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- - - - ATA N.º 07/2020 – Reunião ordinária da Câmara Municipal de Gouveia, 1 

realizada no dia quinze de abril de dois mil e vinte. 2 

- - - - Aos quinze dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte, pelas quinze 3 

horas e trinta minutos, por videoconferência, como determina o art.º 3.º da Lei n.º 4 

1-A/2020, de 19 de março, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de 5 

Gouveia, com o objetivo de dar cumprimento à respetiva Ordem do Dia. 6 

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

1. Aprovação da Ata n.º 6/2020 8 

2. Informações do Senhor Presidente e Intervenções dos Senhores Vereadores 9 

3. Expediente 10 

II - PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 11 

4. DELIBERAÇÕES 12 

4.1 Ratificação do Despacho do Senhor Presidente da Câmara no qual decretou 13 

Luto Municipal nos dias 5, 6 e 7 de abril de 2020 em memória e em homenagem 14 

ao cidadão gouveense José Álvaro Ubach Chaves Rosa. 15 

4.2 Ratificação do Despacho do Senhor Presidente da Câmara de aprovação da 16 

4.ª Alteração às Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal de Gouveia do 17 

ano de 2020. 18 

4.3 Discussão e votação da Proposta de redução da fatura da água, saneamento 19 

e resíduos a pagamento nos meses de maio e junho de 2020 para todos os 20 

munícipes e empresas do concelho. 21 

4.4 Discussão e votação da Proposta de aprovação da minuta de adenda aos 22 

contratos-programa celebrados com as Juntas de Freguesia. 23 

4.5 Discussão e votação da Proposta de aprovação da 5.ª Alteração ao 24 

Orçamento e às Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal de Gouveia do 25 

ano de 2020. 26 

5. RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA 27 

- - - - Encontravam-se presentes os Excelentíssimos(as) Senhores(as) Luís 28 

Manuel Tadeu Marques, Presidente, João Paulo Mendes Agra, Dina Maria 29 

Abrantes Cabral, Teresa Maria Borges Cardoso, Maria Conceição Castro 30 

Salvador, Jorge Abrantes Cardoso Ferreira, José Nuno Ribeiro Saraiva Silva 31 
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Santos, Vereadores, comigo Carla Maria Caramelo Henriques Braz, Assistente 32 

Técnica. 33 

- - - - Verificando-se que a Câmara estava reunida em número legal suficiente 34 

para deliberar, pelo Senhor Presidente foi declarada aberta a reunião. 35 

I - PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 36 

- - - - 1. APROVAÇÃO DE ATAS:- Tendo-se procedido à leitura da ata n.º 37 

6/2020 foi a mesma aprovada, por unanimidade. 38 

2. INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE E INTERVENÇÕES DOS 39 

SENHORES VEREADORES 40 

- - - - VOTO DE PESAR E CONDOLÊNCIAS:- Delibera a Câmara, por 41 

unanimidade, manifestar o seu mais profundo e sentido pesar pelo falecimento do 42 

Senhor Eng.º José Álvaro Ubach Chaves Rosa, Presidente da Assembleia 43 

Municipal de Gouveia, entre janeiro de 2002 e outubro de 2005.  44 

Não podemos deixar de evidenciar e, ao mesmo tempo, deixar registado em Ata, 45 

o percurso notável de um Homem que viveu com grande dedicação diversas 46 

causas políticas, sociais e cívicas do concelho. 47 

Deste modo, aprova, ainda, a Câmara Municipal de Gouveia, por unanimidade, 48 

um Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Eng.º José Álvaro Ubach Chaves 49 

Rosa, endereçando à sua família e amigos as mais sentidas condolências. 50 

2.1) INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE 51 

- - - - 2.1.1) PRORROGAÇÃO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA:- No âmbito do 52 

Despacho de 16 de março que declarou o Estado de Emergência, em situação de 53 

Alerta Municipal, mediante o qual o Município adotou um conjunto de medidas 54 

que levaram a que os serviços de atendimento ao público estejam encerrados e 55 

uma boa parte dos colaboradores se encontrem em Teletrabalho, os que tem 56 

condições para isso, entendeu, face às circunstâncias, prorrogar o Despacho até 57 

ao dia 1 de maio de 2020, esperando que, até essa data, as condições possam 58 

alterar-se, sendo que, após a mesma, se verificará a situação. 59 

- - - - 2.1.2) COVID 19:- Informou o executivo que, relativamente aos dados da 60 

pandemia do Covid 19, à data de hoje, no concelho de Gouveia, de acordo como 61 

Relatório da ULS Guarda de 14/04/2020, verificam-se dezanove casos, que se 62 
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repartam da seguinte forma: dezassete casos no Lar da Santa Casa da 63 

Misericórdia, infelizmente, com a ocorrência de falecimentos. Felizmente, uma 64 

pessoa já está comprovadamente recuperada e estão outras duas estão a efetuar 65 

testes para confirmar também a sua recuperação. Verificou-se, ainda, o caso de 66 

um cidadão que reside e trabalha na área da saúde na cidade do Porto, mas por 67 

razões de morada foi atribuído a Gouveia; por último, uma situação de uma 68 

pessoa de Viseu, que se encontrava em tratamento na ABPG e que neste 69 

momento está internado no hospital de Viseu. 70 

Esta situação do Lar da Santa Casa da Misericórdia, de facto, quase que 71 

transformou a Câmara numa IPSS dado que, para além de terem de contratar 72 

laboratórios para realização dos testes, também contrataram os serviços de 73 

lavandaria de roupa, a empresa de desinfecção do edifício e carrinhas, bem como 74 

a contratação de enfermeiros, assinalando a dificuldade na sua contratação. 75 

Para além disto, deu conta de que a Câmara se encontra a distribuir material de 76 

protecão individual por todas as IPSS e corporações de bombeiros. Diariamente 77 

está a adquirir este tipo de material.  78 

A Autarquia está também a colaborar com o próprio Centro COVID que agora 79 

está instalado no Centro de Saúde de Gouveia, fornecendo material e suportando 80 

os encargos com a alimentação dos técnicos, tal como lhes foi solicitado pelo 81 

Senhor Diretor do Centro de Saúde. 82 

No que diz respeito à Linha de Apoio, a mesma já deu resposta a 85 solicitações, 83 

sobretudo da parte de pessoas de idade e pessoas com algumas limitações 84 

físicas, para a entrega de alimentos ou medicamentos, para além de outras 85 

solicitações que são pedidas directamente às próprias Juntas de Freguesia que 86 

também estão articuladas com esta linha de apoio. 87 

Mais informou que a Câmara está a efetuar rastreios com a colaboração de dois 88 

laboratórios. Pela segunda vez, durante o dia de ontem, e hoje, estão a ser feitos 89 

rastreios aos utentes e funcionários do Lar da Santa Casa da Misericórdia, bem 90 

como aos funcionários de outros lares que, atualmente, em termos de horários de 91 

trabalho, estão a adotar um regime de trabalho de períodos seguidos de 7/7 dias 92 
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ou 14/14 dias, os quais, antes de entrarem ao serviço estão a realizar testes de 93 

rastreio, conforme indicação das IPSS. 94 

Para além disso, o Município está a disponibilizar, via internet, aulas de ginástica 95 

para os diferentes grupos etários, bem como a colaboração em termos culturais e 96 

educativos e que se poderá estender ainda a uma outra área para precisamente 97 

apoiar as pessoas que estão em casa.  98 

Paralelamente a isto, estão a promover, via digital, alguma atividade económica 99 

do concelho. 100 

Em articulação com a CIM Coimbra, integraram a Feira do Queijo on-line, que foi 101 

apresentada naquele dia, que se destina a queijo DOP. Do concelho de Gouveia, 102 

conta apenas com a participação da Quinta da Madre de Água. Existem outros 103 

dois produtores do concelho que estão em fase de certificação e entenderam, 104 

neste momento, não ser oportuno, esperando que, até ao final desta feira, estes 105 

produtores possam vir a manifestar interesse. 106 

Relativamente a este sector, a Câmara tem vindo a acompanhar a evolução da 107 

situação, semanalmente, através da técnica da autarquia Eng.ª Regina Lopes, 108 

que mantém esse contacto direto e estreito com os produtores. 109 

No âmbito destas feiras on-line que a CIM Coimbra lançou, no âmbito da sua 110 

candidatura ao programa “Capital da Gastronomia Europeia 2021”, que pode vir a 111 

alargar-se a outros produtos como o vinho ou a fruta, ajudando alguns dos nossos 112 

produtores. Esta venda on-line conta com a colaboração muito importante em 113 

termos logísticos dos CTT. 114 

2.2) INTERVENÇÃO DA SENHORA VEREADORA CONCEIÇÃO SALVADOR 115 

- - - - 2.2.1) MATERIAL E EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO:- Perguntou ao 116 

Senhor Presidente que tipo de material e equipamento de proteção está a ser 117 

distribuído às IPSS e Corporações de Bombeiros e se esse equipamento foi 118 

fornecido pela Câmara ou se foi no âmbito da CIM.   119 

Usou da palavra o Senhor Presidente informando que existem duas situações. 120 

Até agora todo o material que foi entregue pela Câmara Municipal, luvas, fatos, 121 

máscaras, desinfetante, seja às IPSS, seja às Corporações de Bombeiros ou 122 

funcionários da Autarquia, foi todo adquirido pela Câmara, com exceção de umas 123 
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viseiras que foram oferecidas pelas empresas “Formatos” e “Best Emotions”. 124 

Agora, será efetuada uma compra através da CIM, vão adquirir mais material que, 125 

face ao prazo que está indicado, deverá chegar nos finais de abril, correndo tudo 126 

dentro dos conformes, pois já se verificaram atrasos na entrega de material, às 127 

vezes atrasos de mais de uma semana e estão a trabalhar com vários 128 

fornecedores para que o material nunca falte.  129 

- - - - 2.2.2) CENTRO DE RASTREIO COVID 19:- Pretendia esclarecimento 130 

relativamente ao Centro de Rastreio Covid se o mesmo passou definitivamente 131 

para Gouveia ou se alterna semanalmente pelos três concelhos, Gouveia, Seia e 132 

Fornos de Algodres. 133 

Usou da palavra o Senhor Presidente informando que o Centro funciona em 134 

Gouveia, foi transferido de Seia para Gouveia e destina-se a consultas. O rastreio 135 

é diferente, ou seja, o rastreio é efetuado em determinados dias por uma viatura 136 

da ULS Guarda. 137 

- - - - 2.2.3) RASTREIO NOS LARES DO CONCELHO:- Pretendia informação se 138 

todos os lares estão a funcionar com equipas que só são substituídas a cada 7 ou 139 

14 dias. 140 

Em relação ao rastreio tem conhecimento de situações em que houve mudança 141 

de equipas e em que o rastreio foi feito às pessoas que saíram do turno, no dia 142 

seguinte e as pessoas que iniciaram o turno não foram rastreadas antes de entrar 143 

ao serviço. Não sabe se este procedimento se verificou antes de estar a funcionar 144 

em pleno, mas não lhe parece que a realidade seja essa que o Senhor Presidente 145 

relatou.  146 

Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que, infelizmente, nem todas as 147 

IPSS estão a efetuar o regime de laboração à semana ou aos catorze dias. 148 

Gradualmente, têm vindo a adotar esta estratégia como uma forma de segurança 149 

reforçada quer para os utentes, quer para os trabalhadores. 150 

Relativamente à questão do rastreio, não pode verificar-se com a antecedência 151 

devida, porque, inicialmente, só estavam a trabalhar com um laboratório, esse 152 

laboratório não tinha capacidade para atender a tantas solicitações e de 153 

responder a um número tão elevado de colheitas e de análises. Houve 154 
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necessidade de contratar um outro laboratório, o que nos permite uma maior 155 

agilidade, sendo que, os testes exigem algum tempo entre a colheita e os 156 

resultados, por vezes entre as 48 a 72 horas. Por isso mesmo, essas colheitas 157 

têm que ser efetuadas com alguma antecedência. Esta agilização, que no início 158 

não foi possível efetuar como pretendiam com todos os lares que foram 159 

contatados pela autarquia nesse sentido, houve necessidade de fazer uma 160 

articulação com os laboratórios em termos de horários de turnos, pois não são 161 

iguais em todos os lares. Tiveram que fazer adaptações em articulação com os 162 

laboratórios nesse sentido. Hoje a situação está diferente e todos os dias estão a 163 

fazer rastreios aos lares. Lamenta, contudo, que nem todas as pessoas que são 164 

indicadas compareçam, mas a isso são alheios e não têm qualquer 165 

responsabilidade, pelo contrário, são depois questionados e informados pelos 166 

laboratórios que relativamente à listagem indicada pela respetiva instituição nem 167 

todas as pessoas não comparecem. Isso é de lamentar e pode provocar 168 

problemas ao nível de rastreio e haver atraso no resultado.  169 

Usou novamente da palavra a Senhora Vereadora Conceição Salvador 170 

aproveitando para dar os parabéns ao Município por estar a assumir os custos 171 

com os testes e certamente que não depende do Município a demora dos 172 

resultados. Sabe que um dos laboratórios tem uma filial em Gouveia, pretendia 173 

saber qual é o outro laboratório que está a prestar este serviço e como se 174 

processa essa recolha.  175 

Respondeu o Senhor Presidente informando que o outro laboratório tem as suas 176 

instalações em Viseu. Em relação à recolha, verificam-se duas situações distintas. 177 

No laboratório de Gouveia as colheitas são feitas nas instalações, com 178 

espaçamento de quinze minutos entre cada dois funcionários que estão a fazer a 179 

colheita. O Laboratório de Viseu está a trabalhar em articulação com os 180 

enfermeiros que contrataram para dar apoio de enfermagem, para já, no Lar da 181 

Santa Casa da Misericórdia. São estes enfermeiros que efetuam as colheitas e as 182 

transportam para o laboratório em Viseu. São dois circuitos que foi possível 183 

montar para que a realização de testes possa funcionar da melhor maneira. 184 
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Usou novamente da palavra a Senhora Vereadora Conceição Salvador 185 

reforçando que é realmente importante coordenar com as IPSS que os testes 186 

sejam feitos à entrada dos turnos para serem eficazes e não à saída. 187 

Interveio o Senhor Presidente referindo que a indicação que deram às IPSS foi, 188 

primeiro que tudo, se estavam a funcionar com estabilidade, ou seja, à semana ou 189 

de preferência aos 14 dias. Pode dizer que há lares em que há turnos diários e, 190 

neste, caso a Câmara não colabora na realização de testes, não faz sentido, é o 191 

caso de Vila Nova de Tazem e S.Paio. Em todo o caso, com o tempo, houve lares 192 

que foram articulando o serviço de modo a que os horários passassem a 193 

funcionar com maior estabilidade. Agora, a Câmara não obriga ninguém. A 194 

Câmara disponibiliza um apoio na realização de testes, agora se os funcionários 195 

fizeram os testes à saída, quem indicou os funcionários desse lar enganaram a 196 

Câmara e estão a enganar-se a eles próprios, pois não tem qualquer interesse. O 197 

que interessa é acautelar e ter uma noção quando os funcionários vão entrar no 198 

turno, isso é que dá alguma segurança. 199 

Os testes que, neste momento, estão a efetuar, são os chamados testes da 200 

zaragatoa ou PCR. Há outros municípios que optaram por fazer testes rápidos, 201 

mas é de opinião que, neste momento, os testes rápidos não interessam e não 202 

são aqueles que têm valor ou viabilidade, dado que os testes rápidos procuram 203 

detectar se há anticorpos no organismo e não detetam se a pessoas tem o vírus. 204 

Como a própria DGS tem comunicado, o que importa nesta fase é verificar se a 205 

pessoa tem o vírus ou não. Numa segunda fase, então sim, fará sentido fazer 206 

testes rápidos, porque o que vai ser relevante é procurar saber junto de um grupo 207 

o mais alargado possível da população se as pessoas adquiriram anticorpos ao 208 

vírus.  209 

Em todo o caso, pensa que, neste momento, ao nível dos lares, a situação está 210 

articulada e a funcionar correctamente, sendo que em relação ao Lar da Santa 211 

casa da Misericórdia já estão a fazer a segunda ronda de testes. 212 

Usou novamente da palavra a Senhora Vereadora Conceição Salvador 213 

perguntando se, em relação às pessoas do Lar da Santa Casa da Misericórdia de 214 
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Gouveia que deram positivo para a Covid 19 estão no Lar ou se ainda há pessoas 215 

hospitalizadas. 216 

Quando se verificou esta situação no Lar da Santa Casa da Misericórdia sabe que 217 

os utentes foram encaminhados para o Seminário de Gouveia, tendo depois 218 

regressado ao Lar. Gostaria de saber a razão, dado que as instalações do 219 

seminário constam do Plano de Operações Municipais e até na Segurança Social, 220 

como sendo uma das instalações de apoio que poderá receber pessoas no 221 

âmbito da COVID-19. 222 

Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que no plano de ação de combate 223 

ao Covid 19, estavam indicados os locais onde poderiam ser acolhidas pessoas, 224 

nomeadamente, no período de quarentena ou pessoas infetadas que não 225 

necessitavam de estar hospitalizadas ou até pessoas assintomáticas. O primeiro 226 

local é de facto o Seminário de Gouveia. Agora, relativamente à situação que se 227 

verificou em particular com os utentes daquela Lar, concedeu a palavra ao Senhor 228 

Vereador Jorge Ferreira para prestar o devido esclarecimento.  229 

Usou da palavra o Senhor Vereador Jorge Ferreira referindo que a Residência de 230 

Estudantes tem albergado alguns bombeiros. Sempre que transportam algum 231 

utente e necessitam de fazer o teste ficam na Residência a aguardar o resultado. 232 

Também já lá ficaram algumas funcionárias do Lar da Santa Casa da 233 

Misericórdia, logo no início da situação. O último turno que terminou o serviço 234 

deste Lar, constituído por quatro funcionárias, está nas instalações da zona 235 

agrária e lá permanecerão até saberem o resultado dos testes. O Seminário é 236 

realmente a grande estrutura de apoio e no fundo o centro de acolhimento para 237 

infetados.  238 

Quanto às primeiras pessoas infetadas do Lar da Santa Casa da Misericórdia, 239 

depois de feitos os testes, aquilo que se passou nessa noite foi o seguinte: os 240 

resultados chegaram à Senhora Delegada de Saúde por voltas das 16:30 horas, 241 

entretanto, pressionaram muito para que os resultados fossem dados a conhecer 242 

à instituição, o que só aconteceu por volta das 20 horas, tendo confirmado cinco 243 

utentes e uma colaboradora com resultados positivos. E, nessa altura, contatou o 244 

Provedor da Santa Casa da Misericórdia que lhe transmitiu que iria reunir com o 245 
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pessoal e iriam decidir o que fazer. Sendo que as orientações da Delegada da 246 

Saúde foram no sentido de que de imediato essas pessoas infetadas deviam sair 247 

da instituição.  248 

Então, o Provedor da Santa Casa da Misericórdia entendeu que deviam ser 249 

retiradas nessa noite para o Seminário de Gouveia. Articularam com a Direção 250 

dos Bombeiros de Gouveia que, por volta das 21:30 horas, teriam a 251 

disponibilidade para fazer o transporte, em viatura devidamente equipada, e deste 252 

modo se transportarem as pessoas para o Seminário.    253 

Sabe que, no decorrer deste período de tempo, houve uma solicitação para 254 

transporte de um doente suspeito com Covid que teve que ser feito pelos 255 

Bombeiros de Gouveia, o que acabou por atrasar este processo e, só por volta 256 

das 23:30 horas, é que foi possível fazer o transporte das seis pessoas infetadas.  257 

No entanto, as duas primeiras pessoas que saíram foram dois casos bastante 258 

complicados, não reagiram da melhor maneira e não aceitaram aquela mudança e 259 

o facto de terem que ficar no Seminário.  260 

De imediato comunicou ao Provedor que não havia condições para deixarem ali 261 

os utentes e, perante essa situação, o Provedor decidiu preparar uma sala situada 262 

num salão inferior para colocar as camas. Entretanto, no dia seguinte, todos os 263 

utentes foram hospitalizados na Guarda, lá continuam, à exceção de uma senhora 264 

que já foi dada como recuperada e já regressou. Neste momento, mais duas 265 

pessoas estão a aguardar os testes, e se derem novamente negativo, são dadas 266 

como recuperadas. 267 

Mais informou que, neste momento, estão internadas na Guarda nove pessoas, 268 

contando com as duas pessoas que positivaram recentemente. As funcionárias 269 

que deram positivas para Covid 19 estão estáveis, sem sintomas e estão nos 270 

respetivos domicílios, isoladas e acompanhadas pelos serviços de saúde. 271 

- - - - 2.2.4) APOIO AO SETOR DO QUEIJO:- Pretendia saber se desse 272 

acompanhamento semanal resulta que os pastores, pelo menos, os pequenos 273 

produtores estão a escoar o queijo normalmente ou se há queijo que não 274 

conseguem escoar. 275 
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- - - - 2.2.5) ETAR DE GOUVEIA E ETAR DE ARCOZELO: Relativamente às 276 

Etares de Gouveia e Arcozelo da Serra, houve várias chamadas de atenção por 277 

parte das Juntas de Freguesia, em intervenções na própria Assembleia Municipal 278 

e também pelos Vereadores do PS. Quanto ao funcionamento da de Gouveia, foi 279 

dito que com a passagem dos referidos equipamentos para a empresa Águas do 280 

Vale do Tejo, começariam a ser feitas obras no sentido de resolver o problema. 281 

A verdade é que estão em abril, pensa que concretamente na Etar de Gouveia 282 

foram feitas algumas obras, melhoramentos ou manutenção do equipamento, mas 283 

a verdade é que a Etar continua a vazar para a ribeira com todo o prejuízo que 284 

implica para as populações e para o próprio curso de água. 285 

Em relação à Etar do Arcozelo, foi dito pelo Senhor Presidente que seria 286 

necessário uma Etar nova, o atraso verifica-se no início dos trabalhos, já decorreu 287 

cerca meio ano desde a passagem destes dois equipamentos para a empresa 288 

Águas do Vale do Tejo, pelo que gostaria de saber o ponto de situação, o que se 289 

irá fazer e qual o prazo previsto para resolver definitivamente estes dois 290 

problemas. 291 

Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que a Etar de Gouveia, ao longo 292 

de um período de tempo, mais propriamente, ao longo de um ano, vai ser alvo de 293 

sucessivas intervenções por parte da empresa Águas de Lisboa e Vale do Tejo.  294 

No que diz respeito à Etar de Arcozelo, objectivamente, não funciona. Entre o dia 295 

15 e 20 de março, foi enviado pela empresa o projeto de uma nova Etar, no 296 

montante de 1 milhão e 900 mil euros, que se encontra com o Senhor Chefe de 297 

Divisão Eng.º António Mendes para análise e manifestar a sua concordância ou 298 

sugerir alguma modificação. Não sabe informar de momento qual o prazo de 299 

execução da obra. 300 

Usou da palavra o Senhor Vereador João Paulo Agra referindo que em relação à 301 

Etar de Gouveia já foi referido várias vezes que existia o compromisso de, até ao 302 

final do ano, o assunto ficar resolvido e já estão em abril. A partir de agora é 303 

sempre a correr atrás do prejuízo. A Câmara, em momento algum, pode aceitar 304 

qualquer desculpa em relação às Águas de Vale do Tejo. A partir de 1 de janeiro 305 

esta empresa está em incumprimento puro e duro. Não há desculpa nenhuma, só 306 
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têm que cumprir o que está por executar e colocar definitivamente a Etar a 307 

funcionar, de modo a que ninguém seja mais prejudicado com o funcionamento 308 

dessa infraestrutura, nomeadamente, o ambiente que obviamente sai prejudicado 309 

neste momento.  310 

Usou novamente da palavra o Senhor Presidente referindo que, em relação à Etar 311 

de Gouveia, vai solicitar à empresa um relatório dos trabalhos feitos e do que 312 

ainda pretendem fazer para que todos fiquem a saber o que é que a empresa 313 

pretende fazer. 314 

Em relação à Etar de Arcozelo, como informou anteriormente, já teve 315 

conhecimento do projeto de construção de uma nova Etar, o qual se encontra na 316 

posse do Senhor Chefe de Divisão para análise, tal como era solicitado pela 317 

empresa Águas de Vale do Tejo. Espera que o Senhor Chefe de Divisão já tenha 318 

feito essa análise e respondido à empresa, para que esta possa prosseguir com o 319 

processo, nomeadamente, a contratação da empresa que vai efetuar a obra. 320 

2.3) INTERVENÇÃO DO SENHOR VEREADOR JOÃO PAULO AGRA 321 

- - - - 2.3.1) COVID 19:- Em nome dos Vereadores eleitos pelo Partido Socialista 322 

lamentou profundamente os três óbitos que ocorreram de pessoas infetadas com 323 

o Covid 19, bem como em relação às pessoas infetadas e que estão a sofrer as 324 

consequências desta pandemia. 325 

Salientou as pessoas que estão a enfrentar com muita coragem esta pandemia e 326 

todos muito devem a eles. Recorda muito particularmente as pessoas que estão 327 

ao serviço das IPSS, que estão a fazer um esforço tremendo para conseguir que 328 

as coisas não corram pior. 329 

Obviamente que não pode e não deve esconder o papel que a Autarquia tem 330 

feito, no sentido de também acompanhar aquilo que se está a fazer e o papel que 331 

desempenha, o qual cabe às instituições, neste particular, está a ter uma 332 

intervenção muito ativa nesta situação. 333 

A este respeito, informou que, os Vereadores do PS, pretendem que seja 334 

agendado para a próxima reunião de Câmara um ponto no qual desejam que um 335 

conjunto de medidas de combate ao Covid 19 sejam votadas, no sentido de se ir 336 

mais além no combate a esta pandemia.  337 
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Dada esta situação que se está viver com esta pandemia, existe ainda uma série 338 

de questões que os Vereadores do Partido Socialista têm deixado para segundo 339 

plano e por isso vão remeter aos serviços de apoio uma série de questões 340 

paralelas ao Covid 19, algumas que se arrastam há já algum tempo. Vão colocá-341 

las por escrito para não prejudicar o normal funcionamento desta reunião, porque, 342 

de facto a questão do Covid 19 é bastante importante para o debate. 343 

Usou da palavra o Senhor Presidente associando-se ao lamento do Senhor 344 

Vereador, não só a situação das pessoas que foram infetadas, grande parte 345 

delas, felizmente, com sintomas muito leves, outras nem sequer tiveram sintomas, 346 

embora tenha havido outros casos que, fruto da idade e fruto de outras 347 

complicações de saúde, resultou no seu falecimento, que lamentam 348 

profundamente. 349 

Agora, estão a fazer tudo para que a situação na instituição possa estar 350 

normalizada o mais rapidamente possível. Precisamente por isso, estão a fazer 351 

esta segunda vaga de testes de modo a que a situação possa ficar normalizada o 352 

mais rapidamente. 353 

Obviamente que os colaboradores destas instituições têm sido incansáveis, têm 354 

tido um empenho fantástico. Compreenderam muito bem a realidade que se está 355 

viver e a realidade mais em concreto daquilo que é a situação de um lar com 356 

pessoas com idade bastante avançada e com problemas de saúde. Tiveram a 357 

oportunidade de lhes agradecer, elogiar todo esse esforço, empenho e sacrifício 358 

que estão fazer para que as instituições possam continuar a trabalhar e a prestar 359 

aos seus utentes o cuidado de sempre com qualidade e com carinho que dão aos 360 

utentes e, portanto, por isso tem tido este esforço e investimento que estão a 361 

fazer ao nível de fornecimento de material e da disponibilização dos testes de 362 

rastreio. É um esforço financeiro que a autarquia está a fazer, mas que importa 363 

neste momento que seja feito. 364 

- - - - 2.3.2) OBRA EM PASSARELA:- Na última reunião de Câmara foi feita uma 365 

referência a uma obra em curso na União de Freguesias de Rio Torto e 366 

Lagarinhos, mais precisamente, em Passarela, em que os trabalhadores vão 367 

passar o fim-de-semana a casa no norte do país, pondo em risco as pessoas com 368 
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quem contactam durante a semana, nomeadamente, por dormirem em Vila Nova 369 

de Tazem. 370 

Solicitam informação que o Senhor Presidente fale da situação atual tanto mais 371 

que, mantendo-se esta mesma pelo que tiveram recentemente conhecimento, se 372 

é cumprido o período de quarentena inerente à ativação do Plano Municipal de 373 

Emergência de Proteção Civil de Gouveia no âmbito da pandemia do Covid 19. 374 

Usou da palavra o Senhor Presidente informando que o proprietário da obra de 375 

construção do hotel lhe transmitiu que a mesma tinha sido suspensa e os 376 

trabalhadores teriam regressado à zona de residência no Norte.  377 

- - - - 2.3.3) ESTABELECIMENTOS ABERTOS AO PÚBLICO:- Através das 378 

redes sociais tiveram conhecimento que ainda há bares abertos e pessoas que 379 

frequentam esses espaços. Aliás, uma das participantes manifestou-se como 380 

culpada ao assumir numa rede social que assim era.  381 

No âmbito da Proteção Civil era importante que quer a GNR, quer a PSP 382 

garantam que, neste momento, não exista bar algum aberto. São situações que 383 

põem em risco as próprias populações que não respeitam as normas exigíveis em 384 

termos de distanciamento social, e não só, põe igualmente em causa a atuação 385 

das forças da autoridade. Considera importante, em termos de proteção civil, que 386 

estas situações não existam no concelho de Gouveia. 387 

Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que tem conhecimento que a GNR 388 

e a PSP têm andado a fazer a ronda pelo concelho. Sabe também que há 389 

situações em que os proprietários dos bares encerram quando alguém os informa 390 

que a GNR está a entrar na freguesia e que depois voltam a abrir quando esta 391 

força da autoridade se retira. São comportamentos que não dignificam ninguém e 392 

vai da consciência e da responsabilidade cívica de cada um. 393 

3. EXPEDIENTE 394 

- - - - Não se analisou expediente na presente reunião. 395 

II – PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 396 

4. DELIBERAÇÕES 397 

- - - - 4.1) RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA 398 

CÂMARA NO QUAL DECRETOU LUTO MUNICIPAL NOS DIAS 5, 6 E 7 DE 399 
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ABRIL DE 2020 EM MEMÓRIA E EM HOMENAGEM AO CIDADÃO 400 

GOUVEENSE JOSÉ ÁLVARO UBACH CHAVES ROSA:- Usou da palavra o 401 

Senhor Presidente lamentado esta notícia triste em relação a uma pessoa que 402 

desempenhou importantes cargos no Município de Gouveia. Uma pessoa com 403 

ligação ao próprio surgir de instituições relevantes no concelho, nomeadamente, a 404 

ADRUSE, a ADRUSPA, entre outras entidades, pelo que decidiu, na altura, 405 

decretar o Luto Municipal nos dias 5, 6 e 7 de abril. 406 

Usou da palavra o Senhor Vereador João Paulo Agra referindo que pretendia 407 

reforçar o Voto de Pesar aprovado pela Câmara em relação ao falecimento do 408 

Senhor Eng.º Chaves Rosa, com quem, felizmente, teve a oportunidade de 409 

trabalhar, apresentando o seguinte depoimento: 410 

“Presto aqui homenagem ao homem que colocou todo o seu conhecimento e 411 

capacidade de trabalho, adquiridos fora desta região e deste concelho, como já foi 412 

referido no Noticias de Gouveia, ao serviço deste território, com sacrifício da 413 

própria saúde pessoal. 414 

Como responsável do Grupo de Acção Local da Serra da estrela, concebeu o 415 

Plano de Acção Local que deu corpo ao programa de iniciativa comunitária 416 

LEADER Serra da Estrela, no início dos anos 90. 417 

As medidas e acções propostas e em grande medida realizadas, são ainda hoje 418 

um exemplo para todos, nomeadamente os autarcas. 419 

O modelo de governação implementado é um exemplo que deve ser novamente 420 

implementado para inverter o processo de desertificação do Interior do país. 421 

Quero aqui vincar o reconhecimento do trabalho desenvolvido pelo Senhor Eng.º 422 

José Álvaro Ubach Chaves Rosa e que o dia 4 de Abril foi um momento que vem 423 

salientar a necessidade de renovar e reforçar este trabalho.” 424 

Posto isto, delibera a Câmara, por unanimidade e, em minuta de modo a produzir 425 

efeitos imediatos, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 426 

de setembro, proceder à Ratificação, nos termos do n.º 3 do art.º 35.º do citado 427 

diploma legal, do seguinte Despacho do Senhor Presidente o qual decretou Luto 428 

Municipal nos dias 5, 6 e 7 de abril em memória e em homenagem ao cidadão 429 

gouveense José Álvaro Ubach Rosa: 430 
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“Despacho 431 

Eu, Luís Manuel Tadeu Marques, Presidente da Câmara Municipal de Gouveia, 432 

face ao falecimento do Eng.º José Álvaro Ubach Chaves Rosa, determino: 433 

a) Que seja decretado Luto Municipal, nos dias 5, 6 e 7 de abril de 2020, em 434 

memória e em homenagem do gouveense José Álvaro Ubach Rosa, 435 

Presidente da Assembleia municipal de Gouveia, entre janeiro de 2002 e 436 

outubro de 2005; 437 

b) O luto será publicamente manifestado, através do hastear da bandeira 438 

municipal a meia haste, no edifício dos Paços do Concelho;  439 

c) Apresentar em nome do Município, dos seus órgãos eleitos, de todos os 440 

seus trabalhadores e colaboradores, à família enlutada as mais sinceras e 441 

sentidas condolências, transmitindo-lhe o teor do presente despacho. 442 

d) Que o presente despacho seja presente a próxima reunião de Câmara para 443 

ratificação, ao abrigo do n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, 444 

de 12 de setembro, “em circunstâncias excecionais, e no caso de, por 445 

motivo de urgência, não ser possível reunir extraordinariamente a câmara 446 

municipal, o presidente pode praticar quaisquer atos da competência desta, 447 

ficando os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após 448 

a sua prática, sob pena de anulabilidade.” 449 

Para constar e devidos efeitos, o presente despacho deve ser difundido nos 450 

lugares públicos do costume e no sítio da internet do Município em www.cm-451 

gouveia.pt. 452 

Gouveia, Edifício dos Paços do Concelho, em 4 de abril de 2020 453 

O Presidente da Câmara 454 

Dr. Luis Manuel Tadeu Marques” 455 

- - - - 4.2) RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE DA 456 

CÂMARA DE APROVAÇÃO DA 4.ª ALTERAÇÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO 457 

PLANO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GOUVEIA DO ANO DE 2020:- Usou da 458 

palavra o Senhor Presidente referindo que a 4.ª Alteração ao Orçamento se deve 459 

sobretudo a circunstâncias que tornaram de alguma forma urgente a sua 460 

realização e por isso propõe a sua ratificação.  461 
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Particularmente, o caso mais urgente teve a ver com a necessidade de reforçar a 462 

rubrica que permitiu a aquisição de mais material de desinfeção e material de 463 

proteção (máscaras, fatos e luvas, gel desinfetante) para as IPSS e para as 464 

quatro Corporações de Bombeiros. 465 

A autarquia vai também retomar as ações de desinfeção de espaços públicos, 466 

pelo que houve necessidade de fazer este reforço da verba no valor de 467 

€50.000,00. 468 

Verificou-se, ainda, a necessidade de reforçar uma rubrica relacionada com a 469 

Escola Básica de Moimenta da Serra em que, finalmente, foi aprovada uma outra 470 

candidatura que foi possível efetuar e que vai permitir completar todo o trabalho 471 

de melhoria das condições no exterior, com a aquisição de equipamentos e 472 

arranjos destes espaços. 473 

Na rubrica “Equipamentos Desportivos”, verifica-se a necessidade de incluir um 474 

reforço de €95.000 para requalificação dos balneários das piscinas descobertas. 475 

O projeto está pronto e vão avançar com essa empreitada e daí a necessidade de 476 

reforço da rubrica. Nesta rubrica, insere-se, também, a intervenção no complexo 477 

desportivo de Paços da Serra, possível com o reforço da candidatura ao 478 

Programa BEM – Beneficiação de Equipamentos Municipais. 479 

Deu nota do reforço da rubrica “Estudos e projetos”, prende-se com o projeto de 480 

requalificação de um conjunto de arruamentos na Av.ª do Emigrante, em Vila 481 

Nova de Tazem.  482 

No entanto, a maior urgência que motivou a aprovação por despacho desta 4.ª 483 

Alteração, foi de facto o reforço da rubrica para “Aquisição de produtos de limpeza 484 

e outros bens” que têm a ver com esta questão de combate à pandemia Covid 19. 485 

Usou da palavra a Senhora Vereadora Conceição Salvador questionando a que 486 

respeita o reforço à rubrica “Outros bens” e o que distingue esta rubrica da rubrica 487 

“Higiene e limpeza” uma vez que ambas estão relacionadas com a Covid 19.  488 

Quanto à anulação de €24.000 referente à rubrica “Valorização dos produtos 489 

endógenos e promoção turística”, pretendia esclarecimento se está diretamente 490 

relacionado com algum evento que não vai ser realizado, nomeadamente a 491 

VINAL.  492 
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Relativamente ao decréscimo da rubrica “promoção cultural” é mais fácil perceber 493 

uma vez que há espetáculos que não se vão realizar. 494 

Por último, pretendia esclarecimento em termos concretos o que significam as 495 

anulações das verbas nas rúbricas “Infraestruturas municipais-incêndios” e 496 

“Instalações Municipais”. 497 

Respondeu o Senhor Presidente referindo que, em relação aos produtos de 498 

higiene, limpeza e outros bem, não sabe em concreto a que diz respeito, só a 499 

Senhora Chefe de Divisão poderá esclarecer essa questão. Irá solicitar 500 

informação por escrito e fará chegar aos Senhores Vereadores, porque de facto o 501 

que foi adquirido foram produtos de higiene e produtos/equipamentos de proteção 502 

individual. As anulações que referiu, prende-se com a promoção de produtos 503 

endógenos e promoção turística, tem sobretudo a ver com a realização de feiras 504 

ou eventos do género que, infelizmente, não vão ter realização. Nomeadamente a 505 

VINAL, que se realizaria em maio, dado que durante o mês de maio não se vai 506 

realizar nenhum evento desta natureza. Certamente que serão encontradas 507 

outras formas de promover os nossos produtos, mas que não passará, 508 

infelizmente, pela realização destes eventos. 509 

Na própria programação cultural também havia um conjunto de espetáculos 510 

previstos, alguns anunciados, inclusivamente, também não vão ocorrer, com 511 

exceção do Gouveia Art Rock que, para já, se encontra programado para outubro. 512 

Bem como outros eventos que estavam pensados e que estão a tentar que 513 

possam eventualmente ser adiados para outro momento assim que as condições 514 

o permitam porque, como é do conhecimento de todos, prevê-se uma segunda 515 

vaga da pandemia para outubro/novembro.  516 

No que diz respeito à rubrica “infraestruturas municipais/incêndios” não sabe 517 

concretamente a que se refere: Irá pedir a devida informação técnica e transmitirá 518 

aos Senhores Vereadores.   519 

Usou da palavra o Senhor Vereador João Paulo Agra referindo que em relação à 520 

desinfeção de espaços públicos, teve a oportunidade de ver atentamente o que 521 

constava, inclusivamente, no site da Comunidade Intermunicipal, e por essa via, 522 

também aquilo que a DGS propõe sobre o assunto e a questão é que de forma 523 
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alguma, em qualquer momento nos documentos, é referido a necessidade de 524 

limpeza de espaços públicos, ruas, etc. Isso coloca uma questão que é a 525 

seguinte: se é preciso limpar um multibanco, então não vão limpar ao redor do 526 

mesmo, mas sim o multibanco em si, se é preciso limpar a pistola da bomba de 527 

gasolina, vamos limpar esse equipamento, não vamos limpar à volta. E quem diz 528 

isso, diz exatamente o resto. Aliás, neste documento, em momento algum, faz 529 

referência à limpeza de vias públicas, antes pelo contrário, diz com relativa 530 

exaustão como se deve proceder à limpeza e quais os produtos, quais os 531 

materiais e os utensílios que devem ser utilizados na limpeza dos espaços e dos 532 

locais onde a contaminação pode ocorrer com mais facilidade.  533 

Portanto, fica aqui registado o alerta, e, por outro lado, pergunta se esse reforço 534 

de verbas se deve ao prosseguir com uma estratégia que poderá não ser a mais 535 

correta, aliás, como já foi falado na última reunião de Câmara, em termos de 536 

desinfeção de espaços que não são por natureza espaços naturais de 537 

proliferação da doença.   538 

Usou da palavra o Senhor Vereador José Nuno Santos referindo que, em relação 539 

ao cancelamento ou reagendamento de eventos ou espetáculos culturais, como 540 

será o caso da 4.ª Grande Prova de Vinhos de Altitude - VINAL – Vinhas de 541 

Altitude, referida pela Senhora Vereadora Conceição Salvador, convém recordar 542 

que as decisões que o Município de Gouveia poderá tomar nesta matéria estarão 543 

sempre condicionadas pela legislação que entrou recentemente em vigor e que 544 

poderá ainda vir a entrar, nomeadamente o decreto-lei que estatui que os 545 

espetáculos agendados para o período entre 28 de fevereiro e 90 dias após o fim 546 

do Estado de Emergência, terão que ser reagendados.  547 

Nessa medida, é natural que, por imposição legislativa, mas também pelo bom 548 

senso que a situação aconselha, todos os eventos que se encontrem agendados 549 

para esse período venham a ser reagendados ou tenham as suas edições 550 

canceladas. E todos compreenderam e receberão essa notícia com naturalidade. 551 

Interveio o Senhor Vereador João Paulo Agra referindo que também é verdade 552 

que, em termos legislativos, no que diz respeito aos espetáculos culturais é 553 

preciso ter algum cuidado e a Câmara também é abrangida por esse diploma que 554 
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obriga ao pagamento dos espetáculos que já tenham sido contratualizados. Ou há 555 

reagendamento ou há o pagamento. Obviamente, que aquilo que é preferível é o 556 

reagendamento das atividades e não o pagamento. 557 

Interveio o Senhor Presidente referindo que em relação à questão da desinfeção 558 

das ruas, em termos técnicos, não é a pessoa mais indicada para discutir esse 559 

assunto. Isso também levava à discussão do uso ou não das máscaras, que tanta 560 

discussão tem havido em torno deste assunto, com críticas dirigidas à própria 561 

DGS. Estão a fazer aquilo que de alguma forma lhes tem sido indicado e 562 

recomendado. Também por nossa auto-recriação, mas também em articulação 563 

com outras Autarquias. Se, eventualmente, podem estar a pecar, certamente que 564 

é por excesso e não por defeito. 565 

O que fizeram, foi feito sobretudo em espaços onde as pessoas mais se 566 

encontram ou onde mais afluem e nessa matéria não tem sido de uma forma 567 

generalizada, mas sim nos espaços onde as pessoas mais se dirigem, 568 

nomeadamente, os espaços públicos, superfícies alimentares, estacionamentos, 569 

parte envolvente das farmácias, entre outros.  570 

No que diz respeito aos equipamentos, como o multibanco, chamaram a atenção 571 

das instituições bancárias para que a equipa que faz a limpeza desses espaços, 572 

nomeadamente, ao nível das máquinas multibanco, terem um cuidado acrescido.  573 

Portanto, fizeram estas intervenções e vão continuar a fazer enquanto 574 

entenderem que vale a pena. Não é esse custo que acresce, porque aquilo que é 575 

utilizado são produtos que uma boa parte já tinham em reserva. Se puderem 576 

contribuir para algo que seja positivo continuarão a fazê-lo. Todos os dias vêm em 577 

diversos países a adotarem estas ações de desinfeção, portanto, alguma razão 578 

haverá e algum mérito ou sentido farão.  579 

Usou novamente da palavra o Senhor Vereador João Paulo Agra referindo que 580 

em relação ao uso de máscaras, a DGS já emitiu nova recomendação. É bom que 581 

as pessoas comecem a utilizar máscaras sociais, que podem ser lavadas e 582 

qualquer cidadão o pode fazer e é bom que isso possa acontecer. Em segundo 583 

lugar, em relação à limpeza ou desinfeção dos espaços, independentemente 584 

daquilo que a Câmara faça, e bem, podia fazer mais em termos dos espaços 585 
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próprios da Câmara. É exigível que haja alguma concordância entre aquilo que é 586 

uma orientação da própria Proteção Civil, que remete para aquilo que os serviços 587 

nacionais de saúde preconizam para esse efeito, e depois as autarquias fazem 588 

uma coisa diferente. Das duas uma, ou o documento está mal ou as autarquias 589 

fazem mal.  590 

E, portanto, é preciso chegar a um consenso. Se não é exigível de todo que, ao 591 

Senhor Presidente ou qualquer outro Presidente de Câmara, saiba o que deve ser 592 

feito em relação à desinfeção de espaços públicos, que tenha esse conhecimento, 593 

quais as orientações, naturalmente, que haverá técnicos nos serviços que 594 

poderão fazer isso com vantagem e recomendar ao Senhor Presidente fazer 595 

aquilo que deve ser feito e não ir atrás dos outros, como, pelos vistos, está a ser 596 

feito neste momento. É essa a atitude que é exigível da Câmara Municipal de 597 

Gouveia, que façam o que deve fazer. E se os locais de uma farmácia mais 598 

expostos ao contágio, não são os espaços públicos, é muito mais importante os 599 

espaços de uma superfície em inox que está na própria farmácia, onde o vírus 600 

pode permanecer mais tempo que devem ser limpos com uma regularidade 601 

enorme para evitar o contágio. Não é que uma pessoa tenha problemas com a 602 

limpeza do espaço, o problema é o mesmo pode ser ponto de contágio do vírus. 603 

O dinheiro é um bem escasso, deve ser utilizado da melhor forma possível e deve 604 

ser canalizado para limpar os espaços que são utilizados pelas pessoas e que 605 

são os meios de contágio por natureza deste novo vírus.  606 

Discutido o assunto, delibera a Câmara, por maioria, com duas abstenções dos 607 

Senhores Vereadores do Partido Socialista e com cinco votos a favor por parte do 608 

Senhor Presidente e dos Senhores Vereadores eleitos pelo PPD/PSD e, em 609 

minuta de modo a produzir efeitos imediatos, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º 610 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proceder à Ratificação, nos termos do n.º 611 

3 do art.º 35.º do citado diploma legal, do seguinte Despacho do Senhor 612 

Presidente de aprovação da 4.ª Alteração às Grandes Opções do Plano da 613 

Câmara Municipal de Gouveia do ano de 2020: 614 

“DESPACHO 615 

Considerando: 616 
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• A urgência na realização de despesas na aquisição de materiais essenciais 617 

no âmbito do combate da pandemia do COVID 19 é necessário o reforço 618 

de rubricas orçamentais de despesa correntes “Limpeza e Higiene” e 619 

“Outros Bens”, compensando com a diminuição de rubricas orçamentais de 620 

despesa correntes “Valorização de Produtos Endógenos e Promoção 621 

Turística”; “Programação Cultural” que pelo mesmo motivo não vão ser 622 

realizados eventos inicialmente programados e também da diminuição da 623 

rubrica ”Pessoal em qualquer outra situação” devido ao atraso da iniciação 624 

dos Estágios PEPAL;  625 

• A necessidade de proceder ao reforço de rubricas orçamentais de capital 626 

nomeadamente devido à aprovação da candidatura ajustou-se o seu valor 627 

“Transformação com ampliação da EB1/JI de Moimenta”, assim como o 628 

reforço dos “Equipamentos Desportivos” e “Estudos e Projetos diversos”, 629 

compensando com a diminuição das rubricas orçamentais de capital 630 

“Infraestruturas Municipais – Incêndios” e “Instalações Municipais”; 631 

• Que compete à Camara Municipal deliberar a aprovação da alteração 632 

orçamental, nos termos do da alínea d), do art.º 33º, da Lei n.º 75/2013, de 633 

12 de setembro; 634 

• Que nos termos do disposto no n.º 3 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 635 

de setembro, “ Em circunstâncias excecionais, e no caso de, por motivo de 636 

urgência, não ser possível reunir extraordinariamente a câmara municipal, 637 

o presidente pode praticar quaisquer atos da competência desta, ficando 638 

os mesmos sujeitos a ratificação na primeira reunião realizada após a sua 639 

prática, sob pena de anulabilidade”. 640 

Autorizo excecionalmente a 4.ª alteração às GOP’s para 2020 e determino que 641 

esta seja presente à Camara Municipal, na sua próxima reunião, para ratificação e 642 

aprovação a referida alteração orçamental. 643 

Gouveia, 07 de Abril de 2020 644 

O Presidente da Câmara Municipal 645 

(Luis Manuel Tadeu Marques, Dr.)” 646 
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- - - - 4.3) DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE REDUÇÃO DA 647 

FATURA DA ÁGUA, SANEAMENTO E RESÍDUOS A PAGAMENTO NOS 648 

MESES DE MAIO E JUNHO DE 2020 PARA TODOS OS MUNÍCIPES E 649 

EMPRESAS DO CONCELHO:- Usou da palavra o Senhor Presidente referindo 650 

que a proposta é no sentido da manutenção da medida aprovada na última 651 

reunião de Câmara, agora em relação às faturas de maio e junho. 652 

Usou da palavra o Senhor Vereador João Paulo Agra referindo que por aquilo que 653 

lhes foi dado a perceber pela análise da fatura, as leituras correspondiam ainda 654 

ao mês anterior. O que quer dizer que aquilo que foi comparticipado pela Câmara 655 

não foi o futuro, mas obviamente os consumos do passado, numa altura em que, 656 

em Gouveia, porventura, pouco se falada do Covid 19. 657 

Em segundo lugar, questionou em que beneficia uma sapataria, uma ourivesaria, 658 

um pronto-a-vestir, desta medida. Neste contexto podiam ser referidos, outros 659 

setores, alguns, por força de Lei, foram obrigados a encerrar. Estes cidadãos não 660 

são de facto abrangidos pela medida. 661 

Por outro lado, dizer que quem mais gasta mais beneficia. Portanto, em última 662 

análise quem optar por encher uma piscina com água até o pode fazer agora 663 

neste período porque beneficia de uma redução da fatura da água.  664 

Estão a falar de uma verba que pode ascender aos €100.000, segundo 665 

informação na última reunião prestada pelo Senhor Presidente da Câmara. Estão 666 

a falar de verbas muito significativas e que poderiam ser canalizadas para outros 667 

fins, esses sim, apoiando as pessoas diretamente afetadas pelo Covid 19. 668 

Salientou o aspeto do comércio local, de todos os serviços que foram obrigados a 669 

fechar em virtude desta pandemia.  670 

Pretendia esclarecimento em termos orçamentais sobre qual vai ser o impacto 671 

orçamental e, por outro lado, em relação à comunicação das leituras da água, 672 

como vai ser feito. Os serviços vão continuar a assegurar essas leituras 673 

normalmente ou se alternativamente vai haver estimativas e as pessoas venham 674 

a pagar a água que consumiram durante este período em virtude da faturação ser 675 

feita em função das estimativas e não leituras reais.  676 
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Usou da palavra a Senhora Vereadora Teresa Borges informando em relação às 677 

leituras, relativamente a este mês optaram por fazer estimativa. Tendo em 678 

consideração sobretudo o facto de se pretender evitar que os leitores andem 679 

pelas freguesias a recolher leituras e a contactar com as pessoas protegendo-se 680 

a si próprios e os demais.  681 

Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que em relação ao “impacto 682 

orçamental” é óbvio que vai ter impacto, agora não concorda com o Senhor 683 

Vereador que esta medida não tenha efeito. Se os estabelecimentos de café 684 

estão encerrados, obviamente, que os proprietários não estão, por esta via, a ter 685 

impacto, mas são pessoas que são residentes neste concelho e têm casa e 686 

pagam água e por esta via vão ter impacto. 687 

Por outro lado, em relação aos meses de maio e junho, não se sabe como vai 688 

correr durante o mês de maio, se já vai ser permitida a abertura dos cafés: No 689 

entanto, espera que isso venha a acontecer em junho e aí beneficiam desta 690 

medida. Para além disso, na restauração há muitos estabelecimentos que estão a 691 

trabalhar em regime de take away. Pelo que continuam a considerar que esta 692 

medida é importante.  693 

Aquilo que pretenderam foi dar um sinal às pessoas para que não fosse por 694 

razões financeiras que estivessem a economizar água e não adotassem as 695 

medidas de higiene reforçadas que pretendem que fossem adotadas. Por isso, 696 

consideram que esta medida é bastante positiva, independentemente dos custos, 697 

mas é um custo que certamente terá algum reflexo e impacto se as pessoas como 698 

é óbvio utilizarem água, não para encher piscinas, mas sim para adotarem estilos 699 

de higiene reforçados e, por essa medida, continuam a achar que vale a pena.   700 

Usou da palavra a Senhora Vereadora Conceição Salvador referindo que quando 701 

o Senhor Presidente refere que ao prolongar esta medida até junho espera que 702 

alguns estabelecimentos comerciais estejam já a laborar nessa altura, convém 703 

lembrar que a faturação de junho vai reportar ao consumo de abril. Quando 704 

aprovaram a redução de abril, de acordo com a fatura recebida, a leitura foi 705 

efetuada a 4 de março, portanto refere-se ao consumo de fevereiro.  706 
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Significa que a fatura de junho vai refletir o consumo de abril, como esses 707 

estabelecimentos comerciais, como cafés, não estarão abertos em abril, esta 708 

medida não é relevante para os mesmos. Considera que esta medida, e daí 709 

justificando a abstenção dos Vereadores do PS, que implica um esforço financeiro 710 

muito grande para a Câmara, poderia ser canalizado para as empresas que 711 

realmente vão ter graves problemas e fazê-lo de uma forma impactante que não 712 

esta.  713 

Usou da palavra a Senhora Vereadora Teresa Borges confirmando que de facto a 714 

leitura é de início de março e foi pago o consumo de fevereiro.  715 

Discutido o assunto, deliberou o executivo o seguinte: 716 

O Município de Gouveia, enquanto Autarquia familiarmente responsável e 717 

parceiro dos empresários e das empresas do concelho, apoia normalmente, 718 

através de várias medidas, as famílias e empresas do Concelho de Gouveia. 719 

No seguimento do anterior Despacho do Senhor Presidente e respetiva ratificação 720 

em reunião de Câmara de 26 de março de 2020 e, uma vez que as condições que 721 

motivaram o mesmo se mantêm, delibera a Câmara, por maioria, com duas 722 

abstenções dos Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e com cinco votos a 723 

favor do Senhor Presidente e dos Vereadores eleitos pelo PPD/PSD e, em minuta 724 

de modo a produzir efeitos imediatos, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei 725 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, que as faturas a pagamento nos meses de 726 

maio e junho de 2020 mantenham as seguintes condições: 727 

• A redução em 50 % da fatura da água, saneamento e resíduos para 728 

todos os munícipes e empresas do concelho; 729 

• A redução em 100% da fatura da água, saneamento e resíduos para 730 

os “consumidores protegidos”. 731 

- - - - 4.4) DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA 732 

MINUTA DE ADENDA AOS CONTRATOS-PROGRAMA CELEBRADOS COM 733 

AS JUNTAS DE FREGUESIA:- Usou da palavra o Senhor Presidente referindo 734 

que propõe a aprovação da minuta de Adenda aos Contratos-Programa 735 

celebrados com as Juntas de Freguesia. Há um conjunto de situações que já se 736 

arrastam desde 2017 e que, apesar de ter pedido aos serviços, nomeadamente 737 
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ao Senhor Chefe de Divisão, para que, aproveitando este período de realização 738 

de teletrabalho, pudesse, de uma vez por todas, ser efetuado o regularizar de 739 

todas essas situações, acontece que o Senhor Chefe de Divisão continua a dizer 740 

que há situações que não são claras e que têm que ser verificadas no local e que 741 

não conseguia concluir esta análise dos processos.  742 

Sendo assim, para não se continuar com este dinheiro que é devido às Juntas de 743 

Freguesia e para que elas possam junto dos fornecedores, muitos deles do 744 

concelho de Gouveia, que estão ainda com quantias por receber, regularizar a 745 

situação, propõe a aprovação desta adenda.  746 

Assim, dentro daquilo que é possível, uma vez que o próprio contrato-programa 747 

prevê a possibilidade de haver acertos ou pequenas revisões que não interferem 748 

com o essencial do contrato, por simples acordo entre a Câmara Municipal e as 749 

Juntas de Freguesia, propõe que seja de imediato pago, dos restantes 50% que 750 

ainda eram devidos, 35%, ficando os restantes 15% para os acertos finais que 751 

tenham que ser efectuados, de acordo com a análise final dos contratos 752 

programas pelos serviços técnicos.  753 

Posto isto, considerando: 754 

• As implicações decorrentes da pandemia do COVID-19 em toda a 755 

economia, muito em especial na economia local. 756 

• Que perante a impossibilidade de os operadores económicos poderem 757 

exercer com normalidade as suas atividades, com especial enfoque nos 758 

comerciantes individuais e mas micro e pequenas empresas. 759 

• Que todos os recursos financeiros que possam ser disponibilizados aos 760 

operadores económicos serão seguramente muito importantes para 761 

garantir a sustentabilidade destes operadores e a salvaguarda dos postos 762 

de trabalho. 763 

• Que as autarquias têm a obrigação de exercer o seu papel no apoio à 764 

atividade económica do concelho, nomeadamente através do cumprimento 765 

integral das suas obrigações contratuais para com os credores. 766 

• Que o Município de Gouveia celebrou com as Juntas de Freguesia do 767 

concelho Contratos-Programa com vista à realização de investimentos nas 768 
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freguesias, estando condicionado o pagamento da tranche final de 50% à 769 

elaboração de um relatório de execução e respetiva fiscalização pelos 770 

serviços do município. 771 

• Que por razões logísticas associadas às limitações de circulação e 772 

funcionamento imposta pelo estado de calamidade declarado pelo 773 

Governo. 774 

• Que os Contratos-Programa preveem a possibilidade de revisão por 775 

simples acordo entre as partes. 776 

Urge promover a celebração de adendas aos contratos programas celebrados 777 

com as Juntas de Freguesia de forma a que o Município de Gouveia tenha a 778 

possibilidade de promover o pagamento adicional de 35% das verbas 779 

contratualizadas, 780 

Assim, no uso das competências previstas no n.º 1 do art.º 33º, do Anexo I, da Lei 781 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, delibera a Câmara, por unanimidade e, em 782 

minuta de modo a produzir efeitos imediatos, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º 783 

do citado diploma legal, aprovar a minuta de Adenda aos contratos programa 784 

celebrados com as Juntas de Freguesia, que se anexa à presente Ata e dela 785 

fica a fazer parte integrante. 786 

- - - - 4.5) DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE APROVAÇÃO DA 5.ª 787 

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO DA 788 

CÂMARA MUNICIPAL DE GOUVEIA DO ANO DE 2020:- Usou da palavra o 789 

Senhor Presidente referindo que o motivo principal desta 5.ª Alteração resulta da 790 

articulação que tem existido entre o Município e o Agrupamento de Escolas de 791 

Gouveia.  792 

Em relação à análise que foi feita ao início do 3.º período do ano letivo, devido às 793 

alterações ao seu funcionamento motivadas pela pandemia, o que levou a adotar 794 

o modelo de ensino à distância, solicitaram informação ao Senhor Diretor do 795 

Agrupamento se havia necessidade de adquirir ou ajudar com a aquisição de 796 

algum material de apoio, nomeadamente tabletes, routers, etc, para que de facto 797 

todos os alunos possam estar o mais possível em pé de igualdade. O Senhor 798 

Diretor do Agrupamento comunicou que haverá, pelo menos, 80 situações que 799 
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dizem respeito a casos em que as famílias têm carências económicas, em que 800 

haveria necessidade de facto de apoio com a aquisição deste tipo de material. 801 

Assim, a Câmara vai apoiar com a sua aquisição, tabletes, routers e cartão, 802 

fornecido pela Altice e ceder a utilização do equipamento durante três meses, até 803 

ao final do ano letivo, aos estudantes identificados pelo Agrupamento.  804 

Aquilo que motiva esta 5.ª Alteração foi a necessidade de fazer um reforço na 805 

respetiva rubrica “material de educação, cultura e recreio” para se poder efetuar a 806 

aquisição deste material que será entregue até ao final da semana. Este material 807 

é propriedade da Câmara, apenas o vão disponibilizar durante três meses até ao 808 

final do ano lectivo aos estudantes que não têm capacidade financeira para 809 

adquirir este material e para que todos possam ter a possibilidade de vir a ter a 810 

melhor formação possível e que não seja por razões de insuficiência económica 811 

que vão estar prejudicados em relação aos restantes colegas.  812 

Usou da palavra a Senhora Vereadora Conceição Salvador referindo que sem a 813 

explicação agora prestada pelo Senhor Presidente desconhecia que este material 814 

fosse para empréstimo, pelo que pretendia saber o que pensa a Câmara fazer 815 

aos oitenta tabletes quando forem devolvidos. 816 

Respondeu o Senhor Presidente referindo que se destinarão aos serviços da 817 

Câmara ou projetos ou programas da própria Biblioteca Municipal.  818 

Usou novamente da palavra a Senhora Vereadora Conceição Salvador referindo 819 

o reforço da rubrica em apreço tem, como contrapartida a diminuição das Festas 820 

do Senhor do Calvário. Deste modo perguntou se já esta decidido o que vai 821 

acontecer em relação às Festas, se a Câmara está a pensar ou não em realizá-822 

las ou se essa decisão ainda não foi tomada.  823 

Por outro lado, pretendia saber qual a situação do Programa de Educação 824 

Gamificada com esta nova realidade escolar devido à Covid-19, se esse projeto 825 

vai continuar a ser implementado e se já foi colocada esta questão às entidades 826 

envolvidas no projeto. 827 

Respondeu o Senhor Presidente referindo que, relativamente àquilo que se vai 828 

passar daqui a um mês, não se sabe, relativamente àquilo que se vai passar em 829 

agosto, muito menos. Portanto, a intenção da Câmara é dentro do possível não 830 
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deixar de realizar as Festas do Senhor do Calvário, atendendo à sua importância 831 

e este ano ainda maior face a este clima que se vive. Era importante que as 832 

festas pudessem efetivamente realizar-se. Vão verificar em que moldes vai ser 833 

possível a sua realização. 834 

Usou da palavra o Senhor Vereador Jorge Ferreira referindo que estão a aguardar 835 

uma resposta da parte da equipa que está a conduzir o programa da Gamificação. 836 

Neste momento está parado, à partida terá que transitar para o próximo ano 837 

letivo.  838 

Discutido o assunto, delibera a Câmara, por unanimidade e, em minuta de modo a 839 

produzir efeitos imediatos, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, 840 

de 12 de setembro, proceder à aprovação 5.ª Alteração ao Orçamento e às 841 

Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal de Gouveia do ano de 2020, 842 

de acordo com os documentos que se anexa à presente Ata e dela fica a fazer 843 

parte integrante. 844 

6. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 845 

- - - - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 60, referente ao dia 846 

oito de abril, pelo qual se verifica a existência dos seguintes saldos: Em 847 

Operações Orçamentais – Seiscentos e noventa e um mil, cento e trinta e oito 848 

euros e noventa e cinco cêntimos (€691.138,95). Em Operações Não 849 

Orçamentais – Trezentos e oitenta e seis mil, setecentos e quarenta euros e 850 

dezassete cêntimos (€386.740,17). 851 

- - - - Nos termos da legislação em vigor, ratificou a Câmara a realização de 852 

despesas a que se referem as requisições números 553 a 586, 588 a 611, bem 853 

como os pagamentos no montante de quatrocentos e trinta e sete mil, cento e 854 

seis euros e vinte e nove cêntimos (€437.106,29) a que se referem as Ordens de 855 

Pagamento números, 332, 523, 528, 606, 677, 805, 806, 808, 818, 825, 826, 868, 856 

924, 939, 974 a 1029, 1031 a 1040, 1042 a 1114, 1116 a 1137, 1139 a 1146, 857 

1147/1 a 1147/4, 1148/1 a 1148/5, 1149/1 a 1149/5, 1150/1 a 1150/3, 1151/1 a 858 

1151/4, 1152/1, 1152/2, 1153/1 a 1153/7, 1154/1 a 1154/4, 1155/1 a 1155/6, 859 

1156/1 a 1156/5, 1157/1 a 1157/4, 1158/1 a 1158/4, 1159/1 a 1159/2, 1160/1 a 860 

1160/4, 1161/1 a 1161/3, 1162/1, 1162/2, 1163/1, 1163/2, 1164/1 a 1164/4, 1165 861 
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a 1188, 1192/1, 1193/1 a 1193/3, 1194/1, 1195/1, 1196/1 a 1199/1, 1200/1, 862 

1201/1, 1202/1 e 1203. 863 

- - - - Não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada 864 

encerrada a reunião, pelas dezoito horas, da qual para constar se lavrou a 865 

presente ata, nos termos do n.º 1, do Art.º 57.º, da Lei 75/2013, de 12 de 866 

setembro, a qual será submetida à aprovação do Órgão Executivo, nos termos do 867 

n.º 2, do mesmo artigo. 868 
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