamental que 1530 

sustente o aumento de investimento e o aumento gradual dos apoios 1531 

sociais, culturais e desportivos.  1532 

Proponho que a Assembleia Municipal delibere, nos termos do art.º 1533 

26.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redacção, a 1534 

aplicação da taxa de 5% da participação variável no IRS, a pagar pelos 1535 

contribuintes com domicílio fiscal no concelho de Gouveia, respeitante 1536 

aos rendimentos auferidos durante o ano imediatamente anterior. 1537 

PONTO 5 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 1538 

FIXAÇÃO DA TMDP – TAXA MUNICIPAL DE 1539 

DIREITOS DE PASSAGEM PARA O ANO DE 2020 1540 
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------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1541 

concedendo a palavra ao Senhor Presidente da Câmara para apresentação 1542 

do ponto da ordem de trabalhos.---------------------------------------------------- 1543 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que, à 1544 

semelhança do que tem acontecido em relação a esta taxa que se aplica às 1545 

grandes empresas de telecomunicações, mas que a Lei prevê um limite de 1546 

0,25.------------------------------------------------------------------------------------- 1547 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1548 

declarando estarem abertas as inscrições para intervenções.-------------------- 1549 

------- Não se verificando nenhuma inscrição por parte dos Senhores 1550 

Deputados, o Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a 1551 

“PROPOSTA DE FIXAÇÃO DA TMDP – TAXA MUNICIPAL DE 1552 

DIREITOS DE PASSAGEM PARA O ANO DE 2020”, que a seguir se 1553 

reproduz, tendo sido a mesma aprovada, por maioria, com vinte e seis (26) 1554 

votos a favor e dez (10) abstenções, nos termos do artigo 25.º, n.º 1, alínea 1555 

b), da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro:---------------------------------------- 1556 

PROPOSTA 1557 

TMDP – Taxa Municipal de Direitos de Passagem 1558 

Considerando: 1559 

• Que, de acordo com o artigo 12º do Decreto-Lei n.º 123/2009, de 21 de 1560 

maio e com a Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, atualizada pelo Decreto-1561 

Lei n.º 92/2017, de 31 de julho, a TMDP é determinada com base na 1562 

aplicação de um percentual sobre cada factura dos clientes finais de 1563 

comunicações electrónicas acessíveis ao público, em local fixo; 1564 

• A taxa municipal de direitos de passagem (TMDP) é determinada com 1565 

base na aplicação de um percentual sobre o total da faturação mensal 1566 

emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de comunicações 1567 

eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os clientes 1568 

finais do correspondente município; 1569 

• O percentual referido na alínea anterior é aprovado anualmente por cada 1570 

município até ao fim do mês de dezembro do ano anterior a que se 1571 

destina a sua vigência e não pode ultrapassar os 0,25/prct. 1572 

• A determinação do n.º 4 do referido artigo 106.º, nomeadamente que nos 1573 

municípios em que seja cobrada a TMDP, as empresas que oferecem 1574 

redes e serviços de comunicações eletrónicas acessíveis ao público em 1575 

local fixo são as responsáveis pelo seu pagamento, ou seja, que a taxa 1576 

aplicada pelos municípios é da responsabilidade das empresas não 1577 

podendo repercutir-se nas faturas dos cidadãos utentes/consumidores 1578 

finais. 1579 
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• Que, tem sido política dos Órgãos do Município de Gouveia fixar as 1580 

taxas tendo em atenção o equilíbrio orçamental do Município. 1581 

Propõe-se que a Assembleia Municipal de Gouveia delibere, nos 1582 

termos e para os efeitos do artigo 25.º, n.º 1, alínea b), do anexo I, da 1583 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, e em consideração do estipulado no 1584 

artigo 106.º, do Decreto-Lei n.º 5/2004, de 10 de fevereiro, na sua atual 1585 

redação, a aplicação da Taxa Municipal de Direitos de Passagem 1586 

(TMDP), fixando o respetivo valor em 0,25/prct. sobre o total da 1587 

faturação mensal emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços 1588 

de comunicação eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para 1589 

todos os clientes finais do município, e cujo pagamento é da exclusiva 1590 

responsabilidade dessas empresas. 1591 

PONTO 6 - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 1592 

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO 1593 

DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOUVEIA PARA O 1594 

ANO DE 2020 1595 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1596 

concedendo a palavra ao Senhor Presidente da Câmara para apresentação 1597 

do ponto da ordem de trabalhos.---------------------------------------------------- 1598 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara solicitando a devida 1599 

autorização do Senhor Presidente da Assembleia Municipal no sentido de 1600 

ser a Senhora Chefe de Divisão de Finanças, Património e 1601 

Aprovisionamento, Dra. Vera Mota, a apresentar este ponto de uma forma 1602 

mais detalhada.------------------------------------------------------------------------ 1603 

------- Usou da palavra a Senhora Chefe de Divisão de Finanças, 1604 

Património e Aprovisionamento Dra. Vera Mota, iniciando a sua 1605 

intervenção fazendo um resumo em relação às Grandes Opções do Plano e 1606 

Orçamento para 2020. Como tiveram oportunidade de verificar com os 1607 

documentos remetidos, o Orçamento de 2020, prevê um aumento de 2% 1608 

face ao ano de 2019, fixando-se a sua previsão no valor de 22.239.420,00 1609 

euros.----------------------------------------------------------------------------------- 1610 

Em termos de Evolução da Receita Corrente e, comparativamente com 1611 

2019, da Classificação 01 – Resumo - Impostos Diretos, prevê-se um 1612 

aumento relativamente ao ano de 2019, prevendo-se um valor de 1613 

1.859.000,00 euros; na Classificação 02 – Impostos Indiretos, mantem-se a 1614 

previsão de 8.000,00 euros; na Classificação 04 – Taxas, prevê-se uma 1615 

redução na sua arrecadação para 75.000,00 euros; na classificação 05 – 1616 

Rendimentos de Propriedade mantiveram o valor de 2.500,00 euros; no 1617 

Capitulo 06 – Transferências Correntes, prevê-se uma redução para 1618 
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7.423.915,00 euros, no capítulo 07 – Venda de Bens e Serviços, um 1619 

aumento para o valor de 3.691.000,00 euros e, por fim, no capítulo 08 – 1620 

Outras Receitas Correntes também uma redução para 70.801,00 euros, o 1621 

que nos permite ter uma Receita Corrente para o ano de 2020 de 1622 

13.130.216,00 euros.----------------------------------------------------------------- 1623 

Na Receita de Capital, verifica-se na classificação 09 – Venda de Bens de 1624 

Investimento uma previsão de 4.600,00 euros; na classificação 10 – 1625 

Transferência de Capital, uma redução para o valor de 6.773.999,00 euros; 1626 

na classificação 12 – Passivos Financeiros verifica-se meio milhão de euros 1627 

que é a previsão do empréstimo de curto prazo; na classificação 13 – 1628 

Outras Receitas de Capital o valor previsto de 1.830.000,00 euros e na 1629 

classificação 15 – Reposições não abatidas a Pagamento o valor idêntico ao 1630 

de 2019 de 605 euros. O que se prevê como total da Receita de Capital 1631 

para o ano de 2020 o valor de 9.109.204,00 euros.------------------------------- 1632 

Em termos de evolução de Despesa Corrente, tem na rubrica 01 – Pessoal 1633 

um aumento e a fixação da previsão no valor de 4.364.250,00 euros; na 1634 

classificação 02 – Bens e Serviços apresenta-se com um valor reduzido 1635 

ligeiramente para 6.257.038,00 euros; na classificação 03 – Juros temos um 1636 

aumento para o valor de 599.950,00 euros; na classificação 04 – 1637 

Transferências Correntes, um valor muito semelhante, fixando-se em 1638 

1.119.494,00 euros; na classificação 05 – Subsídios um acréscimo e prevê-1639 

se o valor de 87.500,00 euros; na classificação 06 – Outras Despesas 1640 

Correntes também um valor semelhante fixando-se em 150.500,00 euros. O 1641 

que totaliza uma previsão do total da Despesa Corrente de 12.578.732,00 1642 

euros.----------------------------------------------------------------------------------- 1643 

Naquilo que é a previsão da Despesa Capital, tem na classificação 07 – 1644 

Aquisição de Bens de Capital, prevê-se uma redução, fixando-se o seu 1645 

valor para o ano de 2020, de 8.449.765,00 euros; na classificação 08 – 1646 

Transferência de Capital, prevê-se um aumento, com um valor de 1647 

248.500,00 euros; na classificação 09 – FAM para o ano 2020 apresenta-se 1648 

um valor de 71.423,00 euros e na classificação 10 – Passivos Financeiros, 1649 

prevê-se um aumento para o valor de 891.000,00 euros, o que totaliza uma 1650 

previsão em termos de Despesa Capital para o ano de 2020, de 1651 

9.660.688,00 euros.------------------------------------------------------------------- 1652 

Em termos de Resumo Orçamental, apresenta-se como valores 1653 

apresentados anteriormente, totalizadores, de Receita Corrente o valor de 1654 

13.130.216,00 euros enquanto que a previsão da Despesa Corrente tem o 1655 

valor de 12.578.732 euros, apresentando um Saldo Corrente de 551.484,00 1656 

euros.----------------------------------------------------------------------------------- 1657 



 
 

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  
  

 45 

Por sua vez, a Receita de Capital tem a previsão de 9.109.204,00 euros e a 1658 

Despesa de Capital Total a previsão de um valor de 9.660.688 euros, com 1659 

um Saldo deficitário de – 551.484,00 euros.-------------------------------------- 1660 

Neste sentido, tendo em conta aquilo que é a Regra do Equilíbrio Corrente, 1661 

prevista no art.º 40 da Lei n.º 73/2013, onde refere que “a Receita Corrente 1662 

cobrada bruta deve ser pelo menos igual à Despesa Corrente acrescida 1663 

das amortizações médias de empréstimos de ML prazo”, permite-nos fazer 1664 

aquilo que é o seu cálculo previsto, tendo em conta os valores em 1665 

Orçamento em que a totalidade da Receita Corrente tem a previsão de 1666 

13.130.216,00 euros, onde o total da Despesa Corrente apresenta um valor 1667 

de 12.578.732,00 euros, onde também a previsão média de amortização de 1668 

empréstimos, segundo aquilo que é o valor de empréstimos em vigor, 1669 

encontra-se previsto o valor de 316.703,00 euros, onde o seu Limite do n.º 1670 

2 do art.º 40.º e art.º 83.º da Lei das Finanças Locais, somando a tal 1671 

Despesa Corrente, mais as amortizações médias que perfaz o valor de 1672 

12.895.435,00 euros, entre aquilo que é a Receita Corrente que deve fazer 1673 

face a estes dois valores e os deve cobrir, temos a previsão do Saldo 1674 

Orçamental para o ano 2020, de 234.781,00 euros, onde se cumpre o 1675 

requisito naquilo que é a previsão do Equilíbrio Corrente.--------------------- 1676 

Naquilo que é o quadro comparativo entre o ano anterior de 2019 com 1677 

aquilo que se prevê para o ano 2020, naquilo que se prevê para as 1678 

Atividades Mais Relevantes, pode-se reter como resumo que, no Programa 1679 

111 – Administração Geral há uma ligeiro decréscimo para o valor de 1680 

6.616.000,00 euros; no Programa 121 – Proteção Civil, um aumento para o 1681 

valor de 100.000,00 euros; No Programa 211 – Ensino Não Superior, 1682 

prevê-se um aumento para o valor de 1.053.332,00 euros; o programa 212 – 1683 

Outros apoios ao ensino, o valor de 243.000,00 euros; na Saúde, programa 1684 

220, não está previsto porque está incluído noutras sub-rubricas, 1685 

nomeadamente na Ação Social, inscrito logo a seguir no programa 230 – 1686 

Segurança e Ação Social prevê-se o valor de 158.450,00 euros, no 1687 

programa 241 – Habitação um aumento para o valor de 29.000,00 euros, no 1688 

Programa 242 – Ordenamento do Território um valor semelhante ao de 1689 

2019 de 24.355,00 euros; no programa 243 – Saneamento prevê-se um 1690 

acréscimo para o valor de 733.500,00 euros; o programa 244 – 1691 

Abastecimento de Água uma redução prevendo-se o valor para 650.000,00 1692 

euros; o programa 245 – Resíduos Sólidos um aumento para o valor de 1693 

357.000,00 euros; o Programa 246 – Proteção Meio Ambiente e 1694 

conservação da natureza uma diminuição ficando em 32.000,00 euros; o 1695 

programa 251 – Cultura, uma redução, prevendo-se o valor de 355.700,00 1696 
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euros; o programa 252 – Desporto, recreio e Lazer, um acréscimo para o 1697 

valor de 222.177,00 euros; o Programa 253 – outras atividades 1698 

cívicas/religiosas mantiveram o valor de previsão nos 2.000,00 euros; o 1699 

Programa 310 – Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca, um 1700 

aumento para o valor de 46.000,00 euros; no Programa 320 – Industria e 1701 

Energia um valor de 620.001,00 euros; no programa 331 – Transportes 1702 

apresenta um valor de 32.000,00 euros, o programa 340 – Comércio e 1703 

Turismo uma ligeira redução para o valor de 24.700,00 euros; o programa 1704 

341 – Mercadorias e Feiras, um valor de 166.500,00 euros, o programa 342 1705 

– Turismo para o valor de 269.000,00 euros, para o programa 410 – 1706 

Operações de Dívida Autárquica prevê-se um aumento, fixando-se o seu 1707 

valor 1.846.373,00 euros; no Programa 420 – Transferências não 1708 

especificadas, prevê-se um valor de 208.567,00 euros, o que permite ter um 1709 

valor total das AMR de 13.789.655,00 euros.------------------------------------ 1710 

Por sua vez, o Plano Plurianual de Investimentos, comparativamente com o 1711 

ano anterior, prevê-se para o ano de 2020, naquilo que também são os 1712 

mesmos programas, com as mesmas descrições, mas em termos de 1713 

investimento na Administração Geral, prevê-se uma redução para o valor 1714 

de 407.069,00 euros; na Proteção Civil manteve-se o mesmo valor de 1715 

2.000,00 euros; no Ensino Não Superior, o valor de PPI fixando-se um 1716 

aumento para 125.500,00 euros; na Saúde, o mesmo valor de 2019 de 1717 

1.000,00 euros; assim como na Segurança e Ação Social a inscrição do 1718 

valor de 1.000,00 euros; na Habitação uma redução para 6.000,00 euros; no 1719 

Ordenamento do território há um aumento no PPI fixando-se o valor em 1720 

4.323.315,00 euros; no Saneamento prevê-se uma redução para 380.276,00 1721 

euros; no Abastecimento de Água um valor de 42.000,00 euros, nos 1722 

Resíduos Sólidos um valor de 11.000,00 euros, idêntico ao de 2019; na 1723 

Proteção Meio Ambiente e conservação da natureza, uma diminuição 1724 

fixando-se o seu valor em 680.460,00 euros, na Cultura, uma redução, 1725 

fixando-se o seu valor em 397.860,00 euros; Desporto, Recreio e Lazer, 1726 

também uma redução um acréscimo para o valor de 683.903,00 euros; 1727 

outras atividades cívicas/religiosas mantiveram o valor de previsão de 1728 

1.000,00 euros; Agricultura, Pecuária, Silvicultura, Caça e Pesca, um 1729 

aumento para o valor de 480.370,00; na Industria e Energia uma redução 1730 

do seu investimento prevendo-se um valor de 7.000,00 euros, no programa 1731 

Comunicações uma redução fixando-se o seu valor em 272.006,00 euros; 1732 

no programa de Transportes apresenta também uma redução fixando-se o 1733 

seu valor em 102.006,00 euros; Comércio e Turismo o mesmo valor 1734 

previsto em 2019, de 273.000,00 euros; Mercadorias e Feiras, o mesmo 1735 
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valor de 1.000,00 euros, assim como o Turismo, o mesmo valor de 2019 de 1736 

2.000,00 euros; havendo no programa Operações de Dívida Autárquica, um 1737 

valor de 350.000,00 euros devido aos Acordos celebrados, no Programa 1738 

420 - Transferências não especificadas, à semelhança do outro ano, não há 1739 

qualquer tipo de previsão, o que coloca um valor global de PPI previsto 1740 

para 2020 em 8.449.765,00 euros.-------------------------------------------------- 1741 

Por fim, agradeceu a todos os dirigentes que colaboraram na elaboração do 1742 

Orçamento, bem como a todos os trabalhadores, uma vez que o Orçamento 1743 

é um documento transversal a todo o Município e a sua previsão carece dos 1744 

contributos de todos para que seja o mais real possível.------------------------- 1745 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 1746 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 1747 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) 1748 

referindo que ao analisar os documentos verificou que na página 13, quadro 1749 

10 das Atividades Mais Relevantes, no Programa 243, surge uma diferença 1750 

significativa relativamente ao saneamento, um acréscimo significativo. 1751 

Relativamente ao Programa 246, protecção do meio ambiente, conservação 1752 

da natureza, surge o contrário, ou seja, uma redução muito significativa, 1753 

pelo que pretendia o esclarecimento relativamente à razão destes valores.--- 1754 

Na página 27, no Projeto de Estabilidade Emergência Pós-incêndio para 1755 

Gouveia, na altura, o Senhor Presidente da Câmara teve a oportunidade de 1756 

lhe explicar porque é que estas verbas e estes investimentos foram 1757 

disponibilizados quando já tinha decorrido o prazo. Não se pode chamar de 1758 

emergência quando há uma ocorrência e os trabalhos são realizados um 1759 

anos depois. Isso, na altura, ficou esclarecido, as verbas não estão 1760 

disponíveis atempadamente, mas pensa que mais uma vez é motivo para 1761 

reforçar que as cidades, os concelhos do Interior, que são habitualmente 1762 

vítimas deste tipo de ocorrências, devem fazer toda a pressão possível junto 1763 

do Governo Central e das instituições europeias para que estas verbas nos 1764 

cheguem a tempo e horas e efetivamente tenham algum efeito na proteção 1765 

no nosso meio ambiente.------------------------------------------------------------- 1766 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Cabral Silva 1767 

(CDS/PP) que, em nome da bancada do CDS/PP, procedeu à leitura da 1768 

seguinte declaração:------------------------------------------------------------------ 1769 

“As Grandes Opções do Plano e o Orçamento de 2020 mantêm mais do 1770 

mesmo, continuando a não se vislumbrar uma afirmação estratégica do 1771 

concelho, uma ambição e inovação, nem um desígnio estratégico.------------ 1772 

São, neste sentido, um documento, essencialmente, técnico e justificativo 1773 

da forma de distribuição de recursos e responsabilidades, do qual 1774 
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sobressai a ausência de investimentos que sirvam de alavancagem para o 1775 

necessário desenvolvimento sustentável do nosso concelho.------------------- 1776 

Certamente que este Orçamento fica aquém das expectativas dos 1777 

gouveenses e do potencial e das necessidades do nosso concelho.------------ 1778 

No campo financeiro, tenho uma dúvida: no que concerne à empresa que 1779 

irá passar a gerir o serviço de abastecimento de água potável e o 1780 

saneamento de águas residuais, não conseguimos identificar se estão 1781 

previstos neste Orçamento os fundos necessários ao funcionamento desta 1782 

empresa, ou seja, os dois milhões de ativos que passam do Município para 1783 

esta empresa entram em que exercício económico?”---------------------------- 1784 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) procedendo 1785 

à leitura da seguinte declaração:---------------------------------------------------- 1786 

“Encontramo-nos a meio do mandato que nos foi conferido pelos 1787 

gouveenses em 2017, estamos agora confrontados com os documentos 1788 

previsionais para 2020, cumprindo-nos debatê-los e expressar o nosso 1789 

voto.------------------------------------------------------------------------------------- 1790 

Julgo que uma análise objetiva e construtiva das propostas de Orçamento 1791 

e Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal de Gouveia deve ser 1792 

precedida de um olhar, ao mesmo tempo minucioso e global, sobre os 1793 

diversos aspetos da vida do concelho.--------------------------------------------- 1794 

Infelizmente, a realidade a que assistimos e de que fazemos parte não é, de 1795 

modo nenhum, animadora nem deixa ninguém tranquilo quanto ao futuro.  1796 

A constatação de que fazemos parte de um “território de baixa densidade” 1797 

e de um Interior condenado que, bem sabemos, “não são um problema 1798 

exclusivo do município ou da região”, reafirmamos, não podem ser 1799 

desculpa para a resignação. Pelo contrário, devem-se estimular e erguer 1800 

todas as forças na busca de soluções alternativas às que sistematicamente 1801 

vêm sendo vertidas nos documentos que anualmente são apresentados a 1802 

esta Assembleia.----------------------------------------------------------------------- 1803 

Consideramos, pois, que esta proposta não traz nada de inovador e não 1804 

foge à vulgaridade de uma fórmula cediça que não incute esperança nem 1805 

ânimo.---------------------------------------------------------------------------------- 1806 

É verdade que não compete ao Município substituir-se aos investidores ou 1807 

criar empresas produtivas que aumentem a riqueza do concelho, 1808 

combatam o desemprego e fixem as pessoas, mas a verdade é que a 1809 

tendência demográfica, como nos lembram as estatísticas, vai transformar 1810 

a nossa cidade, a vila e as aldeias em locais sem vida, onde as ruas e as 1811 

praças terão apenas para oferecer o silêncio tumular de habitações e 1812 

outros edifícios abandonados.------------------------------------------------------ 1813 
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Não cometo a injustiça de acusar a maioria no executivo de ser mal 1814 

intencionada ou de, conscientemente, ser negligente e prejudicar Gouveia.  1815 

 O que eu sei é que o futuro de Gouveia com esta política e com estes 1816 

políticos não terá salvação!--------------------------------------------------------- 1817 

Quando se luta por uma causa, o que é importante é unir e galvanizar os 1818 

protagonistas, mobilizá-los e entusiasmá-los para rechaçar o definhamento 1819 

e o fim a que as próximas gerações, fatalmente, irão assistir, se esta 1820 

tendência não for invertida.--------------------------------------------------------- 1821 

Portanto, não sou contra a existência de um órgão político, se cinco não 1822 

chegarem para as tarefas e para a luta que sejam dez a tempo inteiro, mas 1823 

é preciso que este órgão dê provas de que trabalha competentemente no 1824 

sentido de assegurar um futuro promissor para Gouveia.---------------------- 1825 

Lamentavelmente, os sinais vão em sentido contrário, a população míngua 1826 

a cada ano que passa, o comércio e a indústria que ainda existem perdem 1827 

vigor, os campos estão abandonados.--------------------------------------------- 1828 

Não é suficiente inscrever 30.000€ como apoio ao Sector Ovícula do 1829 

concelho ou 68.000€ de apoio ao empreendedorismo, para dar um exemplo 1830 

de como algumas verbas são atribuídas. Este tipo de apoios significa 1831 

pouco mais do que nada numa estratégia de envergadura que reclama 1832 

coragem, competência e visão política para que possam emergir políticas 1833 

ousadas e mesmo de liderança regional, porque não?-------------------------- 1834 

Toda a ambição é legítima quando se trata de defender a nossa terra e a 1835 

sobrevivência do concelho.---------------------------------------------------------- 1836 

O ponto fraco mais penalizador para Gouveia continua a ser a dificuldade 1837 

nas acessibilidades. A grande oportunidade, neste domínio, foi 1838 

irremediavelmente perdida com o cancelamento da barragem de 1839 

Girabolhos. Culpa do Governo, e por isso fomos os primeiros a criticar e a 1840 

propor até que a Assembleia de então se deslocasse a Lisboa em protesto. 1841 

A Câmara resignou-se com as migalhas que nos couberam.------------------- 1842 

Porque não existem outros grandes projectos que tenham significado e 1843 

somem pontos na valorização e atratividade?------------------------------------ 1844 

Não é viável um projeto intermunicipal como o aldeamento turístico das 1845 

Penhas Douradas/Vale do Rossim?------------------------------------------------ 1846 

E o Observatório de Astronomia cujo projeto foi em tempos delineado, não 1847 

vale a pena?--------------------------------------------------------------------------- 1848 

Em tempos também, chegou a pensar-se num campo de golf nos terrenos 1849 

do Aljão que tem todas as condições, mas esbarramos sempre nas 1850 

acessibilidades!----------------------------------------------------------------------- 1851 
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Acha, em consciência, que a peregrina ideia do Museu do Livro Sagrado, 1852 

com 5 milhões anunciados por V.Ex.ª viria alterar alguma coisa de 1853 

significativo no Município?---------------------------------------------------------- 1854 

Tudo isto serve para dizer que as potencialidades existem, mas se não 1855 

houver esboços de projeto ou ideias congruentes que se mostrem e se 1856 

vendam, nenhum investidor olhará para nós.------------------------------------- 1857 

É preciso congregar vontades, ideias e forças para entusiasmar a 1858 

comunidade a procurar caminhos, achar soluções e ir ao Terreiro do Paço 1859 

ou até ao fim do mundo para salvar o nosso concelho de uma morte 1860 

anunciada.----------------------------------------------------------------------------- 1861 

É incompreensível que a estrada do Vale do Rossim continue esburacada 1862 

sabendo-se que dependendo do ICNF ou não a Câmara não se pode sentir 1863 

impotente para resolver um pequeno problema como esse face à 1864 

importância que tem no nosso concelho.------------------------------------------  1865 

A falta de empenho no aproveitamento dos recursos naturais está bem 1866 

patente no desinteresse que o executivo manifestou no projeto “Ecovia da 1867 

Ribeira das Duas Pontes” apresentado nesta Assembleia que aprovou, por 1868 

unanimidade, a sua apreciação em reunião de Câmara.------------------------ 1869 

Nestes documentos, nem uma palavra e eis como o absurdo, aqui, também 1870 

é possível!------------------------------------------------------------------------------ 1871 

Entrando agora em matéria de maior detalhe, posso perguntar-lhe pela 1872 

prometida ciclovia entre Cativelos e o Parque da Sra. Dos Verdes?---------- 1873 

Lembra-se com certeza de que, interrogado por mim sobre a matéria, me 1874 

respondeu mais do que uma vez e mais do que uma Assembleia que seria 1875 

“no próximo orçamento”?----------------------------------------------------------- 1876 

Não poderei acreditar mais em si, Senhor Presidente?------------------------- 1877 

Este Orçamento é marcado pelo volume de investimento no Centro da 1878 

cidade onde pontuam a Reabilitação do espaço envolvente à antiga 1879 

Fábrica Têxtil Belino, a Reabilitação do espaço público no Bairro do 1880 

Castelo, a Reabilitação do Mercado Municipal de Gouveia, a Reconversão 1881 

da antiga fábrica têxtil Bellino & Bellino e a Reabilitação do pavilhão da 1882 

mesma fábrica.------------------------------------------------------------------------ 1883 

Não refuto a necessidade de intervenção nesta área degradada e sublinho 1884 

a importância que os centros das cidades têm na atractividade turística e 1885 

na permanência dos turistas. Continuo, no entanto, a pensar que Gouveia 1886 

deve apostar numa oferta turística geograficamente diversificada com a 1887 

potenciação de recursos naturais e culturais, além das atividades 1888 

artesanais de tradição nas diversas freguesias, bem como o alargamento 1889 

deste espaço de mobilidade à serra, ao rio e aos concelhos limítrofes.------- 1890 
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Na conclusão da apresentação dos documentos que nos trouxe, o Senhor 1891 

Presidente afirmou e cito “acreditar que o envolvimento da sociedade civil 1892 

é primordial” e reitera que “está traçada a definição estratégica das 1893 

grandes linhas de desenvolvimento do nosso concelho”.----------------------- 1894 

Precisamente, é essa “definição estratégica das grandes linhas de 1895 

desenvolvimento do concelho” que não se enxerga, nem tão pouco é visível 1896 

“o envolvimento da sociedade civil que é primordial”.------------------------- 1897 

Porque o conteúdo dos documentos que nos são apresentados não é 1898 

convincente no esforço e na forma de contrariar as adversidades que a 1899 

situação do Interior do país impõe; Porque uma filosofia de combate 1900 

deveria estar espelhada nas Grandes Opções do Plano e ela não é 1901 

descortinável, porque também não se encontra qualquer iniciativa, 1902 

intenção ou ação que nos faça acreditar no envolvimento da sociedade 1903 

gouveense na defesa do seu futuro; por tudo isso, votarei contra.”----------- 1904 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) 1905 

referindo que no ponto 2.2 Relação das Responsabilidades Contingentes, 1906 

encontra-se uma referência à empresa Revolta de Mérito S.A., com um 1907 

valor de 296.000,00 euros. Pretendia esclarecimento relativamente a esta 1908 

empresa e que negócio é que não terá corrido bem para existir este 1909 

contingente.---------------------------------------------------------------------------- 1910 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Maria de Lurdes Paraíso (PS) 1911 

referindo que na secção 245 – resíduos sólidos, num dos quadros consta 1912 

uma despesa no valor de 357.000,00 euros e, num outro, uma despesa de 1913 

11.000,00 euros. Pretendia saber se estes quadros dos resíduos sólidos se 1914 

referem única e exclusivamente aos indiferenciados que se colocam nos 1915 

contentores verdes do Município.--------------------------------------------------- 1916 

------- Respondeu a Senhora Chefe de Divisão Dra. Vera Mota referindo 1917 

que o programa 245 resíduos sólidos, é dividido entre aquilo que são os 1918 

valores previstos da componente corrente – 02 e aquilo que são 1919 

investimentos da 07. A componente corrente que nas AMR engloba a 1920 

limpeza e desinfeção de contentores de resíduos sólidos, assim como 1921 

tratamento de resíduos sólidos urbanos. A taxa de gestão de resíduos 1922 

sólidos que nos é cobrada na fatura também é referente aos resíduos 1923 

sólidos. Por sua vez, na parte do PPI, na classificação 07 – Investimentos, 1924 

temos a aquisição prevista de contentores e ecopontos, outros 1925 

investimentos que depois dá esse valor do PPI.---------------------------------- 1926 

------- Usou novamente da palavra a Senhora Deputada Maria de Lurdes 1927 

Paraíso (PS) referindo que esta taxa é cobrada pelo Planalto Beirão pelo 1928 

lixo que é recolhido. Os municípios pagam à tonelada de lixo 1929 



 
 

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  
  

 52 

indiferenciado que o Planalto Beirão recolhe. Quando o Senhor Presidente 1930 

da Câmara, na sua intervenção, referiu que o Planalto Beirão, por eles, até 1931 

já retiravam os ecopontos, porque já têm uma secção de triagem, informou 1932 

que essa triagem existe, só que esse lixo, é um lixo mais poluído, não é 1933 

vendido ao mesmo preço e não é de qualidade. Incentivar a separação de 1934 

lixo para reciclagem é sempre necessária e lamenta que o Senhor 1935 

Presidente da Câmara profira essas afirmações.---------------------------------- 1936 

O Município tem encargos com o contentor verde, pelo que lamenta e 1937 

custa-lhe verificar, ao nível das freguesias, que os contentores de lixo 1938 

indiferenciado contêm lixo que podia ser reciclado e não o é muitas vezes 1939 

por ignorância dos munícipes.------------------------------------------------------- 1940 

Quando é que o concelho de Gouveia pretende ser mais ativista nessa 1941 

questão da separação do lixo? Informar e formar as pessoas, os próprios 1942 

Presidentes de Junta, todo um conjunto de participantes para que sejamos 1943 

um Município de referência nessa questão. Deveria o Município ter uma 1944 

atitude mais ativista junto dos munícipes por forma a reduzir a fatura destas 1945 

rubricas. Ficaríamos mais bem vistos ao sermos mais pro-ativos nessa 1946 

matéria do ambiente.----------------------------------------------------------------- 1947 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) 1948 

solicitando esclarecimento relativamente ao Programa de Combate ao 1949 

Insucesso e Abandono Escolar, um programa da Comunidade 1950 

Intermunicipal, com uma dotação de 50 mil euros. Pretendia saber se é para 1951 

continuar ou não.---------------------------------------------------------------------- 1952 

No Orçamento por Despesa, está atribuído às instituições sem fins 1953 

lucrativos um montante de 594.000,00 euros, pretendia esclarecimento em 1954 

que é que consiste este apoio.------------------------------------------------------- 1955 

No que diz respeito ao Programa da Teleassistência, parece-lhe que o 1956 

anterior não teve o fim desejado e vamos ter agora um novo serviço de 1957 

teleassistência, e saúda por isso, mas espera que seja mais eficaz no sentido 1958 

daquilo que é o seu objetivo que é dar segurança e apoio a pessoas que 1959 

estão sozinhas, nomeadamente, os idosos. Pensa que este programa será 1960 

uma boa opção para os nossos idosos à semelhança de outros municípios 1961 

que já o utilizam.---------------------------------------------------------------------- 1962 

Para finalizar, estando a meio do mandato, ao analisar a rubrica destinada à 1963 

Assembleia Municipal, pensa que faz todo o sentido perguntar para quando 1964 

a criação de um espaço físico no interior do edifício da Câmara, 1965 

devidamente apetrechado informaticamente, quer para os Vereadores da 1966 

oposição, quer para os Senhores Deputados Municipais.----------------------- 1967 
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------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia referindo, no 1968 

que diz respeito a um espaço físico para os Senhores Deputados 1969 

Municipais, ele já existe, junto àquela sala de reuniões e está à disposição 1970 

dos Senhores Deputados Municipais. Quanto a equipamento informático 1971 

não dispõe de facto, nem no próprio Gabinete do Presidente existe.---------- 1972 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 1973 

Gouveia referindo que há de facto muito pouco a dizer em relação a esta 1974 

proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano para 2020. Na sua 1975 

opinião, este Orçamento é um mero copy past do de 2019, onde volta a ver 1976 

o Caminho do Azeveiro com uma dotação de 1 euro, o caminho do Jancão 1977 

igualmente com 1 euro, reabilitação da Urbanização Mira-Serra, idem com 1978 

1 euro, os mesmos 10.000 euros para o canil e gatil municipal, acção 1979 

sempre adiada e que já se arrasta há vários anos, a mesma dotação de 1980 

5.000,00 euros para a construção dum simples Pombal que já tinha sido 1981 

inscrita o ano passado. Das preocupações do Município, no Orçamento, 1982 

desaparecem o Recinto da Cerca, o campo sintético, o estádio municipal 1983 

que ameaça ruina, onde chove nos balneários, no bar, na zona da rouparia, 1984 

etc.-------------------------------------------------------------------------------------- 1985 

Naquilo que diz respeito à aposta nas freguesias, continua a ser uma 1986 

apagada e vil tristeza de 172.000,00 euros para a totalidade das Freguesias, 1987 

um montante tão baixo que pode ser comparado, por exemplo, com a verba 1988 

de 170.000 que a Câmara pensa gastar em gasóleo. Fica assim sem saber se 1989 

172.000,00 euros para as juntas de freguesias é muito ou se a Câmara anda 1990 

a gastar pouco em gasóleo, ou vice versa.----------------------------------------- 1991 

Portanto, fica com esta convicção, aliás já muito bem transmitida pelo 1992 

Senhor Deputado Fernando Silva (PS), de que este documento é um déjà-1993 

vu. O Senhor Presidente da Câmara bem pode afirmar que é um orçamento 1994 

de continuidade. Aceitaria de bom grado se fosse um orçamento de 1995 

continuidade na evolução, mas não, trata-se de uma “política de 1996 

continuidade” mas de perfeita estagnação. Não há novidades em termos 1997 

orçamentais.---------------------------------------------------------------------------  1998 

Isto leva-o a que, pela primeira vez, desde que se conhece enquanto 1999 

Presidente de Junta e durante o consulado dos mandatos da atual gestão do 2000 

Dr. Luís Tadeu, vá votar contra o Orçamento.------------------------------------ 2001 

Até hoje, deu sempre o benefício da dúvida em todos os orçamentos, mas 2002 

perante este quadro negro no que diz respeito àquilo que eram justas e 2003 

justificadas expectativas do Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia, 2004 

deixa de dar o benefício da dúvida, mas pondera redimir-se do voto contra, 2005 

no futuro, quando o Senhor Presidente da Câmara aqui aparecer com uma 2006 
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proposta de Revisão Orçamental que contemple aquelas lacunas que 2007 

acabou de citar anteriormente.------------------------------------------------------ 2008 

Do ponto de vista técnico, tem uma dúvida no que diz respeito à receita, no 2009 

capítulo 13 “Outras Receitas de Capital”. É que normalmente, nas “outras 2010 

receitas” ou nas “outras despesas” são inscritas verbas meramente 2011 

irrelevantes, apenas para manter a rubrica aberta para situações orçamentais 2012 

imprevisíveis, ora temos nas “outras receitas de capital” a dotação de 1 2013 

milhão e 300 mil euros o que é um valor perfeitamente inusitado pelo que 2014 

pretendia ser esclarecido, se se trata de acautelar, por exemplo candidaturas 2015 

a fundos comunitários ou se não será um empolamento da receita para, de 2016 

alguma forma, cobrir artificialmente as despesas. Assim, reafirma o seu 2017 

sentido de voto que será contra.----------------------------------------------------- 2018 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) 2019 

que, em nome da bancada do PPD/PSD, procedeu à leitura da seguinte 2020 

declaração de voto:------------------------------------------------------------------- 2021 

“Sem o pessimismo, sem o caos, mas com esperança, a bancada do 2022 

PPD/PSD votará a favor a proposta de Orçamento e Grandes Opções do 2023 

Plano.----------------------------------------------------------------------------------- 2024 

Dando continuidade aos esforços já realizados e às orientações 2025 

estratégicas definidas, o executivo pretende consolidar a boa saúde 2026 

financeira da Autarquia apresentando um Orçamento sólido, realista, de 2027 

continuidade, transparente e coerente com os recursos da Autarquia, que 2028 

dá prioridade às pessoas, ao território e às atividades ativas e que 2029 

concorre para que Gouveia seja um concelho onde se possa viver melhor, 2030 

investir e visitar.---------------------------------------------------------------------- 2031 

É relevante começar por referir que os documentos previsionais que nos 2032 

são aqui apresentados foram elaborados desconhecendo-se, devidos aos 2033 

ciclos eleitorais, o Orçamento de Estado para 2020, só hoje foi entregue 2034 

na Assembleia da República.-------------------------------------------------------- 2035 

Depois de 2019 ter ficado marcado pela significativa afetação de recursos 2036 

humanos, financeiros, máquinas e equipamentos às consequências dos 2037 

incêndios, procurando dar resposta às necessidades dos concidadãos 2038 

direta ou indiretamente lesados, é tempo de dirigir redobrada e reforçada 2039 

atenção aos projectos e decisões considerados estratégicos para o 2040 

concelho que se encontram alinhados com o programa eleitoral aprovado 2041 

pelos gouveenses.--------------------------------------------------------------------- 2042 

Com um total de 22.239.420,00 euros verificamos que este Orçamento 2043 

apresenta um crescimento de 2% em relação ao Orçamento anterior. O 2044 

grande volume das atividades a levar a efeito em 2020, está essencialmente 2045 
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suportado nos financiamentos externos obtidos através do Portugal 2020, 2046 

seja no âmbito do Centro 2020, através do PEDU, seja através do 2047 

Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência, no uso de 2048 

recursos POSEUR.-------------------------------------------------------------------- 2049 

Mas, para aqui chegarmos, é bem que seja realçado que o nosso Município 2050 

apresenta uma situação económico financeira equilibrada, tem capacidade 2051 

de financiamento da operação. Quanto Concelhos gostariam de estar nesta 2052 

situação, mas também não estamos acomodados. Não. Ambicionamos mais 2053 

e para além disso foi preciso muito trabalho por parte dos técnicos do 2054 

Município, inteligência e muitas horas de negociação por parte do 2055 

Presidente do Executivo para podermos aceder aos fundos comunitários 2056 

que nos vão permitir alavancar todo este conjunto de projetos que vão 2057 

mudar a face de Gouveia: Reabilitação de espaço envolvente à antiga 2058 

fabrica têxtil Bellino, reconversão e reabilitação da antiga fabrica têxtil 2059 

bellino e Bellino, reabilitação do espaço público do Bairro do Castelo, 2060 

Reabilitação do mercado municipal.----------------------------------------------- 2061 

Será que há quem seja contra estas obras ou que preferem que não se 2062 

cumpra a palavra ou que não se apresentem candidaturas ou que não se 2063 

executem?------------------------------------------------------------------------------ 2064 

O Orçamento e as GOP 2020 refletem, igualmente, um esforço notável em 2065 

áreas como a educação que passa de 814.830,00 euros para 1.053.332,00 2066 

euros. São mais 238.502 euros. Temos que saber reconhecer que o nosso 2067 

Município tem abraçado verdadeiramente a causa da educação. Vejam-se 2068 

as relações institucionais, os programas e as ações desenvolvidas.----------- 2069 

No âmbito da ação social dá novamente grande ênfase às políticas sociais 2070 

de apoio aos cidadãos mais desprotegidos, destacando-se, nesta área, 2071 

entre tantos outros investimentos, o programa de incentivo à natalidade, o 2072 

programa de envelhecimento ativo, o ensino da língua portuguesa para a 2073 

população estrangeira a residir no nosso concelho e o 1.º Direito – 2074 

Programa de apoio ao acesso à habitação e ainda o novo Serviço de 2075 

teleassistência.------------------------------------------------------------------------ 2076 

Na área do desporto, recreio e lazer vemos um aumento da verba que 2077 

passa por um reinvestimento e requalificação dos equipamentos 2078 

desportivos e por uma diversificação das atividades desportivas.------------- 2079 

E, porque o turismo é incontestavelmente um factor e uma poderosa e 2080 

evidente oportunidade de desenvolvimento do concelho, em 2020, será 2081 

concretizado um projeto crucial nesta área que é a Requalificação do 2082 

Parque Ecológico.-------------------------------------------------------------------- 2083 
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E contempla também a concretização de iniciativas culturais, desportivas e 2084 

comerciais para promover Gouveia e apoiar o comércio local. Em 2085 

iniciativas que procuram afirmar-se em respeito pelos recursos naturais, 2086 

pela identidade cultural e social e pelo envolvimento dos parceiros locais. 2087 

Na área das atividades económicas vemos um esforço que passa pela 2088 

valorização e afirmação das atividades tradicionais que vão da agro-2089 

pecuária, à vini e viticultura com um valor de 46.000,00 euros, ou seja, o 2090 

triplo do ano anterior.---------------------------------------------------------------- 2091 

Estamos perante uma área que merece um debate alargado, mas sabemos 2092 

que o executivo tem sido um facilitador de contactos com vista a mais 2093 

emprego e a potenciar mais investimento.---------------------------------------- 2094 

O apoio ao associativismo cultural, recreativo e desportivo é também uma 2095 

garantia da Autarquia que permite às associações do concelho o 2096 

desenvolvimento dos seus planos de atividades anuais.-------------------------  2097 

Mas o Orçamento comporta também a despesa de integração no Quadro 2098 

de pessoal dos 41 trabalhadores precários admitidos em 2018 e 2019, os 2099 

encargos daí decorrentes, bem como resultantes do aumento dos salários e 2100 

descongelamento das carreiras.---------------------------------------------------- 2101 

Finalmente, tendo presente, por um lado, os recursos disponíveis e por 2102 

outros encargos certos e permanentes, as despesas obrigatórias e os 2103 

compromissos já assumidos com ações e projectos em curso 2104 

designadamente com a execução de projectos co-financiados por Fundos 2105 

Comunitários compreendemos que não é possível ir mais além.--------------- 2106 

Temos consciência que ficam de fora outros projetos reclamados pelos 2107 

gouveenses, nomeadamente, a Cerca, consideramos ainda assim com a 2108 

concretização dos principais investimento, dar-se-á um impulso 2109 

significativo ao desenvolvimento económico e social do Município em prol 2110 

do bem estar de toda a população.”----------------------------------------------- 2111 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) que em 2112 

nome da bancada do PS procedeu à leitura da seguinte declaração de voto:- 2113 

“DECLARAÇÃO DE VOTO 2114 

DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ORÇAMENTO E 2115 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 2116 

GOUVEIA PARA O ANO DE 2020 2117 

O Orçamento e o Plano de Atividades para 2020 aqui apresentado hoje 2118 

reflecte a visão política e também a dimensão da obra que o presente 2119 

executivo pretende assumir para o terceiro ano do mandato autárquico. 2120 

Ainda que se diga, em determinado momento, que ele pretende construir 2121 

um futuro melhor para Gouveia, na realidade, ele mais não representa que 2122 
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uma linha condutora do lema “continuar Gouveia”. E assim sendo o 2123 

projecto apresentado é pouco mais que um documento copiado do ano 2124 

transacto.------------------------------------------------------------------------------- 2125 

Continuamos a ter um executivo gestor de fundos comunitários. Em finais 2126 

de 2019, este executivo continua a referir-se ao “novo Quadro comunitário 2127 

Portugal 2020” apesar das candidaturas terminarem já no próximo ano.--- 2128 

Entregou-se a gestão das águas e dos resíduos sólidos nas mãos de uma 2129 

empresa intermunicipal, alienado património a favor da dita empresa, sem 2130 

que ainda seja claro as regras que vão regulamentar a sua utilização e 2131 

pondo em causa o património das próprias juntas de freguesia. Tudo 2132 

porque não soube gerir e prevenir e acautelar os bens comuns ao longo 2133 

destes quase últimos 20 anos.------------------------------------------------------- 2134 

Este é um município que vive na esperança do devir! Anda a reboque, 2135 

como diriam os nossos vereadores.------------------------------------------------ 2136 

Este Orçamento e Plano de Atividades é mais uma volta dentro do círculo 2137 

da interioridade onde apenas se ouve o eco da própria voz deste executivo. 2138 

Um orçamento que devia ser debatido, democraticamente, com os 2139 

gouveenses e com o concelho municipal da juventude (o que aliás está 2140 

aprovado em reunião de Câmara desde Outubro) é aqui apresentado, 2141 

continuando Gouveia ano após ano, num declínio depressivo e decadente 2142 

de gestão municipal.------------------------------------------------------------------ 2143 

Os documentos apresentados apontam ações isoladas, sem que seja 2144 

apresentada uma filosofia, uma estratégia ou uma política de 2145 

desenvolvimento para Gouveia! Tudo o que se faz resulta de medidas 2146 

avulsas sem visão, sem de rede, sem de futuro.----------------------------------- 2147 

O turismo assume uma importância vital para o país, que tem neste setor 2148 

um elemento essencial para o crescimento e desenvolvimento económico, 2149 

gerando riqueza, emprego e dinamização do território. Fundamental para 2150 

a dinamização do interior. Não há um projecto fundamentado e 2151 

estruturado com base na nossa realidade devidamente inventariada face às 2152 

necessidades e aos objectivos que se pretendem atingir. Pelo que nunca é 2153 

possível avaliar do real impacto dos recursos investidos. Qual o 2154 

verdadeiro impacto destas atividades avulsas de animação? Qual a 2155 

relação entre o valor investido e o verdadeiro retorno? Precisamos de 2156 

saber se estamos a fazer bem e se os resultados aportam ganhos para o 2157 

Concelho. A isto chama-se avaliar, Sr. Presidente. Este projecto de 2158 

continuidade reflete isso mesmo, a incapacidade de avaliar.------------------ 2159 

Com referiram os nossos vereadores - confunde-se Turista com visitante. 2160 

Confunde-se Pacote Turístico com Festas pontuais. Quando seria de 2161 
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esperar que a Câmara Municipal investisse o pouco dinheiro que tem em 2162 

projetos âncora, insiste-se em transformar espaços devolutos em jardins 2163 

para ninguém.------------------------------------------------------------------------- 2164 

Também noutras áreas, como na gestão florestal, nomeadamente no 2165 

aproveitamento dos resíduos florestais, é importante ouvir sugestões, 2166 

estudar e implementar novas medidas.-------------------------------------------- 2167 

Num concelho rico em património Natural e Cultural, com uma riqueza 2168 

única nos valores culturais, marcada pela presença judaica, com uma 2169 

gastronomia única, com produtos de qualidade como o queijo e o vinho, 2170 

cabe ao Município envolver os diferentes agentes e criar uma oferta 2171 

turística organizada, diferenciadora, e preparada para atrair e receber os 2172 

Turistas de uma forma articulada. Perdemos praticamente toda a nossa 2173 

identidade histórico-cultural. Será que o museu dos lanifícios não é 2174 

fundamental para quem já foi o Tear da Beira?---------------------------------- 2175 

Analisando o Orçamento para o ano corrente, devemos realçar a redução 2176 

de 15, 7% no programa 251 – Cultura das atividades mais relevantes ou a 2177 

quebra de 15,6 % do programa 342 Turismo, sintoma da importância que 2178 

é dada a estas áreas.----------------------------------------------------------------- 2179 

No Orçamento não estão incluídas verbas para a “Eco-via da Ribeira das 2180 

duas Pontes”, proposta aprovada por unanimidade pela Assembleia 2181 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------ 2182 

Também nada é referido quanto ao projeto para o Bairro de Sto António, 2183 

garantido aos moradores que se deslocaram à reunião de Câmara.---------- 2184 

Nada aparece no Orçamento quanto à empreitada de Recuperação 2185 

Ambiental das antigas Áreas mineiras de Castelejo, Formiga e Vale de 2186 

Videira, já assumida como compromisso com o governo em 8 de setembro 2187 

de 2018.-------------------------------------------------------------------------------- 2188 

Ficamos ainda a saber que a obra de Vila Josephine não arranca e o Paço 2189 

de Melo fica abandonado, como está.---------------------------------------------- 2190 

Para 2020 e anos seguintes, fica a Requalificação do Mercado Municipal 2191 

de Gouveia ou a Reconversão da antiga fábrica têxtil Belino e Belino, 2192 

obras cuja conclusão estava prevista para 2019, para quem acreditou no 2193 

orçamento apresentado em 2017.-------------------------------------------------- 2194 

Evidencia-se milhões para demolir uma fábrica, mas não existe dinheiro 2195 

para alojar condignamente quem vive em condições indignas.---------------- 2196 

No plano plurianual de investimentos constam um conjunto de projetos, 2197 

com destaque para a área do saneamento, que estava previsto concluir em 2198 

2019, sem que exista qualquer justificação aprovada em reunião de 2199 

câmara para o efeito.----------------------------------------------------------------- 2200 
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Qual o verdadeiro compromisso assumido quanto a um conjunto de 2201 

projetos que têm uma dotação definida de 1 € nas Grandes Opções do 2202 

Plano, no orçamento apresentado:------------------------------------------------- 2203 

Projeto 2017/135 – Alargamento Estrada Lagarinhos/Passarela 2204 

Projeto 2018/63 – Calcetamento Caminho Azeveiro 2205 

Projeto 2018/64 – Caminho Jancão 2206 

Projeto 1019/18 – Caminho de Acesso às Regadas 2207 

Projeto 2018/32 – Beneficiação Da Av. Aureliano Dias Gonçalves – 2208 

Arcozelo da Serra 2209 

Projeto 2018/33 – Beneficiação do Espaço Público e Infra-Estruturas da 2210 

Urbanização Mira Serra 2211 

Projeto 2018/34 – Beneficiação Da Av. Clube Futebol Os Vilanovenses 2212 

Vila Nova de Tazem 2213 

Projeto 2018/35 – Beneficiação Do troço da EM 502 entre O Cemitério 2214 

Lagarinhos e a EN17 2215 

Projeto 2018/57 – Estrada Mangualde da Serra – Sª do Porto 2216 

Projeto 2017/125 – Beneficiação do caminho municipal 1112 Gouveia-2217 

Curral do Negro 2218 

Projeto 2017/126 – Caminho da Ribeira – Folgosinho 2219 

Alguns destes projetos já constavam do orçamento aprovado em 2017 com 2220 

o mesmo financiamento definido de 1 €.------------------------------------------ 2221 

Com o plano proposto nada é dito sobre os projetos aprovados no passado 2222 

e que o executivo abandona sem prestar qualquer explicação. É o caso da 2223 

construção do Sintético de Gouveia, que chegou a ter um orçamento de 1,2 2224 

milhões de euros, no qual se gastou dinheiro num projeto que, pelos vistos, 2225 

deixou de existir. Igual situação vai acontecer com outros projetos, como 2226 

poderemos verificar aquando da prestação de contas.-------------------------- 2227 

Por outro lado, o Plano não contempla os fundos necessários ao 2228 

funcionamento de uma nova empresa de gestão do abastecimento de água 2229 

e de águas residuais: ou o Orçamento carece de ser modificado, ou o 2230 

estudo de viabilidade da empresa em causa, precisa de ser alterado.-------- 2231 

Também a participação na empresa criada pela CM Gouveia, a 2232 

Gouveinova, aparece com um valor de 24.500 €, quando sabemos que está 2233 

falida, e já foi aprovada em Assembleia Municipal a sua dissolução.-------- 2234 

Referindo ainda o quadro de pessoal e as alterações nele contempladas, 2235 

constatamos que está a ser criado um exército de generais, sem que 2236 

existam pessoas para cortar uma sebe!-------------------------------------------- 2237 

Pelo exposto, os deputados eleitos pelo Partido Socialista votam contra a 2238 

proposta de Orçamento e Plano de atividades para 2020”.-------------------- 2239 
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------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que a 2240 

proposta de Orçamento para o ano de 2020, que aqui apresentam, não é 2241 

uma chegada ao final do percurso, mas sim uma previsão. E numa previsão, 2242 

tentam quanto possível que ela seja o mais correta mas, como é óbvio, há 2243 

situações que estão inscritas que não deixam de ter todo o interesse e 2244 

preocupação em realizar. Não as conseguiram realizar como pretendiam 2245 

este ano e não é por esse facto que vão deixar de ter intenção de as realizar, 2246 

por isso mesmo é que elas constam novamente do Orçamento para 2020.--- 2247 

Essas intervenções, nomeadamente, em termos da rede rodoviária do 2248 

concelho, dependem de financiamento que é do Município 2249 

especificamente, que é alcançado via empréstimo ou através de receitas, 2250 

que o Município tem para receber e que ainda não recebeu. Pode dizer que 2251 

relativamente a uma determinada participação, o Município tem mais de 2252 

900 mil euros para receber que, até à presente data, ainda não recebeu, 2253 

referindo-se ao acordo que está para ser formalizado com o Estado no que 2254 

diz respeito ao saneamento. As démarches continuam e espera que durante 2255 

o próximo ano possam vir a receber esse dinheiro que está acordado nas 2256 

negociações que tiveram lugar no Ministério do Ambiente.-------------------- 2257 

Por outro lado, vão fazer investimento em outras áreas, sempre com a 2258 

preocupação de continuar a investir na educação, na acção social, entre 2259 

outros. Com uma intervenção no Programa 1.º Direito, não só com a 2260 

intervenção direta em imóveis do Município, mas também no apoio a 2261 

investimento em imóveis de particulares, das famílias mais carenciadas.---- 2262 

Com este Orçamento pretendem levar a efeito diversas requalificações em 2263 

equipamentos desportivos do Município.------------------------------------------ 2264 

Continuar a apostar na educação com a implementação de programas, 2265 

como é o caso do Programa de Combate ao Abandono e Insucesso escolar 2266 

que, verdadeiramente, não por culpa do Município, mas pelo 2267 

desenvolvimento do próprio programa, uma candidatura da CIM, ainda não 2268 

teve execução concreta.-------------------------------------------------------------- 2269 

Continuar a investir no ambiente, no turismo e nesta área não estão apenas 2270 

a falar de investimento direto do Município, mas também em diversas 2271 

Redes de que fazemos parte. No próximo ano, é propósito realizar em Melo 2272 

o 1.º Festival Literário. Estão a ultimar o projeto da Vila Josephine que é 2273 

um investimento de mais de 200 mil euros que, ou o Município 2274 

directamente, a expensas próprias, arranja capacidade para tal, ou então, 2275 

através de financiamento com apoio comunitário.------------------------------- 2276 

Em termos de apoio comunitário, o Município de Gouveia é reconhecido 2277 

pela CCDRC, e outras entidades que lidam com apoios comunitários, como 2278 
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um dos Municípios que melhor e mais candidaturas faz, bem como o 2279 

melhor a executá-las. Temos um grau de execução, comparativamente com 2280 

outros Municípios, nomeadamente, na requalificação urbana bastante 2281 

elevado. É exemplo disso a requalificação da envolvente da Central de 2282 

Camionagem, a requalificação da habitação social da Mata Rainha, a 2283 

Requalificação dos Bellinos, a Requalificação do Mercado Municipal.------ 2284 

Vão avançar com o projeto para o pavilhão, onde atualmente se encontra o 2285 

mercado municipal provisório e estacionamento.-------------------------------- 2286 

Todos estes projetos têm que ter um encadeamento e um desenvolvimento 2287 

temporal para que umas se possam desenvolver para que outras se possam 2288 

iniciar.---------------------------------------------------------------------------------- 2289 

Continuar com investimentos nas Juntas de Freguesia. O Senhor Presidente 2290 

da Junta de Freguesia de Gouveia sabe muito bem que o investimento que o 2291 

Município faz nas Juntas de Freguesia não se esgota naquilo que é 2292 

transferido diretamente para as Juntas de Freguesia, mas também nas 2293 

requalificações e nos investimentos que são feitos nas Freguesias 2294 

diretamente pelo Município. Uma coisa não retira a outra, pelo contrário 2295 

complementam-se.--------------------------------------------------------------------  2296 

Este Orçamento que nesta fase tem este montante porque ainda não sabem 2297 

do desenvolvimento de um conjunto de candidaturas que estão 2298 

apresentadas, é exemplo disso, a requalificação dos passeios no Bairro de 2299 

S. Lázaro. Ainda estão à espera da sua aprovação. De facto as candidaturas 2300 

estão atrasadas. Vivemos um tempo em que estão a terminar quase o 2301 

Quadro Comunitário, a entrar na reta final de alguns programas, quando 2302 

outros, nomeadamente, a eficiência energética ainda nem sequer começou. 2303 

Não por culpa do Município, mas de entidades que foram contratadas ou 2304 

entidades a quem foram acometidas a responsabilidade da aprovação dessas 2305 

candidaturas e que hoje ainda não estão resolvidas. Não é só em relação a 2306 

Gouveia, mas em relação a todas as candidaturas apresentadas pelos 2307 

diversos Municípios.------------------------------------------------------------------ 2308 

Continuam nesta via, porque é por aí que devem ir e continuam a pautar 2309 

para requalificar espaços para que possam servir mais e melhor os 2310 

gouveenses, possam dar uma melhor qualidade de vida aos gouveenses, e 2311 

atribuir melhores condições para o próprio desenvolvimento. Está previsto 2312 

nos Bellinos a criação espaços que permitam a criação de postos de 2313 

trabalho, de criação de riqueza com condições únicas para que jovens 2314 

possam vir para Gouveia e ali estabelecer-se e ali desenvolver o seu projeto 2315 

de negócio.-----------------------------------------------------------------------------  2316 
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O Senhor Deputado Fernando Silva diz que “o Município não procura 2317 

investimento, não lutam para ganhar para Gouveia investimento”. Informou 2318 

que vai arrancar em janeiro um investimento estrangeiro, de mais de 6 2319 

milhões e meio de euros, na área do turismo, nas Regadas (Folgosinho, 2320 

Freixo, Figueiró), com uma área de trinta hectares e, para isso, a Câmara 2321 

Municipal teve que se envolver, ir com os empresários às diferentes 2322 

entidades, nomeadamente, ICNF, CCDRC, para que o projeto pudesse 2323 

finalmente ser aprovado. Está licenciado na Câmara e pronto a iniciar-se. 2324 

Há possibilidade desses empresários ainda adquirirem mais e investirem no 2325 

concelho de Gouveia.----------------------------------------------------------------- 2326 

Estão a apoiar outras empresas que estão a ultimar a sua instalação no 2327 

concelho de Gouveia. Neste momento, se tivessem quatro ou cinco 2328 

pavilhões entre os 500 e os 1500 metros quadrados tinham empresas de 2329 

fora a instalar-se no concelho de Gouveia. Infelizmente não têm. E, quando 2330 

têm, acabam por ter dificuldades pois as pessoas preferem ter os pavilhões 2331 

fechados e não os disponibilizar em condições para que essas empresas 2332 

façam os investimentos que é necessário fazer, para se instalarem. Estão a 2333 

trabalhar com empresas e empresários de fora que estão a investir no 2334 

concelho de Gouveia. Anunciou que, a partir de janeiro, há uma empresa 2335 

que vai ser instalada no concelho de Gouveia, ao início com poucos postos 2336 

de trabalho, mas é intenção dos empresários aumentarem gradualmente os 2337 

postos de trabalho. Estas empresas vêm instalar-se no concelho porque o 2338 

Município se empenhou em trazê-las, em criar as condições.------------------ 2339 

A proposta de Orçamento que aqui apresenta, foca estas diferentes 2340 

componentes e essa dimensão que muitas vezes não aparece totalmente 2341 

refletida no Orçamento, porque muitas vezes estão a aguardar a conclusão 2342 

de algumas candidaturas e os valores que estão inscritos não são os valores 2343 

definitivos, nem podem ser, porque não sabem o resultado final dessas 2344 

candidaturas.---------------------------------------------------------------------------  2345 

Nessa medida, pretendem continuar o trabalho com as Juntas de Freguesia, 2346 

seja através de transferências diretas ou através de intervenções 2347 

especificamente e exclusivamente do Município, em articulação com os 2348 

Presidentes de Junta.------------------------------------------------------------------ 2349 

Respondendo à questão do Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS), em 2350 

relação à Revolta de Mérito não se trata de nenhuma empresa que a Câmara 2351 

tenha adquirido. Como sabem, a Câmara celebrou um Acordo com o 2352 

Senhor Fernando Oliveira Viegas que, após o seu falecimento, os seus 2353 

herdeiros transferiram os seus créditos para esta empresa. No fundo esta 2354 

empresa sucede nos créditos do Senhor Fernando Oliveira Viegas.----------- 2355 
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Em resposta à questão colocada pelo Senhor Presidente da Junta de 2356 

Freguesia de Gouveia, capítulo 13 “Outras Receitas de Capital”, no valor 2357 

de 1 milhão e 300 mil euros, é uma expectativa, nesta data com alguma 2358 

incerteza, é um bolo de várias fontes que está previsto e que esperam que se 2359 

concretize.------------------------------------------------------------------------------ 2360 

No que diz respeito ao Projeto da Ecovia é um investimento avultado e tem 2361 

que ser encontrado apoio comunitário para o mesmo que, neste momento, 2362 

não existe. O projeto “Ecovia da Ribeira das Duas Pontes” poderá ser 2363 

executado individualmente ou através de uma Rede de Municípios, pois o 2364 

trajeto do rio abrange outros concelhos.------------------------------------------- 2365 

------- Usou novamente da palavra o Senhor Deputado Fernando Cabral 2366 

Silva (CDS/PP) questionando acerca dos 2 milhões de euros que transitam 2367 

do Município para a nova empresa intermunicipal, se os mesmos são 2368 

contabilizados em 2019 ou 2020.--------------------------------------------------- 2369 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que transitará na 2370 

altura em que for constituída a empresa formalmente.-------------------------- 2371 

------- Usou da palavra a Senhora Chefe de Divisão Dra. Vera Mota 2372 

acrescentado que aquando a constituição da empresa se for para iniciar a 2373 

01/01/2020, nos 90 dias subsequentes, prevê-se que no exercício de 2019 2374 

até ao seu encerramento em marco se o SNC-AP entrar em vigor terá que 2375 

ter o seu abate em termos de património no município para poder dar 2376 

entrada na nova empresa intermunicipal, caso não seja essa a data da 2377 

constituição da empresa intermunicipal – APSE e for uma data posterior 2378 

não terá efeitos no exercício do ano 2019.----------------------------------------- 2379 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia colocando à 2380 

votação a “PROPOSTA DE ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES 2381 

DO PLANO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOUVEIA PARA O 2382 

ANO DE 2020”, tendo sido o documento aprovado, por maioria, com 2383 

vinte e dois (22) votos a favor por parte do Grupo Parlamentar do 2384 

PPD/PSD e catorze (14) abstenções, por parte dos Grupos Parlamentares 2385 

do PS, CDS-PP, CDU, nos termos da alínea a) do n.º 1 do art.º 25.º da Lei 2386 

n.º 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------- 2387 

PONTO 7 - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA RETIFICAÇÃO DA 2388 

PROPOSTA “ATRIBUIÇÃO DE APOIO ÀS 2389 

FREGUESIAS – APROVAR E SUBMETER À 2390 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL A CELEBRAÇÃO DO 2391 

CONTRATO-PROGRAMA ENTRE O MUNICÍPIO 2392 

DE GOUVEIA E A UNIÃO DAS FREGUESIAS DE 2393 

FIGUEIRÓ DA SERRA E FREIXO DA SERRA, BEM 2394 
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COMO APROVAR A RESPETIVA MINUTA DE 2395 

CONTRATO” 2396 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2397 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 2398 

ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------- 2399 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que a 2400 

Junta de Freguesia tinha apresentado uma proposta, entretanto, entendeu 2401 

que devia alterá-la e, para o efeito, solicitou à Câmara e agora submete-se à 2402 

Assembleia Municipal, sendo que não há alteração de valor, apenas a 2403 

designação da obra.------------------------------------------------------------------- 2404 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 
2405 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 
2406 

------- Usou da palavra a Senhora Presidente da Junta de Freguesia da 
2407 

União de Freguesias de Figueiró da Serra e Freixo da Serra, agradecendo 
2408 

ao Município a oportunidade concedida à Junta de Freguesia no sentido de 
2409 

lhe ter sido permitido a alteração da obra. Era um contrato programa de 
2410 

uma obra a realizar em Freixo da Serra que, devido a várias circunstâncias 
2411 

e a vários pedidos dos populares, acharam por bem que não devia ser 
2412 

realizada e, estando uma verba inscrita no plano orçamental, acharam por 
2413 

bem pedir ao Município a alteração dessa obra, pelo que agradecem desde 
2414 

já essa disponibilidade.--------------------------------------------------------------- 
2415 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa colocando à 2416 

consideração da Assembleia Municipal a Retificação da Proposta 2417 

“Atribuição de Apoio às Freguesias – Aprovar e submeter à 2418 

Assembleia Municipal a Celebração do Contrato-Programa entre o 2419 

Município de Gouveia e a União das Freguesias de Figueiró da Serra e 2420 

Freixo da Serra, tendo a Assembleia Municipal deliberado, por 2421 

unanimidade, ao abrigo do disposto no artigo 174.º do Código de 2422 

Procedimento Administrativo, na redação em vigor, e na alínea j) do artigo 2423 

25.º da Lei 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o seguinte:------------------- 2424 

- Autorizar a retificação da Cláusula Um “Objeto do contrato-2425 

programa” da minuta do referido contrato-programa celebrado entre 2426 

o Município de Gouveia e a União das Freguesias de Figueiró da Serra e 2427 

Freixo da Serra, que passará a ter a seguinte redação:  2428 

““CCoonnssttiittuuii  oobbjjeettoo  ddoo  pprreesseennttee  ccoonnttrraattoo--pprrooggrraammaa  aa  aattrriibbuuiiççããoo  ddee  aappooiioo  2429 

ffiinnaanncceeiirroo  ppaarraa  aa  eexxeeccuuççããoo  ddee  ““CCoonnssttrruuççããoo  ee  RReeqquuaalliiffiiccaaççããoo  ddooss  2430 

ppaasssseeiiooss  ddeennttrroo  ddoo  cceemmiittéérriioo  ddee  FFrreeiixxoo  ddaa  SSeerrrraa  ee  aaiinnddaa  ppaarraa  aa  2431 

RReeqquuaalliiffiiccaaççããoo  ddooss  ppaasssseeiiooss  eemm  FFiigguueeiirróó  ddaa  SSeerrrraa  ddeessddee  aass  eessccoollaass  2432 

pprriimmáárriiaass  aattéé  aaoo  cciimmoo  ddoo  lluuggaarr””,,  nnooss  tteerrmmooss  ddaa  ccaannddiiddaattuurraa  2433 
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aapprreesseennttaaddaa  ppeelloo  SSeegguunnddoo  OOuuttoorrggaannttee  oorraa  aanneexxaa  ee  qquuee  ffaazz  ppaarrttee  2434 

iinntteeggrraannttee  ddoo  pprreesseennttee  ccoonnttrraattoo--pprrooggrraammaa..””. 2435 

Mais se deliberou proceder à aprovação da respetiva Minuta de Contrato-2436 

Programa.------------------------------------------------------------------------------ 2437 

PONTO 8 - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 2438 

CONSTITUIÇÃO DE EMPRESA INTERMUNICIPAL 2439 

ENTRE O MUNICÍPIO DE SEIA, O MUNICÍPIO DE 2440 

GOUVEIA E O MUNICÍPIO DE OLIVEIRA DO 2441 

HOSPITAL, DE SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 2442 

ÁGUA POTÁVEL (AA), SANEAMENTO DE ÁGUAS 2443 

RESIDUAIS (SAR) E OUTROS SERVIÇOS – 2444 

APROVAÇÃO DE ALTERAÇÕES AOS DOCUMENTOS 2445 

E ESTUDOS TÉCNICOS E DA MINUTA DO 2446 

REGULAMENTO INTERMUNICIPAL DOS SERVIÇOS 2447 

DE AA E SAR 2448 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2449 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 2450 

ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------- 2451 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que o 
2452 

presente ponto que, aliás é um ponto comum que vai às três Assembleias 
2453 

Municipais, trata-se, por um lado, de efetuar algumas retificações que 
2454 

foram sugeridas pelo ERSAR e Tribunal de Contas. Por outro lado, a 
2455 

necessidade de revisão do próprio plano de investimento com um 
2456 

acréscimo de 10 milhões euros de investimento, dos quais 8,5 milhões de 
2457 

euros em termos da área de saneamento e reabilitação de infraestruturas e 
2458 

também no âmbito do abastecimento de água com um valor de 1,8 milhões 
2459 

de euros.-------------------------------------------------------------------------------- 
2460 

Deve-se à necessidade também de retificar a própria área de abrangência da 
2461 

empresa, incluindo todo o concelho de Gouveia, quando inicialmente 
2462 

estavam excluídas as sete freguesias que detinham a gestão da água.--------- 
2463 

Questões de redação cuja correção foi igualmente sugerida por aquelas 
2464 

entidades.------------------------------------------------------------------------------- 
2465 

Na própria minuta de contrato de sociedade e projeto de estatutos foram 
2466 

verificadas questões de redação e a proposta do Regulamento 
2467 

Intermunicipal de serviço de Águas e Saneamento que é uma proposta que 
2468 

decorre das sugestões de Regulamento que o ERSAR propôs.----------------- 
2469 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 
2470 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 
2471 
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------- Usou da palavra a Senhora Presidente da Junta de Freguesia de São 
2472 

Paio uma vez que estão a aprovar alterações a todo este processo da 
2473 

constituição da empresa intermunicipal das Águas Serra da Estrela, 
2474 

pretendia saber por que não foi retificada a situação dos ativos que não 
2475 

pertencem ao Município. O que está a ser feito contraria tudo o que foi 
2476 

aprovado nesta Assembleia Municipal e aquilo que também tem sido o 
2477 

acordo com as Juntas de Freguesia.------------------------------------------------ 
2478 

Por outro lado, considera que também seria muito importante estarem a 
2479 

discutir as linhas gerais do contrato interadministrativo que o Município 
2480 

sempre disse que celebraria com as Juntas de Freguesia. Claro que os 
2481 

contratos não podem ser iguais para todas as freguesias, mas as linhas 
2482 

gerais deveriam ser discutidas neste órgão para que todos tenham 
2483 

conhecimento e poderem assim saber quais são as contrapartidas que cada 
2484 

freguesia vai ter com todo este processo.------------------------------------------ 
2485 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) que 
2486 

em nome da CDU procedeu à leitura da seguinte declaração:------------------ 
2487 

“A CDU sempre se posicionou contra o processo de agregação dos 
2488 

sistemas de fornecimento de água com outros municípios. Entendemos que 
2489 

não houve uma ampla discussão com a população e o contrato irá vigorar 
2490 

por cinquenta anos.------------------------------------------------------------------- 
2491 

A consequência imediata do processo será o aumento do preço da água 
2492 

para os munícipes, agravando as condições de vida das pessoas, a situação 
2493 

das pequenas empresas e dos serviços públicos.--------------------------------- 
2494 

Este processo será um passo mais no caminho da privatização deste 
2495 

recurso imprescindível à vida.------------------------------------------------------ 
2496 

Os sucessivos Governos têm recorrido à chantagem sobre os Municípios 
2497 

no sentido de forçar à agregação dos sistemas de água em “baixa”. O 
2498 

objetivo é criar escala económica para tornar apetecível o negócio.--------- 
2499 

Não estamos contra que se desenvolvam esforços conjuntos das autarquias 
2500 

para resolver o abastecimento de água, mas existem formas que não 
2501 

envolvem a perda de todo o controlo por parte das Autarquias, sobretudo 
2502 

no abastecimento de água em “baixa” e a sua entrega às populações.----- 
2503 

As Câmaras perderão o controlo da gestão da água e da sua entrega aos 
2504 

munícipes e, ao mesmo tempo, a população de Gouveia perderá meios de 
2505 

controlo democrático sobre a política da água.---------------------------------- 
2506 

Não é aceitável que o Governo apenas desbloqueie verbas dos Fundos 
2507 

Comunitários para os Municípios que aceitem participar nestes processos 
2508 

que apenas beneficiarão o negócio em detrimento das pessoas. Não é 
2509 

aceitável que sucessivos executivos municipais não tenham desenvolvido 
2510 
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planos de investimento ao longo destes anos nos sistemas de abastecimento 
2511 

de água.-------------------------------------------------------------------------------- 
2512 

Por este motivo e por uma questão de coerência, uma vez que votaram 
2513 

contra a proposta de constituição de empresa intermunicipal, também não 
2514 

iremos votar favoravelmente as alterações ao seu regulamento. Pelo que a 
2515 

intenção de voto é contra.”---------------------------------------------------------- 
2516 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 
2517 

atendendo ao que foi dito na reunião anterior, pretende-se saber se de 
2518 

acordo com o compromisso assumido para não colocar candidaturas em 
2519 

risco, se já foi feita a retificação do património alienado a favor da empresa 
2520 

intermunicipal e sem prejuízo do património das freguesias. Bem como se 
2521 

foi salvaguardado o pedido feito pela Senhora Presidente da Junta de 
2522 

Freguesia da União de Freguesias de Figueiró da Serra e Freixo da Serra de 
2523 

que a sua freguesia apenas seria abastecida com as águas da sua freguesia. 
2524 

Lembrou que, quando assinaram pela primeira vez a criação da empresa, ou 
2525 

não assinaram, votaram contra, havia quase um pedido urgente de que este 
2526 

processo tinha que ser feito de imediato por causa dos fundos comunitários. 
2527 

Estão em final de dezembro e estão a retificar aquilo que foi aprovado para 
2528 

a constituição da empresa.----------------------------------------------------------- 
2529 

Há muita coisa neste processo que resultou de ter sido feito de uma forma 
2530 

urgente, mal organizada, indevidamente debatida neste órgão.----------------  
2531 

Deseja sinceramente que não aconteça com a empresa das águas aquilo que 
2532 

aconteceu com a Turistrela que também era uma empresa pública e não 
2533 

corram o risco de isso de facto vir a acontecer.----------------------------------- 
2534 

Lamenta muito que esta imperiosidade toda lhe pareça estar a resultar num 
2535 

processo muito desorganizado, muito feito “sobre o joelho”. As Freguesias 
2536 

estão agora à beira de se verem numa situação que há nove meses atrás 
2537 

para elas era impensável. É um processo muito estranho e não sabe como 
2538 

vai terminar.--------------------------------------------------------------------------- 
2539 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) 
2540 

perguntando em relação aos funcionários da Câmara que poderão ou não 
2541 

transitar para esta empresa. Caso não transitem o que é lhe vai ser proposto 
2542 

no Município em termos de tarefas.------------------------------------------------ 
2543 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) 
2544 

que, em nome da bancada do PPD/PSD, procedeu à leitura da seguinte 
2545 

declaração:----------------------------------------------------------------------------- 
2546 

“O modelo de gestão selecionado foi o de gestão delegada feita por uma 
2547 

empresa intermunicipal. O que levou a esta opção por parte dos três 
2548 
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executivos e respetivas assembleias municipais foi um conjunto de 
2549 

requisitos considerados imperativos e esses requisitos são os seguintes:---- 
2550 

Manter a distribuição em “baixa” sobre a titularidade 100% municipal, 
2551 

assegurar o controlo executivo e deliberativo de cada município, assegurar 
2552 

o controlo das tarifas e dos investimentos, autonomia administrativa, 
2553 

financeira e patrimonial, maior agilidade administrativa e financeira, 
2554 

assegurar a totalidade do estatuto dos funcionários, assegurar as 
2555 

economias de escala, de gama e de processos associadas; menos volume 
2556 

de investimento municipal, maior partilha de riscos, acesso a fundos 
2557 

comunitários, persecução do interesse público municipal, ganhos de 
2558 

qualidade em termos globais dos serviços.---------------------------------------- 
2559 

Em nenhum passo do processo é dito que há alienação de um bem, neste 
2560 

caso, o bem é a água, e esta agregação de Municípios que visa entregar à 
2561 

empresa intermunicipal apenas a gestão de todo o sistema, sendo uma 
2562 

empresa só dos municípios, com capital exclusivamente municipal.---------- 
2563 

Acreditamos na boa fé e na lisura dos Presidentes de Câmara dos três 
2564 

Municípios. Foi, tanto quanto sabemos, uma decisão ponderada, 
2565 

amadurecida e que defende os interesses dos três concelhos.------------------ 
2566 

Os Presidentes, como pessoas responsáveis que pensam nos cidadãos e no 
2567 

bem estar das suas comunidades, não iam cometer “um crime” ao alienar 
2568 

um bem que é de todos.--------------------------------------------------------------- 
2569 

Deste modo a bancada do PPD/PSD vota favoravelmente.”------------------- 
2570 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) referindo 
2571 

que a sua posição de voto é no sentido da abstenção, no entanto, parece-lhe 
2572 

que houve alteração em relação à posição inicial quanto às Juntas de 
2573 

Freguesia que fazem a gestão da água.--------------------------------------------- 
2574 

Pretendia ouvir da parte do Senhor Presidente da Câmara a garantia de que 
2575 

os direitos e compensações que são devidas às Juntas de Freguesia pela 
2576 

alteração que houve em relação à posição inicial estão ou não assegurados.- 
2577 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que o 
2578 

Governo entendeu que o abastecimento de água e saneamento ou é gerido 
2579 

por municípios ou por uma agregação de municípios.---------------------------  
2580 

Por outro lado, relativamente à possibilidade de acesso a fundos 
2581 

comunitários tal só é possível havendo agregação. Pode dizer que o 
2582 

Governo criou um grupo de trabalho que está encarregue de desenvolver a 
2583 

próxima legislação relativamente a este assunto ao nível da água e 
2584 

saneamento, liderada pelo anterior Secretário de Estado Carlos Martins que 
2585 

aliás, se disponibilizou a vir a Gouveia explicar aquilo que é a política do 
2586 

Governo relativamente a este sector. Mais, a legislação que está a ser 
2587 
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trabalhada vai no sentido de que os municípios que não se agregarem vão 
2588 

ser “empurrados” para as Águas de Portugal. Sozinhos não vão continuar. 
2589 

Não haverá nenhum Município a ser entidade gestora no futuro ao nível da 
2590 

água e saneamento. Estão a fazer este processo tendo oportunidade de fazer 
2591 

ainda as nossas opções.--------------------------------------------------------------- 
2592 

Relativamente às questões específicas de Gouveia, que no Município de 
2593 

Seia também se verifica em relação a três freguesias, aquilo que referiu na 
2594 

anterior sessão da Assembleia Municipal, reafirma hoje, ou seja, 
2595 

relativamente ao património das Juntas de Freguesia que certa ou 
2596 

erradamente está colocado na questão do valor dos dois milhões de euros, 
2597 

se iria fazer a verificação e está a ser feita através de um conjunto de 
2598 

documentos dos anos 80, 90, etc, pela técnica da autarquia Eng.ª Célia 
2599 

Paixão.---------------------------------------------------------------------------------- 
2600 

Volta a afirmar que, em relação às Junta de freguesia, aquele património 
2601 

que estiver indevidamente colocado e que seja das juntas de freguesia, será 
2602 

posteriormente retirado.-------------------------------------------------------------- 
2603 

Relativamente à urgência, apresentaram candidaturas e à data de hoje há já 
2604 

candidaturas aprovadas, quem vai ficar como entidade executante é a 
2605 

empresa intermunicipal dai a urgência. Tal como disse na anterior sessão 
2606 

da Assembleia Municipal, a urgência estava em se enviar para o Tribunal 
2607 

de Contas para que se obtenha o mais rápido possível, esperando que ainda 
2608 

seja este mês, o Visto definitivo.---------------------------------------------------- 
2609 

O compromisso que assumiu com as Juntas de Freguesia está a ser 
2610 

cumprido, pois está a ser verificada a correção ou incorreção da inclusão 
2611 

desse património. Esse património que foi colocado e que algumas Juntas 
2612 

de Freguesia verificaram que poderia estar errado, pois sempre assumiram 
2613 

aquele património como seu, aquilo que disse na altura é aquilo que diz 
2614 

hoje, certa ou erradamente, esse património já foi colocado no tempo como 
2615 

património da Câmara. É isso que de acordo com essa documentação que 
2616 

existe que está a ser verificado pela técnica. Logo que o trabalho esteja 
2617 

terminado, vão verificar em relação a cada Junta de freguesia o que está 
2618 

certo ou errado. Se estiver errado será retirado e substituído por outro 
2619 

património propriedade do Município na água ou saneamento.---------------- 
2620 

Relativamente a esta documentação, é um processo que teve a evolução 
2621 

que teve, mas a urgência que hoje se coloca é porque já têm candidaturas 
2622 

aprovadas. Ou a empresa se constitui rapidamente, porque é ela a entidade 
2623 

que as vai executar e tem prazo para isso ou caso contrário as candidaturas 
2624 

poderão perder-se.-------------------------------------------------------------------- 
2625 
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Relativamente ao pessoal da Câmara, nenhum funcionário da Câmara 
2626 

Municipal será forçado a ir para a empresa. Os trabalhadores da Câmara no 
2627 

sector de água e saneamento serão convidados, manifestarão a sua vontade 
2628 

ou não vontade nesse sentido. A empresa para conseguir atrair estes 
2629 

trabalhadores terá que oferecer algo mais que a Câmara oferece. Mas cada 
2630 

um terá a liberdade de optar. Relativamente àqueles trabalhadores que 
2631 

resolverem ficar na Câmara Municipal, de acordo com as suas aptidões e 
2632 

competências profissionais, serão reenquadrados noutros serviços da 
2633 

Autarquia. Não serão nunca prejudicados.---------------------------------------- 
2634 

Portanto, solicita-se a aprovação da presente documentação, a qual também 
2635 

foi submetida às outras duas Assembleia municipais nos mesmos moldes 
2636 

para se encerrar o processo para que logo que seja visado pelo Tribunal de 
2637 

Contas se celebre a respetiva escritura de constituição da empresa.----------- 
2638 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 
2639 

Folgosinho referindo que, após esta aprovação, em relação ao qual votará 
2640 

contra, o contrato interadministrativo ou de prestação de serviços não tem 
2641 

efeito nenhum. Se estes documentos são aprovados hoje, o contrato em 
2642 

relação ao qual já trabalharam e já analisaram numa reunião, deixa de ter 
2643 

efeito, porque parte-se do princípio que está tudo aprovado pelas 
2644 

freguesias. O Senhor Presidente da Câmara só falou nos ativos, no 
2645 

património.----------------------------------------------------------------------------- 
2646 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que, em 
2647 

relação ao contrato interadministrativo de prestação de serviços, vão 
2648 

continuar a trabalhar nele no sentido de o fechar. Não há nenhuma 
2649 

alteração em relação a isso. Aquilo que foi a base proposta mantém-se 
2650 

igual. Aliás, a Senhora presidente da Junta de freguesia de Figueiró da 
2651 

Serra tinha informado que gostaria de apresentar algumas sugestões, 
2652 

acrescentos ou retificações.---------------------------------------------------------- 
2653 

Esse processo, nesta fase, entre a última sessão extraordinária em que 
2654 

falaram nesse assunto e esta data, a sua preocupação, como aliás, o disse 
2655 

aqui, foi que de acordo com os serviços municipais que estivessem a 
2656 

verificar a correção da questão do património. Relativamente à questão dos 
2657 

contratos esses estão como estavam, não há qualquer alteração. Só quando 
2658 

os tiverem definitivamente acertados, vão a cada uma das Juntas de 
2659 

Freguesia, à Câmara e Assembleia.------------------------------------------------- 
2660 

------- Usou novamente da palavra a Senhora Presidente da Junta de 
2661 

Freguesia da União de Freguesias de Figueiró e Freixo da Serra referindo 
2662 

que se estão a aprovar esta alteração aos documentos iniciais que inclui já 
2663 

toda a área territorial do concelho, se os contratos interadministrativos não 
2664 
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forem aprovados em Assembleia de Freguesia acabam por ficar de fora de 
2665 

todo este processo.-------------------------------------------------------------------- 
2666 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que a área 
2667 

geográfica é todo o concelho. Não pode ficar nenhuma área de fora. Outra 
2668 

coisa diferente é o contrato interadministrativo cujo conteúdo é uma 
2669 

prestação de serviços que é a nossa intenção celebrar com as Juntas de 
2670 

freguesia de modo a colaborarem na gestão com a Câmara ou com a 
2671 

empresa intermunicipal. Isso não alterou.----------------------------------------- 
2672 

------- Discutido o assunto, o Senhor Presidente da Mesa deu por concluído 
2673 

o debate e colocou à votação a proposta que a seguir se reproduz:------------ 
2674 

Considerando que:-------------------------------------------------------------------- 
2675 

a) A aprovação da Proposta de Constituição da Empresa Intermunicipal de 2676 

Águas, Saneamento e Outros Serviços entre os Municípios de Seia, 2677 

Oliveira do Hospital e Gouveia na Sessão da Assembleia Municipal 2678 

Extraordinária, em 26 de fevereiro de 2019, tendo por base os estudos 2679 

técnicos referidos no n.º 1 e n.º 2 do artigo 32.º da Lei n.º 50/2012, de 31 2680 

de agosto;------------------------------------------------------------------------------ 2681 

b) A aprovação da Minuta da Escritura de Constituição da referida 2682 

Empresa Intermunicipal na sessão da Assembleia Municipal 2683 

Extraordinária, em 26 de fevereiro de 2019;-------------------------------------- 2684 

c) Que a Constituição da Empresa Intermunicipal de Águas, Saneamento e 2685 

Outros Serviços é sujeita à emissão de parecer da Entidade Reguladora dos 2686 

Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), de acordo com a alínea f) do n.º 2687 

1, do artigo 24.º, da Lei n.º 10/2014, de 6 de março, e à fiscalização prévia 2688 

pelo Tribunal de Contas nos termos do artigo 23.º da Lei nº 50/2012 de 31 2689 

de Agosto;----------------------------------------------------------------------------- 2690 

d) A 08 de março de 2019, os Municípios de Seia, Oliveira do Hospital, 2691 

Gouveia remeteram à ERSAR, cópia de toda a documentação técnica de 2692 

base à Constituição da Empresa Intermunicipal e respetivos extratos das 2693 

deliberações das respetivas Câmaras e Assembleias Municipais;-------------- 2694 

e) A 08 de março de 2019, os Municípios de Seia, Oliveira do Hospital, 2695 

Gouveia remeteram cópia de toda a documentação de base à Constituição 2696 

da Empresa Intermunicipal ao Tribunal de Contas;------------------------------ 2697 

f) Em 12 de setembro de 2019, a ERSAR, emitiu parecer, tal como um 2698 

conjunto de sugestões e recomendações sobre a documentação e estudos 2699 

técnicos de base à Constituição da Empresa Intermunicipal;------------------- 2700 

g) Os Senhores Presidentes dos Municípios de Seia, Oliveira do Hospital, 2701 

Gouveia, informaram a Comissão Técnica para embutir todas as sugestões 2702 

e recomendações, quando aplicável:----------------------------------------------- 2703 
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▪ da ERSAR; 2704 

▪ do Tribunal de Contas; e 2705 

▪ as preocupações manifestadas pelas Assembleias 2706 

Municipais dos Municípios de Seia, Oliveira do 2707 

Hospital e Gouveia aquando das respetivas deliberações 2708 

acima identificadas. 2709 

h) Que as sugestões e recomendações referidas no considerando da alínea 2710 

f) foram vertidas nos documentos técnicos anteriormente aprovados, 2711 

nomeadamente:----------------------------------------------------------------------- 2712 

▪ Minuta do Contrato de Gestão Delegada (Doc. RLT_MSOG_ 2713 

F5_CtrGDelegada_Vers4) e respetivos anexos: 2714 

i. n.º 5 da Cláusula 3.ª - identificação dos Sistemas em Alta de 2715 

AA e SAR que integram o objeto e âmbito do Contrato de Gestão 2716 

Delegada; 2717 

ii. Cláusula 8.ª - atualização da data de início do Contrato; 2718 

iii. Cláusula 10.ª - introdução do n.º 7 com a seguinte redação 2719 

"Quando o seguro e o património da Empresa esteja(m) 2720 

esgotado(s), os Municípios participantes respondem perante 2721 

terceiros pelos danos causados pela Empresa no desenvolvimento 2722 

das atividades delegadas"; 2723 

iv. Cláusula 13.ª - identificação dos contratos em alta e contratos 2724 

interadministrativos, nos quais a APSE irá assumir a posição 2725 

contratual dos Municípios; 2726 

v. n.º 2 da Cláusula 14.ª - eliminado de acordo com proposta do 2727 

Parecer do ERSAR; 2728 

vi. Cláusula 15.ª - introdução da possibilidade de tarifários de 2729 

convergência ao tarifário base da APSE e respetivas condições; 2730 

vii. n.º 1 da Cláusula 18.ª - definição da data limite do envio dos 2731 

relatórios anuais da APSE aos Municípios para Monitorização da 2732 

Execução do Contrato; 2733 

viii. Cláusula 19.ª - introdução de sanção pelo incumprimento de falta de 2734 

apresentação atempada da proposta de revisão do Contrato de Gestão 2735 

Delegada, nos termos e para efeitos previstos na Cláusula 20.ª; 2736 

ix. n.º 8 da Cláusula 19.ª - eliminado de acordo com sugestão do 2737 

Parecer do ERSAR; 2738 

x. Anexo I: 2739 

i) atualização dos indicadores decorrente das alterações de 2740 

pressupostos e parâmetros base do modelo financeiro de 2741 
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suporte aos Estudos Técnicos de acordo com as sugestões e 2742 

recomendações da ERSAR; 2743 

ii) introdução de novos indicadores sugeridos pela 2744 

ERSAR. 2745 

xi. Anexo II – alteração nos termos indicados pela ERSAR (medidas e 2746 

cronograma para 3 quinquénios – 15 anos, e referência dos indicadores 2747 

com impacto resultante das iniciativas estratégias – indicadores do Anexo I 2748 

e outros indicadores de qualidade dos serviços); 2749 

xii. Anexo III – atualização decorrente das alterações de pressupostos e 2750 

parâmetros base do modelo financeiro de suporte aos Estudos Técnicos de 2751 

acordo com novas necessidades de investimento identificadas e com 2752 

sugestões e recomendações da ERSAR; 2753 

xiii. Anexo IV – introdução dos bens / ativos referentes às entradas em 2754 

espécie dos Municípios no capital social da APSE e dos bens / ativos no 2755 

âmbito do contrato de arrendamento; 2756 

xiv. Anexo V – atualização decorrente das alterações de pressupostos e 2757 

parâmetros base do modelo financeiro de suporte aos Estudos Técnicos de 2758 

acordo com as sugestões e recomendações da ERSAR; 2759 

xv. Anexo VI: 2760 

iii) Revisão do tarifário de acordo com as sugestões / proposta da 2761 

ERSAR; 2762 

iv) Eliminação das tarifas de serviços auxiliares referentes às 2763 

extensões de redes de AA e SAR; 2764 

v) Introdução dos tarifários de convergência gradual no 1º 2765 

quinquénio do Contrato de Gestão Delegada. 2766 

▪ Minuta do Contrato de Sociedade e Projeto de Estatutos (Doc 2767 

Águas Públicas da Serra da Estrela EIM SA - Minuta do Contrato 2768 

Sociedade e Projeto de Estatutos Vers4): 2769 

i. Identificação e valorização dos ativos e bens referentes às 2770 

entradas em espécie dos Municípios no capital social da 2771 

APSE; 2772 

ii. Introdução do n.º 5 no artigo 7.º com a seguinte redação: "A 2773 

diferença para mais entre o valor atribuído aos bens pela 2774 

avaliação patrimonial e o valor da realização de capital em 2775 

espécie definido na alínea a) do n.º 1, será destinada à 2776 

constituição de reservas não distribuíveis sujeitas ao regime da 2777 

reserva legal conforme previsto na alínea d) do n.º 3 do artigo 2778 

295.º do Código das Sociedades Comerciais."; 2779 
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iii. n.º 1 do artigo 9.º - introdução da possibilidade de 2780 

amortização da participação/quota no caso de revogação do 2781 

Contrato de Gestão Delegada. 2782 

▪ Alterações aos pressupostos e parâmetros base do modelo 2783 

financeiro de suporte aos Estudos Técnicos, designadamente no 2784 

que respeita às projeções de indicadores de qualidade 2785 

(acessibilidade física, taxa de adesão, outros), projeções 2786 

económico-financeiras (proveitos e custos, investimento e 2787 

financiamento) e indicadores de viabilidade (VAL e TIR): 2788 

i. O início da vigência do Contrato de Gestão de Delegada em 1 2789 

de janeiro de 2020, mantendo a duração do contrato (50 anos e 2790 

período previsional de 2020 a 2069); 2791 

ii. Revisão do tarifário intermunicipal: 2792 

i) Aumento gradual do tarifário entre 2020 e 2024 até ao 2793 

tarifário base do restante período de duração do Contrato de 2794 

Gestão Delegada; 2795 

ii) Redução do 1.º escalão (-11%) da tarifa fixa do serviço 2796 

de AA aplicável aos utilizadores domésticos (95% dos 2797 

utilizadores previstos do serviço de AA); 2798 

iii) Aumento do 1.º escalão (7%) da tarifa fixa do serviço de 2799 

SAR aplicável aos utilizadores domésticos (92% dos 2800 

utilizadores previstos do serviço de SAR); 2801 

iv) Redução de 4 escalões para 2 escalões nas tarifas 2802 

variáveis aplicáveis aos utilizadores não-domésticos e 2803 

redução das tarifas máximas; 2804 

v) Eliminação da tarifa específica para os Municípios e 2805 

enquadramento da faturação destes consumos no Tarifário 2806 

Não-Doméstico - Base; 2807 

vi) Introdução dos tarifários de convergência gradual entre 2808 

2020 e 2025; 2809 

iii. Revisão do Plano de Investimento ao nível da execução física 2810 

e financeira com aumento do investimento previsto em 10 2811 

milhões de euros, assim distribuído: 2812 

i) Abastecimento de Água: 2813 

a. Novas infraestruturas e equipamentos: 1 milhão de 2814 

euros (construção de 10 km de adutoras, aquisição de 2815 

7.600 contadores, construção de 133 ZMC); 2816 

b. Renovação e reabilitação: 800 mil euros (280 2817 

intervenções em ZMCs); 2818 
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i) Saneamento de Águas Residuais: 2819 

a. Novas infraestruturas e equipamentos: 5,4 milhões 2820 

de euros (construção de 25 km de rede de recolha e 14 2821 

km de emissários, construção de 2 ETARs e 4 ETARs 2822 

compactas); 2823 

b. Renovação e reabilitação: 3,3 milhões de euros 2824 

(mais intervenções: 300 nas Estações Elevatórias, 80 2825 

em ETARs e 14 em ZMC); 2826 

iv) Procura: 2827 

i) Aumento da acessibilidade física do serviço de SAR: 2828 

86,1% para 87,6%; 2829 

ii) Revisão dos objetivos de taxa de adesão iniciais (2020), 2830 

tendo em consideração a evolução verificada entre 2016 e 2831 

2018; 2832 

v. Custos Operacionais: revisão da estrutura organizacional e dos 2833 

recursos humanos necessários;  2834 

vi. Indicadores de Viabilidade: para além dos pontos acima 2835 

identificados, a taxa de desconto foi objeto de revisão de acordo 2836 

com a sugestão e recomendação da ERSAR. 2837 

Considerando ainda que: 2838 

i) As sugestões e recomendações da ERSAR acima referidas foram 2839 

vertidas e organizadas em novas versões dos documentos técnicos 2840 

anteriormente aprovados, nomeadamente: 2841 

▪ Fase 1 – Caraterização Atual: Doc. RLT_APSE_F1 - Situação 2842 

Atual.pdf (versão anterior: Doc. 2843 

RLT_MSOG_1_3M_CA_Vers4.pdf); 2844 

▪ Fase 1A – Seleção do Modelo de Gestão: Doc. RLT_APSE_F1A - 2845 

Modelos de Gestao.pdf (versão anterior: Doc. RLT_MSOG_ 2846 

F1A_3M_AC_Vers4.pdf); 2847 

▪ Fase 2 – Definição de Novo Modelo Organizacional: Doc 2848 

RLT_APSE_F2 - Modelo Organizacional.pdf (versão anterior: Doc. 2849 

RLT_MSOG_ F2_3M_MO_Vers4.pdf); 2850 

▪ Fase 3 – Evolução dos Pressupostos até ao Horizonte do Projeto: 2851 

Doc RLT_APSE_F3 - Pressupostos Horizonte Projeto.pdf (versão 2852 

anterior: Doc. RLT_MSOG_ F3_3M_PHP_Vers4.pdf); 2853 

▪ Fase 4 – Análise Financeira: Doc RLT_APSE_F4 - Analise 2854 

Financeira.pdf (versão anterior: Doc. RLT_MSOG_ 2855 

F4_3M_AF_Vers4.pdf); 2856 
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▪ Fase 5 – Minuta do Contrato de Gestão Delegada e Anexos: Doc. 2857 

RLT_APSE_F5 - Minuta do Contrato de Gestao Delegada.pdf 2858 

(versão anterior: Doc. RLT_MSOG_ F5_CtrGDelegada_Vers4) e 2859 

respetivos anexos: 2860 

i. Anexo I - Objetivos estratégicos para a Empresa; 2861 

ii. Anexo II – Principais iniciativas estratégicas a 2862 

implementar pela Empresa; 2863 

iii. Anexo III - Plano de investimentos a cargo da 2864 

Empresa; 2865 

iv. Anexo IV - Afetação de bens municipais à prestação 2866 

dos serviços pela Empresa; 2867 

v. Anexo V - Demonstrações financeiras da Empresa e 2868 

plano de financiamento; 2869 

vi. Anexo VI - Tarifários dos serviços e sua trajetória de 2870 

evolução temporal; 2871 

vii. Anexo VII - Sanções aplicáveis pelo incumprimento 2872 

de objetivos e metas; 2873 

viii. Anexo VIII - Acordo de parceria; 2874 

ix. Anexo IX – Financiamento Direto pelos Municípios 2875 

da Prestação de Serviços Delegados – Desenvolvimento 2876 

e Exploração do Sistema de Gestão de Águas Pluviais. 2877 

▪ Fase 5 – Minuta do Contrato Sociedade e Projeto de Estatutos: 2878 

Doc. RLT_APSE_F5 - Minuta do Contrato Sociedade e Projeto de 2879 

Estatutos.pdf (versão anterior: Aguas Publicas da Serra da Estrela  2880 

EIM SA - Minuta do Contrato Sociedade e Projeto de Estatutos  2881 

Vers4). 2882 

j) Foi elaborada a Minuta de Proposta de Regulamento Intermunicipal 2883 

dos Serviços de AA e SAR da futura empresa intermunicipal; 2884 

k) Que, nos termos do estabelecido no Artigo 28.º do Código das 2885 

Sociedades Comerciais (CSC), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 262/86, de 2 2886 

de setembro, na sua redação atual, a transferência de ativos dos Municípios 2887 

para uma empresa, a título de realização de capital social em espécie, 2888 

devem ser objeto de verificação por um Revisor Oficial de Contas (ROC), 2889 

sem interesse na sociedade. 2890 

l) A Comissão Técnica, remeteu a versão final do relatório dos ativos dos 3 2891 

Municípios do Revisor Oficial de Contas, para objeto de parecer; 2892 

m) Em 13 de novembro de 2019, o ROC, sem interesse na sociedade e nos 2893 

Municípios emitiu parecer que se anexa; 2894 
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n) A aprovação da Proposta de transferência de ativos dos Municípios para 2895 

a Empresa Intermunicipal, a título de realização de capital social em 2896 

espécie, foram objeto de aprovação nos respetivos órgãos dos Municípios 2897 

de Seia, Oliveira do Hospital e Gouveia, nas respetivas sessões de reunião 2898 

de Câmara e da Assembleia Municipal, em 14 de novembro de 2019 e em 2899 

28 de novembro de 2019. 2900 

Face ao exposto, delibera a Assembleia Municipal de Gouveia, por 2901 

maioria, com vinte (20) votos a favor, nove (9) votos contra e sete (7) 2902 

abstenções, ao abrigo do n.º 1 do artigo 22.º e n.ºs 1, 2 e 5 do artigo 32.º da 2903 

Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, na atual redação, conjugados com o 2904 

artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, na atual redação e 2905 

ao abrigo da alínea ccc) do artigo 33.º e em cumprimento da alínea n) do 2906 

artigo 25.º do anexo I da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, na atual 2907 

redação, o seguinte:------------------------------------------------------------------ 2908 

a) Aprovar as alterações aos documentos referidos na alínea i) 2909 

anterior; 2910 

b) Aprovar o documento referido na alínea j) anterior; 2911 

c) Nos termos do artigo 27.º da Lei n.º 50/2012, de 31 de agosto, 2912 

na atual redação, delegar poderes e o exercício das prerrogativas 2913 

do pessoal que exerça funções de autoridade na Empresa 2914 

Intermunicipal e que se encontram previstas no artigo 32.º da 2915 

Minuta do Contrato Sociedade e Projeto de Estatutos e na 2916 

Cláusula 7.ª da Minuta do Contrato de Gestão Delegada; 2917 

d) Aprovados que se encontram por esta Assembleia Municipal a 2918 

alteração dos documentos referidos na alínea i) anterior, 2919 

delibera-se, ainda, a delegação de poderes visando o reenvio do 2920 

processo ao Tribunal de Contas 2921 

Os documentos que por serem extensos se dão por integralmente 2922 

reproduzidos, ficando arquivados e gravados em dispositivo portátil de 2923 

armazenamento que se encontra anexo no correspondente processo.--------- 2924 

PONTO 9 - COMISSÃO DE PROTECÇÃO DE CRIANÇAS E 
2925 

JOVENS DE GOUVEIA:- REPRESENTANTES NA 
2926 

COMISSÃO ALARGADA 
2927 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2928 

referindo que, na sequência da comunicação recebida da parta da Senhora 2929 

Presidente da CPCJ, informando que dois elementos indicados pela 2930 

Assembleia Municipal de Gouveia apresentavam duas faltas injustificadas, 2931 

o que, de acordo com a alínea f) do n.º 2 do art.º 8.º do Regulamento 2932 

Interno desta Comissão, este órgão tem que se pronunciar se pretende 2933 
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manter os representantes ou substitui-los. São os cidadãos Maria Açucena 2934 

do Carmo Mendes e João Manuel Costa Ferrão.--------------------------------- 2935 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) 
2936 

informando que, em relação à cidadã Maria Açucena Mendes, contatou-a 
2937 

nesse sentido, a qual lhe transmitiu que, neste momento, não tem condições 
2938 

a nível pessoal para continuar a assumir o cargo, pelo que deve ser 
2939 

substituída, não tendo, contudo, a bancada da CDU, nenhum outro nome 
2940 

para propor.---------------------------------------------------------------------------- 
2941 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 
2942 

acrescentado que também o cidadão João Ferrão transmitiu que não tem 
2943 

condições para continuar a assegurar o cargo.------------------------------------ 
2944 

Deste modo, colocou à consideração do órgão a indicação dos respetivos 
2945 

substitutos para votação.------------------------------------------------------------- 
2946 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila 
2947 

Nova de Tazem referindo que, sendo um dos representantes uma pessoa de 
2948 

Vila Nova de Tazem, contactou o Senhor João Ferrão que lhe transmitiu 
2949 

que efetivamente não tinha condições pessoais para continuar no cargo.----- 
2950 

No entanto, sendo Vila Nova de Tazem, uma freguesia com alguns 
2951 

problemas sociais a vários níveis, alguns deles relacionados com as 
2952 

crianças, propôs que se mantivesse uma pessoa de Vila Nova de Tazem na 
2953 

Comissão Alargada da CPCJ. Deste modo, colocou à consideração da 
2954 

Assembleia Municipal a cidadã Cátia Sofia Oliveira Amaral, Psicóloga, 
2955 

com a realização de trabalhado junto de crianças e jovens e fez parte da 
2956 

equipa do CLAS.---------------------------------------------------------------------- 
2957 

------- Foi proposto pelo plenário, em consenso, que a outra representante 
2958 

fosse a Senhora Presidente da Junta de Freguesia de São Paio, Glória 
2959 

Lourenço.------------------------------------------------------------------------------ 
2960 

------- Feita a votação, por escrutínio secreto, foram eleitas, por 2961 

unanimidade, as cidadãs Glória Cardoso Lourenço e Cátia Sofia 2962 

Oliveira Amaral, para integrarem a Comissão de Proteção de Crianças 2963 

e Jovens de Gouveia – Comissão Alargada.------------------------------------ 2964 

PONTO 6 - INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES DO SENHOR 
2965 

PRESIDENTE E SITUAÇÃO FINANCEIRA DO 
2966 

MUNICÍPIO A 09/12/2019 
2967 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2968 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 2969 

ordem de trabalhos referindo não ter nada a acrescentar.----------------------- 2970 
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------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 2971 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir não se 2972 

verificando nenhuma intervenção.-------------------------------------------------- 2973 

------- Nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 2974 

setembro, foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta as 2975 

deliberações referentes aos Pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da presente 2976 

“Ordem do Dia”, de modo a produzir efeitos imediatos. ---------------------- 2977 

------- Nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente da Mesa foi 2978 

declarada encerrada a reunião pelas vinte e quatro horas e trinta minutos, da 2979 

qual e para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, 2980 

será assinada pelo Senhor Presidente da Mesa e pela sua 1.ª Secretária. ----- 2981 

 2982 

 2983 

O Presidente da Assembleia Municipal 2984 

 2985 

 2986 

 2987 

(Luís António Vicente Gil Barreiros) 2988 

 2989 

 2990 

 2991 

A 1.ª Secretária da Assembleia Municipal 2992 

 2993 

 2994 

 2995 

(Ana Paula Alves Morgado Mendes) 2996 


