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ATA N.º 3/2021 1 

------- Aos trinta dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, 2 

pelas vinte horas, na cidade de Gouveia, no Auditório do Teatro Cine de 3 

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

nos termos do n.º 1 do art.º 27.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, com 5 

o objetivo de dar cumprimento à respetiva 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 30 8 

de abril de 2021 9 

a) Informações e leitura resumida do Expediente 10 

b) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir 11 

c) Direito de resposta do Presidente da Câmara ou de quem o substitua 12 

II - PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO” 13 

III - PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 14 

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

da Câmara Municipal de Gouveia do Ano de 2020; Apreciação 

do Inventário de todos os Bens, Direitos e Obrigações 

Patrimoniais 

Ponto 2 -  Discussão e votação da Proposta de Atribuição de Subsídio à 

União de Freguesias de Moimenta da Serra e Vinhó ao abrigo 

do Regulamento Municipal de Atribuição de Apoios às 

Freguesias do Concelho de Gouveia 

Ponto 3 -  Discussão e votação da Recomendação à Câmara Municipal 

para que esta delibere a participação do Município na ANAM 

– ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS ASSEMBLEIAS 

MUNICIPAIS 

Ponto 4 - Proposta da 1.ª Alteração por Adaptação do Plano Diretor 

Municipal de Gouveia:- Deliberar tomar conhecimento nos 

termos do n.º 4 do art.º 121.º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial 

Ponto 5 - Nomeação de representante da Assembleia Municipal na 

Comissão Consultiva da Revisão do Plano Diretor Municipal 

de Gouveia 

Ponto 6 -  Apreciação das seguintes medidas de resposta da Autarquia no 

âmbito da pandemia da doença COVID, praticada ao abrigo da 

Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, na redação dada pelo Decreto-

Lei n.º 6-D/2021, de 15 de janeiro: 

I. Isenção total do pagamento das taxas relativas ao 

Mercado Municipal e das taxas diárias de ocupação da 
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Feira Semanal durante os meses de maio, junho e julho 

II. Proposta de criação do Programa “GOUVEIA INVESTE 

III” 

Ponto 7 -  Apreciação das seguintes Informações: 

I. Informações das Atividades do Senhor Presidente; 

II. Informação da Situação Financeira a 23/06/2021 

------- Procedeu-se à chamada dos Membros da Assembleia Municipal, 15 

tendo-se verificado as seguintes presenças: -------------------------------------- 16 

------- Luís António Vicente Gil Barreiros (PPD/PSD), Ana Paula Casegas 17 

Pardal Duarte Freitas (PS), António José Ferreira Machado (PPD/PSD), 18 

Ana Isabel Oliveira Martins Cardoso (PPD/PSD), Maria Helena Marques 19 

Gonçalves (PPD/PSD), Cezarina da Conceição Santinho Maurício (PS), 20 

Ricardo Filipe Morgado de Sousa (PPD/PSD), Arminda Isabel Carvalho do 21 

Nascimento Rebelo (PPD/PSD), Rui Filipe Lopes Martins Garcia Monteiro 22 

(PS), Nuno Filipe Pereira Figueiredo (PPD/PSD), José António Rodrigues 23 

Manta (PS), Ana Paula Alves Morgado Mendes (PPD/PSD), Pedro 24 

Emanuel Brazete Pereira Antunes Marques (PPD/PSD), Maria de Lurdes 25 

Paraíso Ferreira (PS), José Manuel Mendes de Oliveira (CDS/PP), António 26 

de Jesus Viegas Nogueira (PPD/PSD), Mário José Gaudêncio Bento (PS), 27 

Daniela Figueiredo Gomes de Oliveira (PPD/PSD), Constantino Duarte 28 

Gomes de Matos (CDU), Diogo João Ferreira Cardoso de Oliveira Cardona 29 

(PPD/PSD), Ana Paula Morgado Ferreira (Presidente da Junta de Freguesia 30 

da União de Freguesias de Aldeias e Mangualde da Serra), Vítor Manuel 31 

Ribeiro Jordão da Silva (Presidente da Junta de Freguesia de Arcozelo da 32 

Serra), Virgínia Manuela Baptista Garrido de Araújo (Presidente da Junta 33 

de Freguesia de Cativelos), Maria Elisabete Almeida Lopes Guerrinha 34 

(Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Figueiró e 35 

Freixo da Serra), Fernando Manuel Carmo Henriques (Presidente da Junta 36 

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

Freguesia de Gouveia), Eduardo Manuel Domingues Trepado 38 

(representante legal do Senhor Presidente da Junta de Freguesia da União 39 

de Freguesias de Moimenta da Serra e Vinhó), António José Direito 40 

Saraiva (Presidente da Junta de Freguesia de Nespereira), Vítor Manuel dos 41 

Santos Quaresma (Presidente da Junta de Freguesia de Paços da Serra), 42 

Pedro Miguel Santos Monteiro (Presidente da Junta de Freguesia de 43 

Ribamondego), Gonçalo Luís Chouzal do Nascimento (Presidente da Junta 44 

de Freguesia da União de Freguesias de Rio Torto e Lagarinhos), Glória 45 

Cardoso Lourenço (Presidente da Junta de Freguesia de São Paio), Avelino 46 

Zacarias Sequeira Tente (Presidente da Junta de Freguesia de Vila Cortês 47 
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da Serra), Carlos Manuel Santinho Pacheco (Presidente da Junta de 48 

Freguesia de Vila Franca da Serra) e Marco António Marvão Martins 49 

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

------- Solicitaram os Senhores Deputados Susana Isabel Marques dos 51 

Santos Seara Pires de Andrade (PPD/PSD), Fernando José Cabral da Silva 52 

(CDS/PP) e António Jorge Ferreira Borges (PPD/PSD) a respetiva 53 

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

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

janeiro, cabendo a mesma a Ana Isabel Oliveira Martins Cardoso 56 

(PPD/PSD), José Manuel Mendes de Oliveira (CDS/PP) e António de Jesus 57 

Viegas Nogueira (PPD/PSD), nos termos do art.º 79.º do citado diploma 58 

legal.------------------------------------------------------------------------------------ 59 

------- Verifica-se, portanto, as faltas do Senhor Deputado Fernando 60 

António Figueiredo Silva (PS) e do Senhor Presidente da Junta de 61 

Freguesia de União de Freguesia de Melo e Nabais, Salvador da Cruz Dias. 62 

I – PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 63 

------- Considerando que a Assembleia reunia o número legal suficiente 64 

para deliberar, o Senhor Presidente da Mesa declarou aberta a sessão.------- 65 

a) Apreciação e votação da Ata da Reunião da Sessão Ordinária de 66 

30 de abril de 2021 67 

------- O Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a Ata n.º 2/2021 da 68 

sessão ordinária de 30 de abril de 2021, tendo sido a mesma aprovada, pela 69 

maioria, dos presentes.--------------------------------------------------------------- 70 

Os Senhores Deputados Maria Helena Marques Gonçalves (PPD/PSD), 71 

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

Lurdes Paraíso Ferreira (PS) e Eduardo Manuel Domingues Trepado 73 

(representante legal do Senhor Presidente da Junta de Freguesia da União 74 

de Freguesias de Moimenta da Serra e Vinhó), porque não estiveram 75 

presentes na respetiva reunião, não participaram na discussão e votação da 76 

Ata, como determina o n.º 3 do art.º 34.º do CPA.------------------------------- 77 

b) Informações e leitura resumida do Expediente 78 

------- A 1.ª Secretária da Mesa deu conhecimento da correspondência 79 

recebida, desde a efetivação da última reunião da Assembleia Municipal e 80 

que a seguir se discrimina: ---------------------------------------------------------- 81 

i) Senhora Deputada Maria Helena Gonçalves (PPD/PSD):- 82 

Solicita a sua substituição na sessão ordinária de 30/04/2021; 83 

ii) Senhor Deputado Fernando Cabral Silva (CDS/PP):- 84 

Comunica a sua substituição na sessão ordinária de 30/04/2021 pelo 85 

eleito José Manuel Mendes de Oliveira; 86 
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iii) António Edmundo Ribeiro:- Apresentação do livro “Governo 87 

Local – Conceitos, Estratégias e Práticas que se encontra disponível 88 

na Wook, FNAC, Bertrand, Rei dos Livros e Almedina; 89 

iv) Centro de Valorização de Eleitos Locais:- Pedido de 90 

informação acerca dos relatórios de avaliação do cumprimento do 91 

Estatuto do Direito de Oposição; 92 

v) Centro de Valorização de Eleitos Locais:- Envio de alguns 93 

documentos abordados no Webinário subordinado ao tema O BIM 94 

nas Autarquias - enquadramento, competências e desafios da 95 

transformação digital; 96 

vi) Senhor Deputado Pedro Emanuel Brazete Marques 97 

(PPD/PSD):- Solicita a sua substituição na sessão ordinária de 98 

30/04/2021; 99 

vii) Senhora Deputada Maria de Lurdes Paraíso Ferreira (PS):- 100 

Solicita a sua substituição na sessão ordinária de 30/04/2021; 101 

viii) Senhor Deputado António Borges (PPD/PSD):- Solicita a sua 102 

substituição na sessão ordinária de 30/04/2021; 103 

ix) Centro de Valorização de Eleitos Locais:- Envio da revista das 104 

Assembleias Municipais e dos Eleitos Locais n.º 17, janeiro/março 105 

de 2021; 106 

x) Movimento Estrela Viva:- Divulgação da iniciativa KM Vertical 107 

– trail para reflorestar que decorreu no fim-de-semana de 1 e 2 de 108 

maio; 109 

xi) Junta de Freguesia de Nespereira:- A pedido dos moradores da 110 

Urbanização Polins, enviam um abaixo assinado, dos referidos 111 

moradores, provocado  pelo facto e pela incompreensão da referida 112 

urbanização se encontrar  fora dos limites da Freguesia de 113 

Nespereira; 114 

xii) Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de 115 

Melo e Nabais:- Justificação de falta à sessão de 30/04/2021; 116 

xiii) Centro de Valorização de Eleitos Locais:- Envio de breve 117 

apresentação sobre a matéria da Protecção de Dados Pessoais e o 118 

Regulamento Geral de Protecção de Dados; 119 

xiv) Gabinete de Educação e Ação Social:- Envio de Ordem de 120 

Trabalhos para a reunião do Conselho Municipal de Educação, que 121 

se realizou no próximo dia 18 de maio; 122 

xv) ANAM:- Informa que no próximo dia 25 de junho, pelas 15.00 123 

horas, em Coimbra, irá decorrer uma reunião, no âmbito da ANAM 124 

em Diálogo 2.R- no caminho das regiões, com a presença e a 125 
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intervenção da Presidente da CCDRC. Envio de Visão Estratégica da 126 

Região Centro para 2030; 127 

xvi) ANAM:- Em aditamento ao email anterior, envio de convite e 128 

programa do encontro no próximo dia 25 de junho, na Fundação 129 

FEFAL - Fundação para os Estudos e Formação nas Autarquias 130 

Locais, em Coimbra; 131 

xvii) ANAM:- Envio de convite para participar no webinário que 132 

decorreu no dia 17 de Junho, pelas 18 horas, com o tema "A 133 

Transparência no Poder Local"; 134 

xviii) ANAFRE:- Pedido de divulgação de informação sobre a oferta 135 

formativa do IG – Escola Profissional de Gouveia; 136 

xix) Presidente da Direção do Clube Desportivo de Gouveia:- 137 

Envio de convite para estar presente na entrega de faixas de 138 

campeões à equipa de Sub-20, no próximo dia 27 de maio, pelas 17 139 

horas; 140 

xx) Presidente da Câmara Municipal de Gouveia:- Solicita que 141 

este órgão proceda à nomeação de um representante para integrar a 142 

Comissão Consultiva da Revisão do Plano Diretor Municipal de 143 

Gouveia; 144 

xxi) Presidente da Câmara Municipal de Gouveia:- Apresenta a 145 

proposta da 1.ª ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO DO PLANO 146 

DIRETOR MUNICIPAL DE GOUVEIA, aprovada na reunião de 147 

Câmara de 24 de junho de 2021, para dela ser dado conhecimento 148 

aos membros da Assembleia Municipal de Gouveia; 149 

xxii) Presidente da Câmara Municipal de Gouveia:- Vem indicar as 150 

propostas da Câmara Municipal para a ordem de trabalhos da 3.ª 151 

sessão ordinária da Assembleia Municipal de Gouveia.  152 

------- Antes de dar início às intervenções dos Senhores Deputados, 153 

solicitou o uso da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) 154 

para registar em Ata um Protesto pela hora a que recebeu a documentação 155 

considerada importante e pertinente para análise dos pontos.------------------ 156 

------- Respondeu o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 157 

informando que esse atraso não se deve aos serviços da Assembleia, uma 158 

vez que estes serviços remetem imediatamente a documentação assim que a 159 

rececionam.---------------------------------------------------------------------------- 160 

c) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir 161 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 162 

Gouveia iniciando a sua intervenção por querer registar alguns 163 

acontecimentos e efemérides, começando por saudar o Rancho Folclórico 164 
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de Gouveia que, no dia anterior comemorou a proveta idade de 62 anos. É 165 

uma colectividade que nos honra e que com certeza em tempos muitos 166 

difíceis de pandemia, como aqueles que vamos vivendo, não teve no ano 167 

que findou grandes oportunidades para mostrar todo o trabalho que vem 168 

desenvolvendo.------------------------------------------------------------------------ 169 

Uma palavra de saudação, também, para os Bombeiros Voluntários de 170 

Gouveia que no próximo dia 4 de julho celebram mais um aniversário. Os 171 

nossos soldados da paz estão sempre de parabéns, mas neste caso concreto 172 

e especial de um aniversário, considera que a saudação deve ser redobrada.- 173 

Um apontamento, ainda, para a prestação de duas coletividades desportivas 174 

da nossa cidade, referindo-se, concretamente às Escolas de Desporto de 175 

Gouveia pela sua belíssima prestação no que diz respeito à participação nos 176 

torneios que estiveram envolvidos nesta época desportiva, com um enfoque 177 

principal para o torneio de iniciados em que, muito justamente e muito 178 

brilhantemente, se sagraram campeões e uma palavra para o Clube 179 

Desportivo de Gouveia que à semelhança das Escolas de Desporto de 180 

Gouveia teve também o engenho e o mérito de se sagrar campeão distrital 181 

do novel campeonato distrital de esperanças, sub-20, e pela prestação que 182 

teve a sua equipa sénior que, mesmo com os azares devidos das 183 

circunstâncias de qualquer jogo de futebol, não ter ganho o jogo da final no 184 

passado sábado, tem a informação recente de que muito provavelmente irá 185 

militar no campeonato nacional dada a desistência do Trancoso. É uma 186 

forma de se fazer justiça à prestação do Desportivo e vamos ter este clube a 187 

disputar dois campeonatos nacionais na próxima época, juniores e seniores. 188 

A boa prestação destas coletividades desportivas, continuou o senhor 189 

Presidente da Junta de Gouveia, é um bom pretexto para lembrar as faltas e 190 

deficiências municipais, ao nível de infra-estruturas desportivas e que 191 

muita falta fazem à cidade, ao concelho e, no caso concreto, às equipas de 192 

Gouveia que utilizam o Estádio Municipal. Realçou uma vez mais a 193 

necessidade de construção de um relvado sintético, pois o único campo 194 

relvado existente não aguenta toda a carga horária em termos de treinos e 195 

jogos, não permitindo o desenvolvimento da prática desportiva de uma 196 

forma  correta; a questão do relvado sintético é um assunto que “tem 197 

barbas”, já consta dos orçamentos municipais há décadas e não se 198 

vislumbra “luz ao fundo do túnel” para resolver a questão deste campo 199 

alternativo cuja construção é fundamental.---------------------------------------- 200 

Da mesma forma o velho Estádio Municipal continua com os 201 

constrangimentos que todos conhecem, apesar também de promessas feitas 202 

há cerca de cinco ou seis anos em que se iriam gastar 4 milhões de euros na 203 
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melhoria das instalações do estádio e até o momento nada foi feito, 204 

sugerindo que se faça uma vistoria técnica profunda ao atual estado da 205 

bancada para que não sejam confrontados, no Estádio Municipal, com 206 

problemas idênticos à célebre “pala de Alvalade”.------------------------------- 207 

Duas equipas num campeonato nacional é uma forma prestigiante de 208 

Gouveia se ver representada a nível desportivo, contudo, as instalações 209 

desportivas da cidade não dignificam o trabalho dos clubes e merecem uma 210 

especial atenção.---------------------------------------------------------------------- 211 

Parabenizou o Senhor Presidente da Câmara por voltar a dar utilização ao 212 

recinto da Cerca. Finalmente, vinte anos depois de tanta teimosia, vinte 213 

anos depois de tanta negação, foi com enorme agrado que regressou à 214 

Cerca para assistir a um espetáculo musical, no passado dia 10 de junho, a 215 

que se seguirá a programação de verão que o Município está a pensar 216 

realizar. -------------------------------------------------------------------------------- 217 

Esta é a prova de que o Senhor Presidente da Câmara conseguiu cortar mais 218 

um “cordão umbilical” que o ligava a uma birra de há vinte anos que, sem 219 

razão que o justificasse, nunca quis apostar naquilo que para os gouveenses 220 

era mais do que evidente. A Cerca é um local insubstituível, é um local que 221 

faz parte da memória e da vivência dos gouveenses mas, sobretudo, é um 222 

espaço único, inigualável, e foi preciso uma pandemia para provar isso, que 223 

pode e deve ter uma utilização efetiva para espetáculos musicais, concertos 224 

e todo o tipo de artes de palco.------------------------------------------------------ 225 

A intervenção da Câmara, que embora tardia também se saúda, permitiu a 226 

limpeza e alguns desbastes fitossanitários daquela floresta, mas é preciso 227 

fazer mais, há que pensar numa melhor iluminação dos pontos de acesso, 228 

para além de outras melhorias, como por exemplo a reabilitação dos 229 

camarins ou a criação dos circuitos para acesso a pessoas com dificuldades 230 

de locomoção; aos poucos, pensa que a Cerca pode voltar a ser aquele 231 

espaço que sempre foi e que se justifica que continue a ser.-------------------- 232 

Endereçou novamente os parabéns ao Senhor Presidente da camara por esta 233 

intervenção sabendo de antemão que ela foi motivada, não tanto por uma 234 

opção estratégica ou política, mas mais pela força das circunstâncias que a 235 

isso obrigaram, mas que não deixa de merecer a sua palavra de apreço.------ 236 

Em relação aos caminhos rurais, como é o caso do Caminho do Jancão e o 237 

Caminho do Azeveiro, uma vez que a reabilitação dos mesmos era para 238 

começar em maio e não começou, apesar da indicação do Senhor 239 

Presidente, pergunta para quando a sua intervenção, bem como a resolução 240 

de alguns problemas ao nível pavimentação de buracos de caminhos que 241 

precisam de ser pavimentados e calcetados.---------------------------------------  242 
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------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) 243 

referindo que, embora não seja gouveense de gema, contudo reside neste 244 

concelho há cerca de vinte anos e umas das coisas que sempre o atraiu em 245 

Gouveia foi exatamente a magia do recinto da Cerca. Não conhece em mais 246 

nenhum sítio do país um recinto com aquele aspeto, com aquelas 247 

qualidades e com aquela magia, pelo que ficou bastante satisfeito pelo facto 248 

deste espaço voltar a ser usufruído pelos gouveenses, esperando que assim 249 

continue, sobretudo, sem desvirtuar aquelas vantagens que tanto ele como o 250 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia referiram. É de facto 251 

um espaço fora de série comparado com outros palcos pelo país fora. Julga 252 

que todos os gouveenses tinham muitas saudades do recinto da Cerca, pelo 253 

que endereçou os parabéns ao executivo pela decisão.-------------------------- 254 

No entanto, já não pode dar os parabéns relativamente à situação que a 255 

bancada da CDU várias vezes abordou e que se prende com a iluminação 256 

de determinados locais, nomeadamente, os nós dos cruzamentos das vias. 257 

Essa falta de iluminação põe em causa a segurança da circulação automóvel 258 

e dos transeuntes.--------------------------------------------------------------------- 259 

Também não pode deixar de referir, uma vez mais, o mau estado de alguns 260 

pavimentos das estradas municipais que continuam a oferecer perigo à 261 

circulação de quem as usa diariamente.-------------------------------------------- 262 

Também a má ou não sinalização das vias, dando como exemplo, a ponte 263 

sobre a ribeira junto ao Ecocentro, para quem não conhece, é uma 264 

“armadilha”, ou seja, trata-se de uma curva fechada, sem iluminação e sem 265 

sinalização.----------------------------------------------------------------------------- 266 

Em jeito de conclusão, referiu, por último que, provavelmente, não estará 267 

naquele órgão no próximo mandato para continuar a insistir sobre as 268 

propostas e recomendações que a CDU fez ao longo deste mandato e que 269 

foram aprovadas, algumas delas, por unanimidade, nesta Assembleia. Essas 270 

propostas foram feitas com o intuito de beneficiar o concelho, de beneficiar 271 

a população, de trazer desenvolvimento. Assim, é seu desejo que não caiam 272 

no esquecimento e que este ou outro executivo que se lhe siga as tenha em 273 

devida consideração.------------------------------------------------------------------ 274 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 275 

congratulando-se, também, com as várias situações que estão a decorrer em 276 

Gouveia, nomeadamente, a celebração dos 62 anos do Rancho Folclórico 277 

de Gouveia, entre outras, bem como com a Cerca de Gouveia que é um 278 

marco naquilo que são as nossas vivências de gouveenses ao longo dos 279 

anos.------------------------------------------------------------------------------------ 280 
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Congratulou-se com a assinatura do Acordo de Colaboração referente à 281 

Estratégia Local de Habitação – 1.º Direito, celebrado entre o Município de 282 

Gouveia e o IHRU. É uma iniciativa governamental a que a Câmara aderiu, 283 

esperando que o programa seja executado de forma célere e respeitando as 284 

carências mais pertinentes do concelho e das famílias mais carenciadas em 285 

termos habitacionais. Não se podem esquecer que está em causa não só a 286 

população carenciada, bem como uma população muito envelhecida. Se 287 

não atendermos a este fator corremos o risco de, tendo em conta a lentidão 288 

de execução dos procedimentos por parte desta Câmara, quando chegar a 289 

vias de facto, já não tenhamos a população que necessitaria destes trabalhos 290 

em termos habitacionais. Portanto, deixou registado em Ata o seu apelo 291 

para que os trabalhos sejam céleres e que possam de facto ir ao encontro 292 

daqueles que têm situações habitacionais mais carenciadas.-------------------- 293 

O mesmo já não se pode dizer em relação à notícia que, naquele dia, foi 294 

publicada sobre a Rede de Teletrabalho ou Coworking no Interior alargada 295 

aos funcionários públicos. O Ministério da Coesão Territorial fez hoje 296 

saber que a Rede Nacional de Espaços de Teletrabalho ou Coworking no 297 

Interior passou a contar com 31 novos Municípios, perfazendo um total de 298 

88. Na realidade, este programa entrou hoje na segunda fase com o 299 

alargamento do número de Municípios aderentes. Como é óbvio, foi com 300 

expetativa que procuraram encontrar o nome de Gouveia entre estes 301 

Municípios. Para nossa surpresa e consternação não é assim. O Senhor 302 

Presidente talvez não tenha achado relevante que Gouveia estivesse 303 

presente entre os 35 Municípios da Região Centro que já aderiram a este 304 

importante programa de coesão territorial concebido, precisamente, para 305 

auxiliar os Municípios do Interior a atrair mão-de-obra qualificada. Aliás, é 306 

curioso denotar também que junto dos Municípios da CIM_BSE, de que o 307 

Senhor Presidente da Câmara é também Presidente, este programa não 308 

mereceu grande atenção. Se excluirmos a Covilhã, a Guarda, Pinhel, 309 

Sabugal e Figueira de Castelo Rodrigo, os outros dez municípios não 310 

apresentaram candidatura. Estarão a Guarda ou a Covilhã enganadas face à 311 

estratégia que estão a seguir ou saberão elas aproveitar as oportunidades 312 

que nós não aproveitamos? – Questionou.---------------------------------------- 313 

Não basta ter um edifício que se vai destinar ao trabalho de coworking, é 314 

preciso criar as condições.----------------------------------------------------------- 315 

A nota divulgada pelo Ministério da Coesão Territorial fez saber que os 316 

espaços de teletrabalho e coworking são disponibilizados pelas autarquias, 317 

devidamente equipados com computadores, impressoras e acesso à internet, 318 

sendo divididos em áreas de diferentes tipologias, que contemplam zonas 319 
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privadas para videoconferência, áreas de reuniões e locais para a realização 320 

e apresentação de ações de formação.---------------------------------------------- 321 

A assinatura deste programa decorreu naquele dia, com 31 novos 322 

Municípios aderentes, contou com a presença da Senhora Ministra da 323 

Modernização do Estado e da Administração Pública, da Senhora Ministra 324 

do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social e da Senhora Ministra da 325 

Coesão Territorial e com a ausência do Senhor Presidente que falhou este 326 

programa. É pena.--------------------------------------------------------------------- 327 

De seguida colocou a seguinte questão ao Senhor Presidente da Assembleia 328 

Municipal: há precisamente um ano o Senhor Presidente da Assembleia foi 329 

nomeado para fazer o acompanhamento do processo n.º 2579/10.OTA de 330 

Castelo Branco, tendo ficado de prestar a esta Assembleia informações 331 

sobre o mesmo. Até à data não foi prestada qualquer tipo de informação. 332 

Pensa que é do interesse da Câmara saber o que está em causa, se estão 333 

protegidos os seus interesses e o que é que decorreu até à data.---------------- 334 

Chamou a atenção para um conjunto de situações que importa referir e ter 335 

em conta, nomeadamente, o Calçadão de Gouveia. É uma obra que o 336 

Senhor Presidente da Câmara acompanhou o seu desenvolvimento e aquela 337 

via está, à semelhança, provavelmente, dos caminhos rurais, 338 

completamente abandonado. Aliás, até está sinalizado com uma fita. As 339 

pessoas que circulam à noite não têm sequer luminosidade adequada para 340 

poderem caminhar em segurança naquele local. As luzes estão apagadas, os 341 

buracos são muitos, a segurança é pouca e este é um factor importante, isto 342 

é, não adiante andar a fazer obra se depois não se consegue fazer a 343 

manutenção da mesma.--------------------------------------------------------------- 344 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 345 

informando relativamente ao processo a que a Senhora Depurada se referiu, 346 

não ter qualquer informação para prestar, uma vez que também não lhe foi 347 

transmitida.---------------------------------------------------------------------------- 348 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Diogo Cardona (PPD/PSD) 349 

referindo que, na última sessão da Assembleia, manifestou a sua satisfação 350 

por, após o período de confinamento, aquela sala onde se encontram do 351 

Teatro Cine ter voltado a receber espetáculos culturais, na altura, a 352 

propósito das Comemorações do 1.º de Maio.------------------------------------ 353 

Por isso, também não pode deixar de registar a sua congratulação pelo 354 

regresso dos espectáculos ao tão singular anfiteatro da Cerca, local tão 355 

emblemático para todos.------------------------------------------------------------- 356 

Assim, apenas pode desejar que o espetáculo realizado no passado dia 10 357 

de junho intitulado “Expressões de uma Polifonia Popular Beirã”, com 358 
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instrumento e partitura, tenha sido o primeiro de vários espetáculos que 359 

aquele anfiteatro possa vir a receber durante os próximos meses, sempre 360 

em segurança e em busca de diferentes públicos, afinal, quanto mais 361 

diversificada for a oferta cultural concelhia, mais plural será a sua difusão 362 

pelos gouveenses.--------------------------------------------------------------------- 363 

A propósito de ambientais naturais, deixou registada em Ata uma 364 

referência à assinatura do protocolo entre o Município de Gouveia e o 365 

ICNF no âmbito do Projeto Cooperativa Cowork Aldeias de Montanha. 366 

Acredita que a educação ambiental e a valorização do património natural 367 

devem ser continuamente desenvolvidas para que sejam cada vez mais 368 

olhadas por todos nós e acima de tudo pelas futuras gerações.----------------- 369 

Assim, congratulou o Município pela apresentação no Dia Mundial do 370 

Ambiente dos projetos que prevêem a Reabilitação dos Viveiros Florestais 371 

de Folgosinho e a requalificação da agora denominada “Casa de Abrigo da 372 

Rota do Rio Mondego”.-------------------------------------------------------------- 373 

Como não podia deixar de ser, agora que reabriu ao público, desejou 374 

também que a requalificação do Parque Ecológico de Gouveia torne aquele 375 

espaço ainda mais atrativo para quem nos visita mas, acima de tudo, que 376 

possibilite que os animais que ali habitam tenham as melhores condições 377 

possíveis, afinal deve ser essa a premissa principal deste espaço.------------- 378 

Aproveitou para parabenizar a Casa da Passarela pelas duas Medalhas 379 

Grande Ouro e pela Medalha de Ouro no concurso de Vinhos de Portugal 380 

2021 atribuídas a três dos seus vinhos.---------------------------------------------  381 

Assim, se noutras Assembleias fez questão de frisar que a cultura está no 382 

nosso ADN, hoje quer finalizar dizendo que a natureza que nos envolve e 383 

os seus recursos são e devem ser cada vez mais um factor caracterizador do 384 

concelho de Gouveia, das suas gentes e, como tal, factor de atratividade 385 

para quem nos vê de fora.------------------------------------------------------------ 386 

Por último, questionou o Senhor Presidente sobre qual o ponto de situação 387 

das seguintes obras: Mercado Municipal, da zona dos Bellinos e 388 

requalificação do Bairro de Santo António, em Nespereira e o ponto de 389 

situação da Estrada do Curral do Negro.------------------------------------------- 390 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Pedro Brazete Marques 391 

(PPD/PSD) mostrando o seu agrado por um evento que decorreu no nosso 392 

concelho no dia 5 de junho, denominado “Abeirar”, uma iniciativa que 393 

consistiu num passeio interpretativo inspirado na temática da água e na 394 

obra literária de Irene Lisboa. Este passeio teve como objetivo sensibilizar 395 

a população para o bem essencial que é a água e, ao mesmo tempo, dar a 396 

conhecer os lugares que Irene Lisboa eternizou na sua obra “Crónicas da 397 
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Serra”. É cada vez mais importante informar, sensibilizar e educar algo que 398 

este executivo tem vindo a fazer, a seu ver, com algum sucesso. Por outro 399 

lado, também foi muito importante a realização deste evento, porque 400 

iniciou uma retoma, cautelosa, das atividades ao ar livre e das sessões 401 

presenciais da comunidade de leitores de Gouveia. Não foi apenas um 402 

passeio interpretativo, esclarecedor, mas pretendeu também ser uma ponta 403 

de esperança à normalidade, mesmo que esta seja ainda relativa.-------------- 404 

Em segundo lugar, sinalizou a comemoração do Dia Nacional das 405 

Coletividades que o Município assinalou levando a cabo uma atividade nos 406 

dias 29 e 30 de maio, através da Gouveia TV e das suas redes sociais. Este 407 

encontro associativo, on-line, contou com a colaboração da Casa do 408 

Concelho de Gouveia, do Rancho Folclórico de Gouveia, do Go Romaria e 409 

do Grupo de Teatro Escola Velha e com a participação de dezassete 410 

coletividades. Estas foram todas convidadas a produzir conteúdos 411 

audiovisuais para a sua promoção e dar também a conhecer as suas 412 

atividades dentro e, principalmente, fora do concelho.------------------------- 413 

Parabenizou o Clube de Futebol “Os Vilanovenses” pela comemoração dos 414 

seus 86 anos.--------------------------------------------------------------------------- 415 

Realçou a instalação do primeiro posto de abastecimento de carros 416 

elétricos, situado junto ao Posto de Turismo, acessível a todos os veículos e 417 

a página do Município conta com toda a informação necessária para aceder 418 

ao mesmo. A preocupação ambiental não é nova e este será o primeiro de 419 

outros passos que serão dados para uma mobilidade mais sustentável e para 420 

a utilização de transportes com baixo impacto ambiental. Torna-se por isso 421 

também necessário a criação de mais postos como este de forma abranger 422 

todo o concelho.----------------------------------------------------------------------- 423 

Para além da organização de iniciativas do género do “Abeirar” - pois 424 

também aqui a literacia ambiental deve ser uma aposta do Município-, para 425 

além do turismo ecológico, criando assim as condições necessárias para o 426 

efeito, está certo que estas iniciativas terão continuidade, pois o ambiente e 427 

o futuro deste, assim como a promoção das coletividades, são uma 428 

preocupação deste executivo, a quem endereçou os sinceros parabéns.-------   429 

Concluindo a sua intervenção, questionou o Senhor Presidente da Câmara 430 

em que consistiu a assinatura do Memorando de Entendimento do projeto 431 

Re-Connect, bem como o andamento do investimento do Grupo Sonae e do 432 

Lidl.------------------------------------------------------------------------------------- 433 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Maria de Lurdes Paraíso (PS) 434 

enderençado os parabéns à Casa da Passarela pelo exemplo e pelo 435 
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patrocínio da nossa zona e pela promoção a nível internacional com boas 436 

práticas.--------------------------------------------------------------------------------- 437 

Relativamente à obra que está a decorrer na Freguesia de Lagarinhos, na 438 

Estrada Municipal 502, já teve a oportunidade de abordar o Senhor 439 

Presidente de Junta no que diz respeito à parte do passeio, interpelando-o se 440 

aquele que já tinha sido construído noutra altura seria para continuar 441 

naquele lado da estrada.-------------------------------------------------------------- 442 

Teve acesso ao projeto de requalificação daquela estrada municipal e, ao 443 

mesmo tempo, tem ouvido algumas pessoas da freguesia de Lagarinhos, as 444 

quais também estão contra à continuidade do passeio.-------------------------- 445 

A bancada do PS está contra que se coloque um passeio no lado oposto às 446 

habitações, ou seja, de um lado onde não há qualquer habitação, obrigando 447 

as pessoas a terem que passar duas vezes na estrada se quiserem cumprir a 448 

passagem no passeio, o que tem dúvidas.-----------------------------------------  449 

O que está aqui em causa, não obstante a aprovação do projeto, é realmente 450 

um valor financeiro do erário público que vai ali ser gasto e não vai ter 451 

função absolutamente nenhuma.---------------------------------------------------- 452 

Assim, a sugestão que deixa registada é que se pondere passar o passeio 453 

para o lado das habitações, deslocando-se a estrada mais para a zona do 454 

muro. Ficando o passeio desta forma considera que é descabido e não 455 

consegue compreender como é que se concebe obras com esta aplicação de 456 

um passeio que nem sequer responde às necessidades dos habitantes, uma 457 

vez que está a ser construído numa zona onde nem sequer há casas e é do 458 

senso comum que o passeio ali daquele lado não fica bem. Como é que 459 

técnicos e todo o grupo envolvido neste projeto não se aperceberam ou 460 

quiseram procurar saber onde é que se põe um passeio.------------------------- 461 

Para si está errado, vai-se gastar dinheiro numa construção que não vai ser 462 

usada e, por outro lado, é uma estrada com bastante tráfego e as pessoas 463 

vão continuar a estar desprotegidas, uma vez que quando saem das suas 464 

casas vão diretamente para a estrada. Não se vai verificar uma melhoria 465 

efetivamente da mobilidade e segurança das pessoas e com isto está-se a 466 

gastar dinheiro. Portanto e, uma vez que não foi concluída esta parte da 467 

obra, espera que se possa ponderar e rever este pormenor, porque não lhe 468 

parece que os custos possam fazer grande diferença.---------------------------- 469 

Mais referiu que a sua opinião, corroborada com opiniões de habitantes 470 

locais, é que realmente se possa construir o passeio do lado das habitações 471 

porque só aí faria sentido. Vão estar atentos porque é mesmo uma 472 

preocupação real em relação a este fenómeno insólito.-------------------------- 473 
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------- Usou da palavra a Senhora Deputada Isabel Nascimento (PPD/PSD) 474 

começando por destacar a importância do Programa Gouveia Invest III, 475 

como forma de mitigar os efeitos nefastos que teve toda esta pandemia 476 

relativamente ao emprego, às empresas e às famílias ao constituir um apoio 477 

financeiro para os arrendatários dos imóveis para comércio, serviços e 478 

indústria, ao constituir um apoio financeiro para os mutuários de créditos 479 

relativos a imóveis para comércio, serviços e indústria.------------------------- 480 

Ainda no seguimento do incremento dado à economia e ao comércio e até 481 

como factor de atratividade, salientou a ideia e felicitou quem teve a ideia, 482 

quem concretizou e quem financiou os vasos de flores que foram colocados 483 

na Rua da Cardia. De facto, a Cardia está uma rua muito mais bonita que dá 484 

gosto passear e dá gosto ir às compras. E, por isso, felicita quem teve a 485 

ideia, quem a concretizou e quem a financiou. Contudo, apontou a 486 

desilusão em relação aos “amigos do alheio” que, rapidamente, tiveram a 487 

ideia de retirar vasos e plantas logo após a sua conclusão. É de todo 488 

lamentável. As pessoas têm todo o direito de não gostar, mas não vale 489 

estragar.-------------------------------------------------------------------------------- 490 

Por último, salientou que vão entrar numa em época de eleições, de pré-491 

campanha, fazendo votos para que decorram de uma forma democrática, 492 

com respeito e dignidade entre todos os adversários. Deixou, ainda, o 493 

desafio para que todos os intervenientes, em tempo útil, após a realização 494 

das eleições, retirem todo o material de campanha que tenham colocado nas 495 

ruas da cidade para que a mesma retome o seu aspeto habitual.--------------- 496 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) 497 

apresentando um assunto que diz respeito à limpeza e manutenção de 498 

caminhos rurais, nomeadamente, um caminho rural situado em Vila Franca 499 

da Serra. É um caminho importante que dá acesso a um empreendimento 500 

turístico que existe nesta freguesia, um empreendimento que nasceu de 501 

pessoas que têm outra nacionalidade, mas que escolheram Portugal para 502 

viver, mais concretamente, a freguesia de Vila Franca da Serra. É de facto 503 

um empreendimento que tem trazido a esta freguesia, e ao concelho, muitos 504 

visitantes, não só portugueses, como também de outras nacionalidades e, 505 

portanto, é importante que este caminho seja bem mantido, bem limpo e de 506 

fácil acesso para aqueles que o utilizam. Não pedem obras que tenham um 507 

montante de outras e que vão servir igualmente outros empreendimentos 508 

turísticos, mas consideram que, neste caso, terá que haver alguma 509 

ponderação e igualdade de tratamento.--------------------------------------------  510 

Um segundo ponto abordado pela Senhora Deputada relacionou-se com a 511 

questão da natureza e do ambiente. E, neste caso, a pensar mais naqueles 512 
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seres vivos que dependem da boa vontade do ser humano e que nem 513 

sempre os tratam bem. Isto a propósito de uma notícia que a agradou e que 514 

tem a ver com o Parque Ecológico. Sabe que está em andamento a questão 515 

da construção de um canil, mas lembrou que, no Parque Ecológico, até 516 

agora, e se calhar durante algum tempo, funcionavam os serviços de 517 

veterinária, mas também uma pequena instalação que acolhe animais, gatos 518 

e cães, que qualquer cidadão responsável que veja abandonado podem levar 519 

para ficarem naquela instalação. Pensa que é um trabalho que pode ser 520 

melhorado, porque da última vez que lá esteve pode verificar que havia 521 

muitos animais que, seguramente, estavam à espera para serem levados 522 

para o canil de Seia. É um aspeto que pode ser melhorado, porque ali há 523 

espaço, mesmo que seja provisório, podemos dar melhores instalações a 524 

esses animais que, seguramente, não serão poucos, porque, infelizmente, os 525 

animais errantes, por nossa culpa e por culpa daqueles que não os tratam 526 

como deve ser, há bastantes no nosso concelho.---------------------------------- 527 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) 528 

referindo o seguinte:------------------------------------------------------------------ 529 

“A poucos meses do final do mandato, quero apresentar uma palavra de 530 

apreço a todos os que em 2017 foram eleitos e assumiram cargos nos 531 

órgãos autárquicos do nosso concelho.-------------------------------------------- 532 

Realço o trabalho que todos procuraram desenvolver, no sentido de 533 

conseguir alcançar o melhor possível a favor do concelho/freguesias e dos 534 

seus habitantes.------------------------------------------------------------------------ 535 

Uma palavra de reconhecimento a todos os nossos concidadãos em 536 

qualquer situação académica e /ou socioprofissional em que se encontrem 537 

e, orgulhosamente, projetam Gouveia para o futuro.---------------------------- 538 

Um agradecimento ao jornalista Paulo Prata porque também ele vestiu a 539 

“camisa” da Assembleia brindando os leitores do NG com as suas análises 540 

e críticas aos trabalhos desta Assembleia Municipal.--------------------------- 541 

À equipa de funcionários de apoio à Assembleia, na pessoa da Carla Braz, 542 

o nosso muito obrigado pela dedicação, compromisso, responsabilidade e 543 

disponibilidade.----------------------------------------------------------------------- 544 

Senhor Presidente da Assembleia, Senhores Deputados, Senhores 545 

Presidente de Junta, Senhores Vereadores:--------------------------------------- 546 

O tempo passa depressa e o mandato autárquico está quase cumprido. 547 

Foram anos intensos e marcados, como sempre acontece na vida, por 548 

dificuldades. Foram também tempos de muita atividade e de resultados de 549 

que nos podemos orgulhar. Importa tanto recordar o tempo que passou, 550 
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como lançar pontes para o futuro, porque há ainda muito a fazer e os dias 551 

que virão alicerçam-se nos que já passaram.--------------------------------- 552 

Sabendo que a nossa autarquia não nada em dinheiro, uma gestão 553 

rigorosa e equilibrada e atenta às possibilidades dos fundos da União 554 

Europeia (recorrer a este mecanismo não é crime, para alguns parece que 555 

é) foi o grande desafio. Exigiu muito esforço, muita dedicação, muita 556 

coragem, muita proximidade para cumprir as propostas apresentadas no 557 

programa eleitoral do PSD liderado por Luís Tadeu.--------------------------- 558 

 Mas valeu a pena.-------------------------------------------------------------------- 559 

Houve muitas obras? Houve e não é possível enumerá-las todas nesta 560 

intervenção. Mas não podemos deixar de destacar, a título de exemplo, 561 

vários projetos em diversas áreas de intervenção: as requalificações do 562 

âmbito do PERU, que permitem a reabilitação do Centro Histórico de 563 

Gouveia e núcleos de alguns aglomerados urbanos existente no concelho; 564 

a criação das Áreas de reabilitação Urbana nas diversas freguesias do 565 

concelho; reabilitação do Bairro Social da Mata Rainha.---------------------- 566 

 Os programas de apoio à habitação contribuíram, de forma discreta, para 567 

a melhoria da qualidade de vida de pessoas sem recursos. Não há ação 568 

social sem esse domínio básico estar resolvido.----------------------------------  569 

Consideramos que a criação, renovação e manutenção de infraestruturas é 570 

um dos tópicos essenciais para a manutenção das nossas terras.------------- 571 

Assim, houve uma aposta na requalificação do espaço da “Cerca da 572 

Câmara”, que deve continuar; na reabilitação do Mercado Municipal; na 573 

reabilitação da zona dos Bellinos com parque para prática de desportos 574 

radicais, zonas de lazer, um espaço museológico, um anfiteatro e zonas de 575 

estacionamento e na fase seguinte será, também, um espaço multiusos; 576 

requalificação do interface de transportes de Gouveia; reabilitação de 577 

espaço desportivo junto às antigas escolas de S. Pedro, piscinas 578 

municipais, campos de ténis, balneários em Vila Nova, Polivalente de 579 

Paços da Serra; criação do parque de caravanas; requalificação do 580 

Parque Ecológico e Centro de Educação Ambiental de Folgosinho; 581 

requalificação das escolas do concelho, onde se inclui a remoção do 582 

amianto. A construção do Canil Intermunicipal e as obras protocoladas 583 

com as Juntas de Freguesia.-------------------------------------------------------- 584 

O sector das águas exige hoje, mais do que nunca, uma gestão com maior 585 

capacidade financeira e tecnológica capaz de assegurar a sustentabilidade 586 

atual e a das gerações futuras, acautelando sempre a vertente social, 587 

identificando as carências e adaptando os tarifários às necessidades do 588 

consumidor.----------------------------------------------------------------------------  589 
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Neste sentido, foi criada a Empresa Intermunicipal Águas Públicas da 590 

Serra da Estrela que tem como grande pilar “o serviço e o interesse 591 

público”.------------------------------------------------------------------------------- 592 

E assim, são muitas as obras lançadas de beneficiação e modernização das 593 

redes de águas domésticas, águas pluviais e saneamento básico da 594 

responsabilidade da empresa.------------------------------------------------------- 595 

Também foram realizadas obras de drenagem pública de águas residuais 596 

em várias freguesias, bem como a ampliação de rede de esgotos.------------- 597 

 Para além da aposta na melhoria das acessibilidades através da  598 

requalificação da rede viária, com melhoramentos ao nível da 599 

pavimentação. Também houve uma aposta clara nas  melhores condições 600 

de mobilidade em áreas urbanas, através da  alteraração das condições 601 

dos passeios, passadeiras, entradas nas habitações e garagens, resultando 602 

numa melhoria das condições de acessibilidade, conforto e segurança das 603 

pessoas.--------------------------------------------------------------------------------- 604 

Houve uma aposta na valorização turística do concelho nas vertentes 605 

ambiental, cultural e gastronómica posicionando o território de turismo de 606 

altitude e de natureza através a manutenção e a criação novas rotas 607 

temáticas do concelho, da promoção da rota da transumância e de espaços 608 

únicos no território como os Casais de Folgosinho, Curral do Negro, Vale 609 

do Rossim e outros; promoção do Parque Ecológico e do Centro de 610 

Educação Ambiental de Folgosinho; a valorização do património judaico; 611 

dinamização de atividades no âmbito da Biblioteca Municipal Vergílio 612 

Ferreira, Museu Abel Manta e Museu da Miniatura Automóvel.------------- 613 

A revisão do PDM e a relevância que tem para um concelho, para o seu 614 

futuro, para a sua evolução económica, social, humana, também é 615 

significativa.--------------------------------------------------------------------------- 616 

A nível da economia e emprego destaca-se, entre outros, o apoio a agentes 617 

económicos locais e a empresas; as ações para apoio e promoção do 618 

comércio local; a captação de investimento privado para o concelho com a 619 

abertura de algumas empresas de cariz inovador e a requalificação de 620 

outras; o certame anual de promoção do vinho do Dão Sub-região da 621 

Serra da Estrela e a presença de produtores do concelho em certames em 622 

eventos nacionais e internacionais e os eventos gastronómicos e a 623 

divulgação dos produtos endógenos.----------------------------------------------- 624 

Por outro lado, mantendo boas relações com os empresários e as 625 

empresas, apoiando as suas ideias e projetos, facilitando investimentos 626 

privados em áreas como a agricultura, a agroindústria, o comércio, o 627 

turismo. Tudo isso cria riqueza e emprego.--------------------------------------- 628 
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A Educação/Formação/Juventude/Ambiente foram áreas sempre 629 

acarinhadas pela equipa liderada por Luís Tadeu, veja-se:-------------------- 630 

Os prémios anuais de mérito;------------------------------------------------------- 631 

O pagamento integral dos transportes escolares em todos os ciclos de 632 

ensino; a aposta no pré escolar a partir dos três anos com o envolvimento 633 

do ensino público e privado;-------------------------------------------------------- 634 

O ajustamento dos horários e o calendário de funcionamento da rede 635 

pública de jardins de infância com as necessidades das famílias; O reforço 636 

do equipamento lúdico pedagógico; Atribuição de uma verba anual para o 637 

funcionamento dos jardins de infância; A atribuição, no início do ano 638 

letivo, de material escolar; O apoio logístico e financeiro  à concretização 639 

do Plano Anual de Atividades no âmbito do Projeto Educativo do 640 

Agrupamento; O programa de pagamento de deslocações mensais aos 641 

alunos do ensino superior; As bolsas de frequência aos alunos do ensino 642 

superior de agregados familiares carenciados; Os apoios à fixação dos 643 

jovens na aquisição na aquisição e construção de habitação própria 644 

através da redução de taxas municipais ou no arrendamento; A reativação 645 

do Conselho Municipal da Juventude. As campanhas de educação 646 

ambiental. O programa de substituição das lâmpadas de iluminação 647 

pública e dos edifícios municipais por dispositivos com tecnologia que 648 

permitam poupar no consumo.------------------------------------------------------ 649 

A aquisição de veículos elétricos para os serviços da autarquia; A 650 

melhoria dos caminhos rurais e florestais e a limpeza de rios e ribeiras; A 651 

operacionalização do cumprimento do Plano Municipal de defesa da 652 

Floresta; As inúmeras ações de reflorestação e a parceria com o CERVAS. 653 

No âmbito Social e da Saúde, das cerca de quinze medidas, destaco o 654 

apoio à natalidade; As parcerias com IPSS; O Programa +Família; O 655 

Programa SER GOUVEIA ; Ações de voluntariado; Loja Social.------------- 656 

Ao nível da Administração Autárquica basta evidenciar, entre muitas, a 657 

aposta na formação e valorização dos recursos humanos; a promoção da 658 

reengenharia, simplificação e desmaterialização de processos internos e 659 

externos para avançar em proveitos de eficácia e eficiência com ganhos 660 

para os cidadãos; a aposta no bom desempenho na captação de fundos 661 

comunitários; pagamento a fornecedores nos prazos negociados.------------ 662 

Ao nível do associativismo, os subsídios às associações; o apoio à 663 

realização de eventos de expressão local, regional, nacional e 664 

internacional.-------------------------------------------------------------------------- 665 

Os seniores também não foram esquecidos, recorda-se a Universidade 666 

Sénior.---------------------------------------------------------------------------------- 667 
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A nível cultural, quem não fica encantado com a programação permanente 668 

do Teatro Cine de Gouveia, desde o cinema, a música, a dança, o teatro 669 

até ao serviço educativo?------------------------------------------------------------ 670 

Quem desconhece os espetáculos da cultura em rede da Rede de 671 

Territórios do Alto Mondego ou da Rede de Territórios que constituem a 672 

CIMBeiras e Serra da Estrela e o Festival GOUVEIA ART ROCK e a 673 

comunidade de leitores do concelho de Gouveia?------------------------------- 674 

Não é isto também política de atratividade?------------------------------------- 675 

Quem não se congratula com o investimento de fibra ótica de nova 676 

geração no nosso concelho?-------------------------------------------------------- 677 

Não é esta aposta que permite que jovens, empresas e clientes instalados 678 

neste concelho, tenham o mesmo acesso e as mesmas oportunidades que 679 

jovens, empresas e clientes sediados em outras regiões do país.-------------- 680 

Destaca-se ainda a Política de proximidade e o saber receber.--------------- 681 

Proximidade com as pessoas através de uma estreita ligação entre eleitos e 682 

populações, construída com a presença constante dos eleitos municipais 683 

em todas as freguesias. Visitando obras e realizações, trabalhando com 684 

autarcas locais, encontrando-se com dirigentes do movimento associativo, 685 

recebendo cidadãos, considerando sempre que possível as suas críticas, 686 

participando em todas as festividades e atos públicos.-------------------------- 687 

Fazendo jus às nossas gentes, Luís Tadeu e a sua equipa souberam receber 688 

ministros, secretários de Estado, diretores regionais, artistas, atores, 689 

realizadores, investigadores, cientistas, intelectuais, empresários e tantos 690 

cidadãos anónimos e estrangeiros e a estes a disponibilidade de aulas de 691 

língua portuguesa.-------------------------------------------------------------------- 692 

Neste balanço, não podemos deixar de referir que, neste mandato, fomos 693 

surpreendidos pela pandemia e o seu impacto na população, quer a nível 694 

da saúde pública, quer a nível económico-social e, perante o cenário que 695 

se instalou, investiu-se fortemente na implementação de medidas de modo 696 

a acautelar o menor número possível de infetados por Covid e garantir que 697 

ninguém ficasse para trás. Foi distribuído EPIs [Equipamentos de 698 

Proteção Individual] à população, foi reduzido a faturação da água, foi 699 

distribuído equipamentos informáticos à comunidade escolar, foi reforçado 700 

apoios no âmbito do associativismo cultural e desportivo, houve isenção de 701 

rendas e ocupações de via pública, foram restringidos acessos.---------------  702 

De forma mais genérica, foi criado o Programa de Apoio às famílias e 703 

Economia local. Não posso esquecer o papel relevante da Autarquia no 704 

plano de vacinação.------------------------------------------------------------------ 705 
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Algumas coisas ficaram por fazer, mas a vontade de prosseguir neste 706 

caminho é grande. Assim os financiamentos comunitários e o 707 

cumprimento da Lei das Finanças Locais permitam a sua concretização. O 708 

nosso concelho merece isso. Este Executivo teve e terá essa capacidade. As 709 

necessidades e as exigências são constantes e o desafio permanente é a sua 710 

superação. Para isso, contará, com os gouveenses. E, numa primeiríssima 711 

linha, com os trabalhadores da Câmara Municipal de Gouveia.-------------- 712 

O PSD está, e estará sempre, a construir o futuro e este Executivo PSD 713 

teve a felicidade de realizar sonhos a crianças, de minimizar 714 

dificuldades aos mais frágeis, de apoiar sucessos desportivos e 715 

académicos, empresariais e de dar cultura a todos.-----------------------  716 

Em conclusão, este mandato autárquico foi produtivo e contribuiu para o 717 

desenvolvimento do nosso concelho, através de um “conjunto de 718 

políticas” que tornaram o território “mais competitivo, mais conectado, 719 

mais atrativo e mais resiliente”.---------------------------------------------------- 720 

Durante este mandato, sempre a bancada do PSD se pautou por um 721 

princípio basilar, o bem-estar dos gouveenses numa atitude de 722 

colaboração e de atenção com o executivo municipal que nos faz sentir 723 

satisfação.------------------------------------------------------------------------------ 724 

Não esquecendo que houve sessões curtas, outras bem longas, umas com 725 

mais crispação e outras com menos. É assim a democracia, mas todos de 726 

ambas as bancadas, acabaram por contribuir para a elevação de Gouveia. 727 

Obrigado a todos.--------------------------------------------------------------------- 728 

Finalmente:---------------------------------------------------------------------------- 729 

Uma palavra para o Senhor Presidente da Assembleia. No exercício das 730 

suas funções, realço a “isenção”, a “independência”, a “tolerância” e 731 

a “elevação” com que dignificou o órgão deliberativo e foi um digno 732 

representante de todos os cidadãos do nosso concelho.------------------------- 733 

Obrigado.”----------------------------------------------------------------------------- 734 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) 735 

questionando se aquela era a última sessão do mandato, uma vez que lhe 736 

pareceu que já se estava a fazer a despedida.------------------------------------- 737 

Na intervenção anterior, o Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) 738 

falou na obra dos Bellinos na parte relacionada ao recreio. Mas, no 739 

seguimento da intervenção da Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS), 740 

nessa área também existe um espaço cowork. Assim, considera importante 741 

saber quando vai entrar em funcionamento e porque é que o mesmo não 742 

entrou no programa que a Senhora Deputada referiu, pois é de opinião que 743 

é mais importante terem um espaço cowork do que um espaço para skates.- 744 
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No que diz respeito ao Mercado Municipal, pretendia saber se a Rádio 745 

Antena Livre de Gouveia manterá um espaço neste edifício, no mesmo sítio 746 

ou noutro com melhores condições.------------------------------------------------ 747 

De seguida, abordou algumas temáticas que são mais acarinhadas pelo 748 

Senhor Deputado e das quais tem falado em várias Assembleias: em 749 

primeiro lugar, a questão do transporte urbano “Estrelinha”, que o Senhor 750 

Presidente referiu que, em maio, já estaria em funcionamento; a questão da 751 

Estrada do Curral do Negro que, igualmente, em maio, a obra estaria a 752 

avançar, porém continua com os mesmos buracos.------------------------------ 753 

O Senhor Deputado apresentou uma preocupação ambiental, e não só, que 754 

é a seguinte: neste momento o Estádio Municipal já tem um contador de 755 

água. Toda a água que se vê a sair do Estádio - na medida em que existe 756 

uma rutura de água há já algum tempo – pretendia saber se é ou não da 757 

responsabilidade da Câmara resolver esta rutura.-------------------------------- 758 

Relativamente ao programa Gouveia Invest III e todos os programas de 759 

apoio que são importantes para manter o comércio, pretendia saber se todo 760 

o apoio que é dado é ou não verificado o seu retorno, ou seja, se não 761 

andamos a apoiar negócios que depois têm a porta fechada.------------------- 762 

No que diz respeito à Feira do Queijo Virtual, perguntou se a mesma tem 763 

tido sucesso, pois pelos números que foram transmitidos na última 764 

Assembleia não foi assim tão estrondoso. Mas quer crer e, até pelo novo 765 

vídeo promocional que foi feito, - aproveitando para parabenizar o 766 

Município ao ter utilizado pessoas da nossa terra para o efeito - quer saber 767 

se têm tido ou não algum sucesso com esta Feira Virtual, porque, 768 

infelizmente, há produtores que nem um queijo venderam nesta plataforma. 769 

Parece que foram contactados para dar o nome e depois disso nunca mais 770 

houve qualquer acompanhamento.------------------------------------------------- 771 

Em relação à questão da remoção do amianto dos estabelecimentos de 772 

ensino e outros espaços, considera que é muito grave quando essa remoção 773 

não é feita nos próprios espaços propriedade do Município, pelo que sabe 774 

as instalações das oficinas continuam com a estrutura de amianto, para 775 

além de infiltrações de água. É muito importante manter boas condições de 776 

trabalho para os funcionários do Município.-------------------------------------- 777 

Neste seguimento, questionou como se encontra a questão da opção 778 

gestionária e a avaliação de desempenho que, supostamente, o mês de maio 779 

era o mês fulcral para que todo este processo estivesse concluído e os 780 

funcionários vissem a sua avaliação feita e as suas condições melhoradas.-- 781 

Corroborou das palavras da Senhora Deputada Isabel Nascimento 782 

(PPD/PSD) no que diz respeito às floreiras que foram colocadas na Rua da 783 
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Cardia. Contudo, embelezamos a rua ao nível das paredes, mas 784 

continuamos com o piso numa vergonha. Tal como o Senhor Deputado 785 

Constantino Matos (CDU) alertou na última sessão, continuamos a ter as 786 

lajes com arestas que podem provocar a queda das pessoas.------------------- 787 

Por último, endereçou os parabéns a quem merece pela comemoração do 788 

Dia Nacional das Coletividades. Primeiro que tudo deve ser dado os 789 

parabéns a quem teve a iniciativa de agregar algumas associações e, neste 790 

caso, a Casa do Concelho de Gouveia que teve a ideia e iniciativa e que 791 

juntou mais três associações e, estas quatro, conseguiram juntar mais 792 

dezassete, com pena de não conseguirem juntar mais. Dar os parabéns ao 793 

Município porque lhes facilitou a estrutura do Gouveia TV para poderem 794 

promover essas associações e aquilo que elas fazem.---------------------------- 795 

Por último, perguntou ao Senhor Presidente da Câmara o ponto de situação 796 

do Paço de Melo, se há ou não desenvolvimentos.------------------------------- 797 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Daniela Oliveira (PPD/PSD) 798 

referindo o seguinte:------------------------------------------------------------------ 799 

“É certo e sabido que o concelho de Gouveia é altamente profícuo no que 800 

à cultura diz respeito. Se existe muito mérito por parte dos grupos formais 801 

e informais de pessoas que se organizam para que esta seja uma bandeira 802 

no nosso concelho, também não é menos verdade que o Município de 803 

Gouveia encara a cultura como um pilar. Desde o apoio às coletividades, 804 

que é tantas vezes aqui abordado, mas também a ser ele próprio um agente 805 

de promoção e divulgação de cultura no nosso território.---------------------- 806 

No passado 10 de junho, com a organização do webinar “Cultura Pós-807 

Pandemia: um desafio autárquico”, colocando em cima da mesa a 808 

discussão e o pensamento sobre como deverá ser encarada a cultura a 809 

nível regional, mas acima de tudo local, mas também mais recentemente 810 

com a divulgação do projeto “Gouveia – Um Verão 5 estrelas”.-------------  811 

Com um grafismo bem pensado e de fácil leitura, é logo percetível que o 812 

Município apresentará diversas atividades na área da cultura, 813 

gastronomia, património, desporto e ambiente. Com atividades adaptadas 814 

à realidade em que vivemos e sabendo que, pelo menos, nos próximos 815 

tempos não conseguiremos celebrar as mais diversas festividades da forma 816 

como as conhecemos, o Município não se inibe de apresentar ofertas como 817 

teatro, espetáculos de dança e artes performativas, workshops artísticos, 818 

concursos de fotografias, aulas de atividade sénior, entre outros.------------ 819 

E exatamente porque precisamos de pensar a cidade de forma diferente do 820 

que estamos habituados, também devido à pandemia, temos agora um novo 821 

espaço renovado e preparado para receber as mais diversas atividades – a 822 
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mata da Cerca. Este espaço não só foi renovado, como ainda está a ser 823 

alvo de variadas intervenções ambientais, como o aproveitamento de 824 

árvores mortas ou em declínio, permitindo criar locais de abrigo e habitat 825 

para diferentes espécies de aves, mamíferos, insetos, entre outros.----------- 826 

E porque é impossível falar sobre bons exemplos ambientais e não rumar 827 

até à praia fluvial mais alta do país, é ainda muito importante relembrar 828 

que a Quercus distinguiu com o Galardão Qualidade de Ouro 2021 a praia 829 

fluvial do Vale do Rossim. Esta distinção reforça a importância deste 830 

espaço na oferta turística do nosso concelho.------------------------------------ 831 

E porque um município se pensa no seu todo e nas suas mais variadas 832 

valências, há ainda a destacar o protocolo de colaboração assinado entre 833 

o Município de Gouveia e o Instituto da Habitação e da Reabilitação 834 

Urbana. Através da Estratégia Local de Habitação pretende-se promover o 835 

apoio à construção, reabilitação ou renda da habitação, contribuindo para 836 

o aumento de oferta de habitação a preços mais acessíveis podendo desta 837 

forma aumentar o incentivo à fixação de pessoas no concelho.---------------- 838 

Gostaria de terminar com uma reflexão, acima de tudo, porque se 839 

avizinham longas e intensas semanas de debate, de luta e de disputa 840 

autárquica até setembro/outubro.-------------------------------------------------- 841 

A política é feita de perceção. A perceção que temos de nós, que temos dos 842 

outros e a perceção que conseguimos transmitir a quem tem o poder de nos 843 

eleger.---------------------------------------------------------------------------------- 844 

Esta diferença de perceção é o que nos faz achar que nós estamos do lado 845 

certo da barricada e os outros não – ou vice-versa.----------------------------- 846 

É o que nos faz achar que as nossas ideologias organizam uma sociedade 847 

mais eficaz e feliz e a dos outros não – ou vice-versa.--------------------------- 848 

É o que nos faz achar que os outros se riem quando fazemos intervenções 849 

na assembleia municipal, mas que os barulhos que emitimos enquanto os 850 

outros falam, não incomodam ninguém nem têm qualquer maldade.---------  851 

Esta diferença de perceção, é o que nos faz achar que os outros se abstêm 852 

ou votam contra as nossas propostas por serem nossas, mesmo quando 853 

elas estão mal escritas, mal explanadas ou sem conteúdo claro ou prático. 854 

Esta diferença de perceção é o que nos faz achar que o Trump é fascista 855 

quando não reconhece o resultado de uma eleição, mas que nos dá 856 

validade para dizermos a um grupo de deputados e de presidentes de junta 857 

que não foram legitimamente eleitos porque 70% da população se absteve. 858 

Esta diferença é o que nos permite pôr em xeque a dignidade, a dedicação 859 

e muitas vezes a hombridade de quem escolheu dedicar a sua vida ao 860 

serviço público, ignorando que as decisões de um executivo não estão 861 
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envoltas numa rede de corrupção, incompetência ou tantas outras teorias 862 

tantas vezes levantadas.-------------------------------------------------------------- 863 

A política é feita de perceção e quem não se perceciona bem a si, jamais 864 

poderá percepcionar bem os outros.”--------------------------------------------- 865 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Ricardo Morgado (PPD/PSD) 866 

referindo que aquela estava a ser uma semana difícil depois da derrota da 867 

Seleção Nacional, mas, felizmente, no concelho, tal como o Senhor 868 

Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia referiu, e bem, temos mais 869 

razões para sorrir, não só no futebol com esta subida do Clube Desportivo 870 

ao Campeonato Nacional e os juniores e os iniciados das Escolas de 871 

Desporto de Gouveia, mas também a atleta Andreia Freitas que se sagrou 872 

vice campeã nacional na modalidade XCO de BTT, bem como a Sílvia 873 

Rebelo, campeã nacional pelo Benfica. Felizmente na música e no desporto 874 

temos presenciado muitos gouveenses a darem razões ao concelho para 875 

sorrir.----------------------------------------------------------------------------------- 876 

No que diz respeito ao recinto da Cerca, é de facto um sítio que lhe diz 877 

muito, pois vive lá, cresceu lá, passou lá a sua infância e, neste momento, 878 

encontravam-se a colocar uma iluminação com um pórtico bastante giro. É 879 

um facto de que a Cerca vai servir de solução possível e a melhor solução 880 

para um verão que queremos de cultura, com alguma atividade e animação, 881 

mas não podemos arriscar a realizar umas Festas do Senhor do Calvário 882 

como há dois anos. Contudo, a Cerca é de facto perfeita porque é um 883 

espaço ao ar livre, é possível fechá-lo, permitindo a entrada de pessoas que 884 

tenham realizado teste ou possuam certificado de vacina, com bilheteira e 885 

lugares sentados.---------------------------------------------------------------------- 886 

Também é de opinião que o espaço da Cerca poderia ser melhor tratado e 887 

há mais tempo e deveria ter outro tipo de tratamento. Esta requalificação, 888 

embora cirúrgica, é bastante importante e fez toda a diferença, mas também 889 

é daqueles que acha que não devem pensar num projeto megalómano para a 890 

Cerca, como muitas vezes se fala e que um dia vão voltar a ter lá as Festas 891 

do Senhor do Calvário, porque isso não é possível. Não é possível terem 892 

quatro, cinco, seis, sete mil pessoas no recinto da Cerca sem terem que 893 

descaracterizar o espaço. Atualmente, aquilo que as bandas, as autoridades 894 

exigem para organizar um evento da escala que já são as Festas do Senhor 895 

do Calvário não permite utilizar a Cerca como era utilizada nos anos 90.---- 896 

É de opinião que a Cerca deve ser um espaço “parque-floresta” com 897 

atividades culturais, mas de escala moderada onde não seja necessário um 898 

grande volume de pessoas e que as requalificações que se façam lá não 899 

desvirtuem o espaço.----------------------------------------------------------------- 900 
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No seguimento da intervenção da Senhora Deputada Ana Paula Freitas 901 

(PS) que abordou os espaços cowork - a quem aproveitou para dar os 902 

parabéns pela apresentação de candidatura, é sempre um ato de coragem e 903 

deseja-lhe toda a sorte, na medida do possível - na questão do espaço dos 904 

Bellinos, em conversa com um alto cargo do IPN de Coimbra, teve 905 

conhecimento de que a Câmara estava a desenvolver esse projeto, pelo que 906 

pretendia saber o ponto de situação.------------------------------------------------ 907 

Por último, deu conta de que, no dia seguinte, entrava em vigor a medida 908 

de redução para metade do valor das portagens no Interior. Uma medida 909 

aprovada na altura da discussão do Orçamento e que vai entrar agora em 910 

vigor e que vai ter um impacto brutal no orçamento familiar de alguém que 911 

com regularidade tem que se deslocar nessas estradas, tem um impacto 912 

brutal para as empresas de transportes, no turismo e para quem nos visita.--  913 

Foi uma proposta feita pelo PSD e, apesar do PS ter votado contra e o 914 

sobretudo o Governo não querer aprovar esta proposta, sabe que há 915 

Deputados do PS desta região que querem estas medidas e até medidas que 916 

vão mais além como a abolição das portagens.----------------------------------- 917 

Quer sinalizar, no entanto, que não fica bem ao Governo no comunicado 918 

que emitiu e que já foi alvo do “Polígrafo SIC” que apelidou de “pimenta 919 

na língua”, vir dizer que aquilo era uma atividade que vem do programa do 920 

Governo. O Governo, inclusive, ainda esteve a ponderar mandar verificar a 921 

legalidade da medida e foi ativamente contra ela, apelidando até de uma 922 

irresponsabilidade e apelidando a coligação como uma coligação negativa. 923 

Não ficou bem ao Governo e isso é grave, porque em muitas notícias que 924 

saíram esta semana parecia que era uma medida do Governo e isso não fica 925 

bem, porque tem um nome e é um nome que se chama propaganda.---------- 926 

Para finalizar, em nome da Bancada do PPD/PSD deixou registado em ata 927 

um voto de pesar pelo falecimento do Dr. Serpa Oliva, Valdemar dos 928 

Santos, funcionário do Município e António José Coelho, empresário da 929 

restauração da Fonte dos Namorados, endereçando sentidos pêsames às 930 

respetivas famílias.-------------------------------------------------------------------- 931 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Helena Gonçalves (PPD/PSD) 932 

referindo o seguinte:------------------------------------------------------------------ 933 

“Como deputada, como funcionária pública do Interior e como médica, 934 

pretendia deixar registado um comentário sobre aquilo que foi falado da 935 

vinda dos funcionários públicos para o Interior com benefícios.-------------- 936 

Vim para o Hospital de Seia em 1998. Como sou natural de Gouveia e 937 

nunca gostei de viver em Lisboa, sempre disse que quando acabasse a 938 



 
 

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  
  

 26 

minha especialidade – cirurgiã – iria voltar às origens. Vim para o 939 

Hospital de Seia sem nenhum tipo de subsídio extra.---------------------------- 940 

Falou-se há um tempo atrás nesses subsídios, que nunca apareceram e, 941 

agora, fala-se novamente.----------------------------------------------------------- 942 

Quem quer vir para o Interior trabalhar, vem sem subsídios, quem vem por 943 

subsídios não vem para trabalhar!------------------------------------------------- 944 

E, mais importante do que isso é darem condições às pessoas que estão no 945 

Interior para trabalharem. Neste momento, o Hospital de Seia está sem 946 

anestesista. Ou seja, opero no Hospital da Guarda, sendo que, no Hospital 947 

de Seia, não realizo cirurgias. Foi informada a ULS da Guarda que nos 948 

proibiu de fazer cirurgia geral como faziam no hospital velho.---------------- 949 

Agora, com um hospital novo, com todas as condições, estavam sujeitos só 950 

a cirurgia de ambulatório. Os anestesistas que vinham a este hospital eram 951 

de Viseu, foram-se embora, no entanto, conseguiram arranjar uma lista de 952 

oito anestesistas interessados em vir para o Hospital de Seia, contudo, a 953 

ULS da Guarda contratou duas que ficaram na Guarda e Seia contínua 954 

sem anestesistas. Ou seja, não estão a operar, são dois blocos operatórios 955 

fechados, onde vai fazer pequenas cirurgias para que não encerrem de vez 956 

este Bloco do Hospital de Seia, que engloba também utentes do concelho 957 

de Gouveia.---------------------------------------------------------------------------- 958 

Para que é que querem funcionários públicos no Interior se depois lhes 959 

tiram as condições de trabalho? Ou seja, num país em que há lista de 960 

espera de cirurgia, em que se fala dos problemas de saúde, temos o 961 

Hospital parado, com dois blocos prontos a funcionar, porque na 962 

Administração da ULS da Guarda não há anestesistas!------------------------ 963 

Não preciso de dizer qual foi o Partido que formou a ULS da Guarda, nem 964 

quem nomeou as últimas Administrações. Então para quê? Para fazer ver? 965 

Senhor Presidente da Câmara, só tenho que lhe dar os parabéns por não 966 

ter aceitado esta “fantochada”.---------------------------------------------------- 967 

E, mais, defendem tanto a “casa dos animais”, defendam também a das 968 

pessoas!” – Concluiu.---------------------------------------------------------------- 969 

c) Direito de resposta do Presidente da Câmara ou de quem o substitua 970 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara começando por 971 

responder ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia, 972 

solidarizando-se com o voto de parabéns ao Rancho Folclórico de Gouveia. 973 

É uma data importante, mas mais importante que celebrar o 62.º aniversário 974 

é, apesar desta pandemia toda, continuar a ter as pessoas motivadas para 975 

continuarem a fazer algo pelas coletividades do concelho, porque o 976 
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movimento associativo no concelho é algo que é vital, fundamental e que 977 

acaba por ser uma componente essencial da nossa vivência comunitária.---- 978 

Para todos aqueles que integram, que participam, colaboram, ajudam, 979 

apoiam financeiramente ou logisticamente todas as nossas colectividades, 980 

em nome do Município, um Bem-Haja a todos.---------------------------------- 981 

No que diz respeito ao Desporto, efetivamente tivemos o prazer, a alegria 982 

de, na última semana, termos alcançado resultados fantásticos que colocam 983 

o nosso concelho a níveis muito elevados em termos da participação 984 

desportiva no futebol. Endereçou as suas congratulações tanto às Escolas 985 

de Desporto de Gouveia, como ao Clube Desportivo de Gouveia pelos 986 

resultados alcançados, adiantando que o Município está disponível para 987 

prestar o devido apoio para que as mesmas possam alcançar os melhores 988 

resultados nesta nova etapa.--------------------------------------------------------- 989 

Em relação às obras, encontra-se inscrita uma verba em orçamento para 990 

esse efeito que rondará os €200.000. É óbvio que não chega pois o 991 

montante da intervenção é muito maior. Contudo, não é só o Estádio 992 

Municipal que precisa de intervenções. O Município está a efetuar 993 

intervenções em termos de recintos desportivos em várias frentes do 994 

concelho de Gouveia, é exemplo disso, a requalificação dos balneários do 995 

Clube “Os Vilanovenses” - que aproveitou para felicitar pelo aniversário 996 

que recentemente celebraram - bem como a requalificar os balneários das 997 

piscinas municipais descobertas e a sua envolvente. Não se trata ainda da 998 

intervenção profunda ao nível do espaço envolvente que desejariam 999 

realizar, mas, pelo menos, é aquela que permite desde já a todos aqueles 1000 

que usufruam daquele equipamento poderem estar em segurança para o 1001 

fruir. O Município realizou também intervenções nos campos de ténis, 1002 

encontra-se igualmente a intervencionar a parte técnica das piscinas 1003 

cobertas, uma intervenção superior a €100.000 e a requalificar o ringue 1004 

junto ao Jardim de Infância de Gouveia. São várias as frentes em que o 1005 

Município está envolvido, sendo que, no Estádio Municipal está prevista 1006 

uma verba e é isso que ainda pretendem vir a realizar e que agora ainda se 1007 

torna mais necessário e vem exigir ainda mais do Município.------------------ 1008 

Relativamente ao Recinto da Cerca, esclareceu que o Município nunca 1009 

colocou de lado e nunca se deixou de preocupar com este espaço. Aquilo 1010 

que sempre disseram foi que as Festas do Senhor do Calvário, nas 1011 

condições atuais, desde logo as exigências dos próprios grupos em termos 1012 

de equipamentos, segurança, entre outros, não era o recinto da Cerca o 1013 

local para as Festas do Senhor do Calvário. Porém, nunca disseram a 1014 

nenhuma coletividade ou associação que não poderiam usufruir da Cerca. 1015 
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Pelo contrário. A intervenção que agora foi efetuada não foi aquela que 1016 

queriam, pois no projeto da Intervenção Urbana o recinto da Cerca também 1017 

estava incluído, com uma intervenção profunda, mas o montante não foi 1018 

aprovado, esperando que, no âmbito do novo Quadro Comunitário, haja 1019 

efetivamente a possibilidade de requalificar aquele espaço com apoio na 1020 

candidatura. Portanto, todas as associações, coletividades, que ali 1021 

quisessem desenvolver alguma atividade nunca foram quartadas pela 1022 

Câmara Municipal.-------------------------------------------------------------------- 1023 

Esta intervenção que agora foi efetuada permitirá realizar os eventos no 1024 

âmbito do programa “Verão 5 Estrelas”, delineado pelo Município, para 1025 

combater esta dificuldade que a pandemia nos trouxe a possibilidade de 1026 

realizar eventos com dimensão como os gouveenses têm direito. Mas a 1027 

pandemia veio quartar essa possibilidade. Este programa que referiu foi 1028 

delineado para voltar a proporcionar aos gouveenses e a todos aqueles que 1029 

assim o desejarem poderem fruir e tirar o devido partido daqueles 1030 

espetáculos com as limitações que decorrem da pandemia, mas espera que 1031 

a pandemia não o venha a impedir.------------------------------------------------- 1032 

Em relação ao arranjo dos caminhos, tal como fazem todos os anos, essa 1033 

acção está prevista. Os técnicos do Município, Eng.º Hugo Teixeira e Eng.º 1034 

Bruno Abrantes, já contataram os Senhores Presidentes de Junta no sentido 1035 

de articularem as intervenções que pretendem que sejam efetuadas, 1036 

comunicando que, ainda durante aquela semana, seria diligenciado o 1037 

procedimento concursal para este efeito.------------------------------------------ 1038 

No que diz respeito ao Caminho do Jancão e Azeveiro, são dois 1039 

compromissos do Município e são para realizar. Não foi possível fazê-lo 1040 

até agora com a rapidez com que tinham previsto, mas são para fazer. Essa 1041 

vontade e determinação mantém-se e vão fazê-lo certamente.----------------- 1042 

------- Quanto ao estado de degradação de alguns pavimentos, assunto 1043 

abordado pelo Senhor Deputado Constantino Matos (CDU), comunicou 1044 

que a Câmara já começou a fazer reparações nos pavimentos, bem como a 1045 

limpeza de bermas. Há efetivamente algumas falhas em termos de 1046 

sinalização, mas o levantamento dessas situações já foi feito, pelo que 1047 

vamos adquirir o material necessário a fim de ser colocado.------------------- 1048 

------- À intervenção da Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS), que 1049 

abordou a Estratégia Local de Habitação, referiu que o Município realizou 1050 

todo o trabalho para que fosse possível apresentar a candidatura, com o 1051 

levantamento dos casos. Entretanto foi aprovada, seguiu os seus trâmites 1052 

para o IHRU, onde houve atrasos, até se concretizar a assinatura do 1053 

Acordo. A assinatura deste Acordo Financeiro foi o corolário deste 1054 
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processo, no valor de 3 milhões e 800 mil euros, uma parte a fundo perdido 1055 

e outra parte como empréstimo. É uma parte do valor dos 4 milhões e meio 1056 

de euros que está previsto na Estratégia, sendo que, essa parte tem que ser 1057 

assumida pelo Município.------------------------------------------------------------ 1058 

Relativamente à questão do cowork e do espaço para realização de 1059 

teletrabalho, referiu que esta questão dos Municípios estarem ou não a 1060 

aderir, cada um adere à medida que tem os seus espaços preparados, pois 1061 

não se pode aderir e não ter espaços para o efeito. Para além disso, esta 1062 

Rede de Espaços Cowork, da parte do Governo é zero, pois quem 1063 

disponibiliza, quem equipa e quem municia tudo nestes espaços são os 1064 

Municípios. Esteve presente nessa sessão de apresentação do projeto e 1065 

assinatura de protocolo, representando a CIM_BSE, onde estiveram 1066 

também presentes três Ministras, mas de facto o Governo cria e divulga a 1067 

Rede, mas o Estado não contribui para a concretização dos espaços, com 1068 

todos os equipamentos necessários. Apenas divulgam os Municípios que 1069 

têm Rede de espaços cowork. Isso não significa que o Município de 1070 

Gouveia não tenha interesse em integrar esta Rede e isso será concretizado 1071 

quando tiver o seu espaço concluído e equipado. Nessa altura, o Município 1072 

de Gouveia entrará.------------------------------------------------------------------- 1073 

Em relação à questão do Calçadão, informou que existe um problema 1074 

naquele local com um talude que provocou o aluimento da própria calçada. 1075 

Essa questão já foi verificada tecnicamente e vai ser contratado o 1076 

empreiteiro para fazer a correção em termos de obra. Quanto ao resto do 1077 

percurso do calçadão, o mesmo não está abandonado, tem sido 1078 

sucessivamente limpo. É óbvio que precisa de ter uma intervenção de 1079 

sinalização, bem como ao nível da iluminação pública.------------------------- 1080 

------- Respondendo ao Senhor Deputado Diogo Cardona (PPD/PSD) no 1081 

que diz respeito ao espaço cowork de Folgosinho, a levar a efeito numa 1082 

casa que é propriedade do PNSE, que se encontrava ao abandono, há mais 1083 

de dois anos. O Município de Gouveia, juntamente com o Senhor 1084 

Presidente da Junta de Freguesia de Folgosinho, andavam a tentar junto do 1085 

ICNF que nos disponibilizassem o edifício para que o mesmo fosse 1086 

reabilitado, uma intervenção no valor de €100.000, para poder efetivamente 1087 

voltar a ser usado. Um espaço que está de facto bastante degradado e 1088 

devassado. Mas, finalmente, ao fim deste tempo todo, conseguimos chegar 1089 

à assinatura do protocolo de cedência da casa para se iniciar o projeto e 1090 

obra.------------------------------------------------------------------------------------- 1091 

Relativamente à Rede Ambiental, é uma candidatura que o Município de 1092 

Gouveia tem no âmbito do Pacto da CIM_BSE no valor de €390.000, 1093 
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destinada a investimentos, dos quais, canalizaram uma parte significativa 1094 

para um investimento nos Viveiros de Folgosinho, no valor de €290.000, 1095 

tendo em vista a reabilitação deste espaço, de modo a voltar a ter um 1096 

espaço de educação ambiental.------------------------------------------------------ 1097 

Outro espaço que se propõem reabilitar é a “Casa do Sumo do Mondego” 1098 

destinado a ser um espaço interpretativo da Rota do Mondego. Para além 1099 

de outros espaços que a Câmara está a reabilitar com a ajuda da Junta de 1100 

Freguesia de Folgosinho, é exemplo disso a “Casa do Paidiz”, para além da 1101 

reabilitação da casa de apoio à Rota dos Galhardos, estando ainda prevista 1102 

a reabilitação de uma outra.--------------------------------------------------------- 1103 

Associou-se à congratulação à Casa da Passarela pelos prémios alcançados, 1104 

algo a que este produtor está habituado. Existem outros produtores que 1105 

também foram premiados, a Casa da Tapada do Barro e todos merecem 1106 

destaque porque são agentes fundamentais não só em termos económicos, 1107 

mas são agentes fundamentais no sector dos Vinhos do Dão, Vinhos de 1108 

Altitude.-------------------------------------------------------------------------------- 1109 

Relativamente ao ponto de situação das obras, o Senhor Presidente 1110 

informou o seguinte: o Mercado Municipal, em termos de obra está 1111 

praticamente concluída, apenas estão a faltar questões ligadas à parte de 1112 

certificação elétrica; A Requalificação da Zona dos Belinos, a parte da 1113 

envolvente exterior está praticamente concluída, agora estão avançar para 1114 

terminar o interior do espaço, com as divisórias dos espaços e sua pintura. 1115 

A parte eléctrica e das tecnologias estão instaladas, para poderem ter aquele 1116 

espaço disponível e ser para cowork e teletrabalho; A Estrada do Curral do 1117 

Negro, gostaria muito que, até ao final do mês de junho, estivesse o 1118 

procedimento a concurso, mas ainda há pormenores a concluir da parte dos 1119 

técnicos; o Bairro de Santo António, em Nespereira, ainda esta semana vai 1120 

para concurso a obra de requalificação de todo o Bairro.----------------------- 1121 

------- Em resposta ao Senhor Deputado Pedro Brazete Marques 1122 

(PPD/PSD) o Programa “Abeirar” é um projeto da Rede de Bibliotecas da 1123 

CIM_BSE, à qual se junta a Universidade da Beira Interior e a Fundação 1124 

para a Ciência do Município de Figueira de Castelo Rodrigo. É um projeto 1125 

muito interessante que entenderam concretizar no âmbito desta 1126 

Comunidade porque junta duas valências importantes: a parte do 1127 

conhecimento científico em relação a três elementos fundamentais, a água, 1128 

a geologia e o ar e associa a parte da literatura. Mais informou que no 1129 

concelho de Gouveia já se realizou uma primeira edição do programa na 1130 

Freguesia de Aldeias, um programa que se vai prolongar até outubro de 1131 

2021 e vai percorrer os quinze Municípios da CIM_BSE. É um programa 1132 
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que espera que a pandemia não vá prejudicar e que o mesmo tenha adesão, 1133 

de modo a dar a conhecer espaços fantásticos que existem no território da 1134 

CIM_BSE.----------------------------------------------------------------------------- 1135 

Associou-se uma vez mais ao aniversário do Clube de Futebol “Os 1136 

Vilanovenses”, um clube que o Município tem estado a apoiar desde logo 1137 

na requalificação integral dos balneários do campo, um investimento 1138 

avultado, mas fê-lo por reconhecer a mais-valia da existência deste clube, 1139 

do trabalho que é realizado e daquilo que ele representa para os 1140 

vilanovenses e para os gouveenses.------------------------------------------------ 1141 

Informou que o memorando de entendimento “Re-Conecting”, que foi 1142 

assinado, visa criar um conjunto de parcerias fundamentais para o 1143 

desenvolvimento de ecossistemas que pretendem colocar no terreno 1144 

soluções que permitam a digitalização o mais possível do território e levar 1145 

a fibra até às zonas rústicas. Tratam-se de 31 parceiros, que vão desde o 1146 

sector empresarial até ao sector académico. Ainda hoje a Senhora Ministra 1147 

da Coesão referia, e muito bem, numa reunião que tiveram após a 1148 

assinatura dos acordos de adesão à rede de cowork, que o mundo 1149 

académico deste país está praticamente todo neste projeto. Essa é uma mais 1150 

valia muito importante para a sua concretização e tem como projeto âncora 1151 

principal a digitalização do território. Depois tem um conjunto de verticais 1152 

de áreas diferentes de intervenção que são fundamentais para os nossos 1153 

territórios, que vão desde a parte agrícola e estão já a desenvolver os 1154 

trabalhos para uma agenda mobilizadora no âmbito do Agrotec. Também 1155 

em áreas muito importantes que têm a ver com a floresta e com a habitação. 1156 

E aqui é que é a grande questão, pois não basta querermos espaços de 1157 

teletrabalho e de cowork, é necessário também disponibilizar habitação 1158 

para que possam cá vir viver, é esse trabalho que estão a fazer no âmbito da 1159 

CIM, para termos 1.000 fogos reabilitados e disponibilizar a todos aqueles 1160 

que já cá vivam, ou queiram vir viver para o interior. Temos que fazer um 1161 

investimento no montante de 60 milhões de euros. Foi isso que foi 1162 

apresentado hoje à Senhora Ministra da Coesão e o processo está a avançar 1163 

muito bem, aliás, este projeto da CIM_BSE está a ser reconhecido em 1164 

diversas instâncias deste país, como um projeto-piloto, para depois poder 1165 

eventualmente ser replicado no resto do país, nas áreas de baixa densidade.  1166 

Algumas das áreas vão ser financiadas no âmbito do PRR, outras áreas no 1167 

âmbito do 2030 e outras financiadas no âmbito do programa 5G.------------- 1168 

É um projeto importante, na medida em que conseguiu demonstrar que 1169 

quinze Presidentes de Câmara conseguiram estar de acordo num programa 1170 

com áreas diferentes e que abarca áreas que interessam ao território e foi a 1171 
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pensar no território enquanto um todo. Por isso mesmo é que este projeto 1172 

está a ser bastante elogiado em diversas instâncias, precisamente, por ser 1173 

um projeto que captou aquilo que efetivamente o território necessita.-------- 1174 

Relativamente à questão do investimento da SONAE efetivamente houve 1175 

um atraso, mas esclareceu que não se deveu ao Presidente da Câmara.------- 1176 

Por razões que se prendem com questões de fiscalidade, houve exigências 1177 

de formalidades a serem cumpridas e, por isso, é que houve atrasos, 1178 

contudo, informou que a escritura vai ser celebrada no dia 6 de julho.-------  1179 

------- Em resposta à Senhora Deputada Lurdes Paraíso (PS) associou-se à 1180 

parabenização à Casa da Passarela. Relativamente à questão da obra na 1181 

Estrada Municipal em Lagarinhos, referiu que não é técnico, nem pode pôr 1182 

em causa aquilo que os técnicos fizeram em termos de projeto. No entanto, 1183 

amanhã colocará esta questão aos técnicos. Porque, uma coisa é aquilo que 1184 

em termos de senso comum entendemos que é o mais adequado, outra coisa 1185 

é aquilo que tecnicamente é exequível. Contudo, amanhã colocará essa 1186 

questão aos técnicos para depois poder responder à Senhora Deputada.------ 1187 

------- Em resposta à questão colocada pela Senhora Deputada Isabel 1188 

Nascimento (PPD/PSD) que abordou a importância do Programa Gouveia 1189 

Invest III, trata-se de um conjunto de programas que o Município colocou 1190 

no terreno para tentar ajudar os agentes económicos numa fase em que 1191 

estavam encerrados e não podiam exercer a sua atividade normalmente, no 1192 

entanto, continuavam a suportar os encargos com rendas ou empréstimos 1193 

bancários. Aproveitou para destacar também o programa take away, como 1194 

forma de incentivar os gouveenses a consumirem no comércio local. Estas 1195 

medidas não visam resolver os problemas, mas sim tentar atenuar as 1196 

dificuldades.--------------------------------------------------------------------------- 1197 

Mostrou o seu desagrado pelo facto de já terem desaparecido algumas 1198 

floreiras da Rua da Cardia, não tinham conhecimento disso, esperando que 1199 

já tenham sido repostas. Esse é o problema eterno de que quando se faz 1200 

alguma coisa há sempre alguém que resolve estragar. No entanto, foi uma 1201 

iniciativa muito importante dos comerciantes da Rua da Cardia, que 1202 

felicitou, e a Câmara Municipal de Gouveia apoiou financeiramente na 1203 

aquisição dos vasos e flores. Reconhece os problemas com o piso, mas 1204 

aquela rua merece ter outra vida que passa pela sua fruição cada vez mais 1205 

pedonal ou, pelo menos, em determinadas horas, e isso ajudará os 1206 

comerciantes desta rua.--------------------------------------------------------------- 1207 

------- Em resposta à Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) no que diz 1208 

respeito à limpeza dos caminhos rurais, ainda esta semana vai ser publicado 1209 

o procedimento para a contratação do empreiteiro. Relativamente ao 1210 
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caminho a que a Senhora Deputada se referiu, está prevista a limpeza das 1211 

margens do caminho e arranjo do piso que é em terra. Contudo, estão a 1212 

estudar no sentido de, financeiramente, ser possível o alcatroamento 1213 

daquele caminho, pelo menos, até à propriedade do empreendimento 1214 

turístico.-------------------------------------------------------------------------------- 1215 

Em relação ao Parque Ecológico, vão iniciar-se as obras de requalificação, 1216 

o qual vai ter um conjunto diferente, e para melhor, de espaços. Os animais 1217 

que são recolhidos, são-no temporária e provisoriamente, para depois serem 1218 

conduzidos para outros canis/gatis efetivos ou para adoção, enquanto o 1219 

canil/gatil intermunicipal não estiver concluído.--------------------------------- 1220 

------- Em resposta à intervenção do Senhor Deputado António Machado 1221 

(PPD/PSD) que fez referência a um conjunto de iniciativas que o 1222 

Município levou a efeito, é claro que não se referiu a todas, porquanto não 1223 

seria possível, a nossa ambição é maior do que aquilo que conseguimos 1224 

fazer muitas vezes. Por razões diversas, muitas vezes, não conseguimos 1225 

fazer nem no tempo que gostaríamos de fazer. Por exemplo, no ano 1226 

passado não foi possível realizar um conjunto de obras que estavam 1227 

previstas, no entanto, estão a ser realizadas este ano, transmitindo aos 1228 

gouveenses que aquilo que nos propusemos fazer queremos cumprir. Não 1229 

foi possível no ano passado, por razões que todos conhecem, mas estão a 1230 

realizar este ano no interesse de todos os gouveenses.--------------------------- 1231 

------- Em resposta ao Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) em 1232 

relação à ida ou não da Antena Livre de Gouveia para o Mercado 1233 

Municipal, é uma matéria que vão articular com os seus responsáveis, 1234 

sempre na prossecução do melhor interesse para esta estação de rádio.------- 1235 

Em relação ao transporte urbano “Estrelinhas”, esse atraso deveu-se ao 1236 

regime de teletrabalho, pois a empresa está há meses à espera pela emissão 1237 

de despacho do processo.------------------------------------------------------------ 1238 

------- Usou da palavra o Senhor Vereador José Nuno Santos a fim de 1239 

esclarecer sobre a Feira do Queijo virtual. Aproveitou para agradecer as 1240 

palavras do Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) em relação à 1241 

realização do vídeo promocional que foi feito com o intuito de promover a 1242 

edição digital da Exposerra.--------------------------------------------------------- 1243 

O queijo Serra da Estrela é efetivamente o produto mais vendido nesta 1244 

plataforma, que os serviços do Município de Gouveia, mais concretamente, 1245 

o Posto de Turismo e o Gabinete de Saúde Pública e Veterinária, na pessoa 1246 

da Eng.ª Regina Lopes, estão a fazer o acompanhamento personalizado das 1247 

vendas de muitos produtores de Queijo Serra da Estrela, pois alguns deles 1248 

não dominam os meios informáticos.---------------------------------------------- 1249 
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Ao contrário daquilo que o Senhor Deputado disse, já todos os produtores 1250 

desta plataforma realizaram, pelo menos, uma venda. De todo o modo, 1251 

também é verdade que, nesta altura do ano, as vendas de queijo Serra da 1252 

Estrela tenham descido, pois o queijo Serra da Estrela é um produto que 1253 

tem o pico de vendas em determinada altura do ano e o verão não é uma 1254 

altura em que haja efetivamente muitas vendas.---------------------------------- 1255 

Mais referiu que, na última Assembleia Municipal, na qual o Senhor 1256 

Deputado questionou sobre valores e resultados desta plataforma teriam 1257 

cerca de 6.000 euros de vendas realizadas, neste momento, tendo mediado 1258 

cerca de dois meses desde a última sessão deste órgão, passaram a ter já 1259 

mais 9.000 euros em venda. Houve um bom impulso desde a publicação 1260 

deste último vídeo promocional, de 222 ordens de venda realizadas até à 1261 

data da última Assembleia Municipal, passaram a ter 315 ordens de venda e 1262 

de média 481 euros de vendas feitas por produtor, passaram a ter 718 euros 1263 

de vendas realizadas em média por produtor. Acrescentou que houve 1264 

efetivamente alguns produtores queijo Serra da Estrela DOP que 1265 

conseguiram esgotar a totalidade do seu produto através desta plataforma.-- 1266 

------- Retomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara para dizer que em 1267 

relação à retirada do amianto nas oficinas, está inscrita em orçamento, 1268 

tendo sido já verificada a melhor solução. Inicialmente foi determinada 1269 

uma outra opção, contudo, verificou-se uma outra alternativa que vai ser 1270 

colocada em termos de procedimento para esse trabalho ser efetuado.------- 1271 

No que diz respeito à Avaliação do Desempenho e Opção Gestionária, 1272 

alguma avaliação de desempenho já está realizada, faltando ainda alguns 1273 

trabalhadores. Verificou-se algum atraso porque a pessoa responsável por 1274 

esta Secção encontra-se ausente devido a problemas de saúde e isso tem 1275 

atrasado a resolução definitiva do processo. Mas, pensa que, rapidamente, 1276 

vai ser efetuado, porque, dentro do possível, vai dar o seu contributo para 1277 

que se possa encerrar esta questão.------------------------------------------------- 1278 

Em relação ao piso da Rua da Cardia, é um facto que há ali problemas, já 1279 

se realizaram várias intervenções a esse nível e terão que ser efetuadas as 1280 

intervenções necessárias para que aquela situação e todas aquelas que 1281 

surjam sejam alteradas.--------------------------------------------------------------- 1282 

Relativamente ao Paço de Melo, o espaço já foi intervencionado pelos 1283 

Sapadores da Câmara Municipal, entretanto, também foi realizada uma 1284 

inspeção técnica no local, com a presença dos técnicos da Direção Regional 1285 

da Cultura do Centro, para definir articuladamente as intervenções que vão 1286 

ser levadas a efeito.------------------------------------------------------------------- 1287 



 
 

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  
  

 35 

------- Em resposta à Senhora Deputada Daniela Oliveira (PPD/PSD) 1288 

corroborou das suas palavras em relação ao movimento associativo, pilar 1289 

fundamental da nossa vivência no concelho e uma das nossas riquezas.------ 1290 

------- À intervenção do Senhor Deputado Ricardo Morgado (PPD/PSD) 1291 

associou-se à referência à atleta Sílvia Rebelo, uma grande campeã.--------- 1292 

No que diz respeito à incubadora, neste momento, estamos na fase de 1293 

acabamentos, esperando que, dentro de algum tempo, aquele espaço possa 1294 

estar disponibilizado.----------------------------------------------------------------- 1295 

A referência que o Senhor Deputado fez ao IPN de Coimbra, de facto o 1296 

Município encontra-se em articulação com esta entidade. É uma entidade  1297 

que, no País, melhor e mais reconhecido trabalho tem realizado no âmbito 1298 

da encubação. Está certo que dentro de algum tempo vai haver novidades 1299 

em relação a projetos a desenvolver naquele espaço o qual já tem 1300 

interessados, nomeadamente ao nível de constituição de empresas no 1301 

concelho de Gouveia.----------------------------------------------------------------- 1302 

Em relação ao tema das portagens, felizmente e finalmente alguma boa 1303 

notícia em relação a este assunto, pois a partir de amanhã vão passar a 1304 

usufruir de 50% de desconto, pese embora terem ficado excluídos os carros 1305 

eléctricos. Esta questão da redução das portagens, objetivamente, resulta de 1306 

uma deliberação da Assembleia da República.----------------------------------- 1307 

Associou-se ao voto de pesar pelo falecimento dos gouveenses vítimas da 1308 

Covid-19.------------------------------------------------------------------------------- 1309 

------- À intervenção da Senhora Deputada Helena Gonçalves (PPD/PSD) 1310 

solidarizou-se com a Senhora Deputada em relação a estas questões muito 1311 

importantes da saúde no território da nossa comunidade. É cada vez mais 1312 

difícil conseguir atrair técnicos competentes para os hospitais dos 1313 

territórios de baixa densidade. No dia em que os municípios, que não é o 1314 

caso do Município de Gouveia, uma vez que temos uma Unidade Local de 1315 

Saúde, não teremos à partida a assunção para já de responsabilidades na 1316 

área da saúde, quando tal acontecer, não vai ser aos Municípios que vai 1317 

competir contratar médicos e enfermeiros. Mas de facto é uma dificuldade 1318 

séria porque toca com a vida efetiva e concreta das pessoas.------------------- 1319 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1320 

solidarizando-se com aquilo que foi dito sobre o Hospital de Seia e se, 1321 

eventualmente, os membros da sua bancada poderem dar algum apoio ou 1322 

ajuda em termos daquilo que são as necessidades face ao Hospital estão 1323 

disponíveis para colaborar nesse sentido.------------------------------------------ 1324 
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Dirigindo-se ao Senhor Presidente da Câmara, reconhece que de facto 1325 

“projetos pioneiros” é o que não tem faltado em Gouveia nestes últimos 1326 

vinte anos e, portanto, o impacto disso também é visível.---------------------- 1327 

Depois, houve um momento no discurso do Senhor Presidente da Câmara 1328 

que não percebeu se estava a falar como Presidente da CIM ou como 1329 

Presidente da sua Autarquia, porque na verdade parecia que estava a 1330 

defender a CIM e não propriamente aquilo que são os interesses de 1331 

Gouveia. Houve duas fases de aprovação do projeto da Rede Nacional de 1332 

Espaços de Teletrabalho, pelos vistos, o Senhor Presidente da Câmara 1333 

esteve presente nas duas fases de aprovação desse projeto e Gouveia não 1334 

está incluído. E, se de facto este projeto é importante para Gouveia, não 1335 

compreende porque não foi incluído, tanto mais que já há interessados.----- 1336 

E, ao contrário daquilo que o Senhor Presidente disse, nomeadamente, 1337 

naquilo que foi o apoio do Governo, aquilo que de facto está protocolado é 1338 

que o Governo permite ceder um valor de 4.827 euros a cada trabalhador 1339 

que queira aderir ao projeto e a informação que têm é de que, neste 1340 

momento, já foram apresentadas 460 candidaturas, relativas a um total de 1341 

820 pessoas, incluindo candidatos e respetivos elementos do agregado 1342 

familiar. A maior parte dos processos apoiados são de pessoas que se 1343 

mudaram da região de Lisboa para a região Centro, 23% e 28 das 1344 

candidaturas aprovadas são de pessoas que criaram o seu próprio emprego. 1345 

Não sabem se vai haver uma nova fase, mas, neste momento, Gouveia está 1346 

de fora.---------------------------------------------------------------------------------- 1347 

E se este é um assunto tão importante – e é de facto um assunto importante 1348 

em termos daquilo que é uma nova visão do trabalho – não percebe então 1349 

porque não foi assinado esse protocolo para Gouveia.-------------------------- 1350 

------- Usou novamente da palavra a Senhora Deputada Helena Gonçalves 1351 

(PPD/PSD) agradecendo a solidariedade da Senhora Deputada Ana Paula 1352 

Freitas (PS). Estamos a falar da ULS da Guarda em que os doentes da sua 1353 

área de abrangência vão ter que ser operados em Viseu, Coimbra, etc.------- 1354 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) 1355 

congratulando-se com o facto de serem todos diferentes, diferentes nas 1356 

pertenças, nas crenças, nos interesses, nas motivações, nas defesas por 1357 

causas maiores ou por causas menores, ainda bem que assim é. É uma 1358 

diversidade e uma diversidade que se conquistou num regime democrático 1359 

de Abril.-------------------------------------------------------------------------------- 1360 

Na parte que lhe toca quer dizer que, realmente, também é sensível a várias 1361 

causas, causas maiores e a causas menores. Às vezes temos que ser assim, 1362 

ir mesmo contra a corrente e não nos preocuparmos se agradamos ou 1363 
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deixamos de agradar. É assim. São assim as nossas escolhas, as escolhas 1364 

que nós fazemos e que considera que também nos devemos preocupar com 1365 

aquilo que é a coragem. Efetivamente pode ter muitos defeitos, mas não se 1366 

considera cobarde nem a nível pessoal, nem a nível político.------------------  1367 

II - PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO” 1368 

------- 1) Sr. Augusto Santos, da Freguesia de Nespereira:- O munícipe 1369 

Augusto Santos, residente em Nespereira, dirigiu-se à presente sessão da 1370 

Assembleia Municipal para dar conta de um assunto, o qual já apresentou 1371 

numa reunião de Câmara pública em 23 de novembro de 2017. Esse 1372 

assunto prende-se com um problema nos passeios na Rua do Carvalhal n.º 1373 

2 e n.º 4, em Nespereira e que, até à presente data, ainda não foi resolvido. 1374 

O seu vizinho já tem a madeira no interior da habitação a apodrecer, pois os 1375 

lancis e o cimento dos passeios quase que “engolem” as casas. Há uns 1376 

meses atrás fizeram uma intervenção no passeio, cortaram à volta de vinte 1377 

centímetros no passeio, rente à sua casa, contudo, o material está todo a 1378 

abrir, porque cimento velho com cimento novo não cola. De seguida 1379 

entregou à Mesa o registo fotográfico.--------------------------------------------- 1380 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia referindo que 1381 

aquilo que este órgão pode fazer é recomendar à Câmara que os Serviços 1382 

Técnicos analisem o assunto e, para os devidos efeitos, a Mesa vai dar 1383 

andamento ao assunto reencaminhando para a Câmara o registo fotográfico 1384 

agora entregue pelo munícipe.------------------------------------------------------ 1385 

------- 2) Sr. José Manuel Santos, da Freguesia de Aldeias:- Residente na 1386 

Rua da Cruzinha, na freguesia de Aldeias, dirigiu-se a esta sessão da 1387 

Assembleia Municipal para dar conta de que há já um ano que se debate 1388 

com o problema de deterioração do piso daquela rua. Quando se começou a 1389 

deteriorar dirigiu-se à Junta de Freguesia, contudo esta edilidade 1390 

apresentou sempre desculpas, dizendo que tinha contatado a Câmara para a 1391 

resolução do problema, não tendo conseguido.----------------------------------- 1392 

Decorrido um ano, sem que o problema tenha sido resolvido, entendeu 1393 

mobilizar cerca de trinta moradores através da assinatura de um abaixo-1394 

assinado e registo fotográfico que entregou à Mesa.----------------------------- 1395 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1396 

agradecendo a sua participação, contudo, esclareceu que a Assembleia 1397 

Municipal não tem poder para resolver a questão que o munícipe 1398 

apresentou.----------------------------------------------------------------------------- 1399 

No entanto, à semelhança do caso anterior, vai providenciar no sentido de 1400 

encaminhar o abaixo-assinado, oficialmente, para a Câmara Municipal, 1401 

pois também lhe parece ser um problema de saúde pública que tem que ter 1402 
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outras vertentes de análise, sendo certo que, quem terá que resolver será, 1403 

em primeira instância, a Junta de Freguesia e, em segunda instância, a 1404 

Câmara Municipal.-------------------------------------------------------------------- 1405 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara dirigindo-se ao Sr. 1406 

Augusto Santos, de facto, o munícipe já colocou várias vezes este 1407 

problema. Tem conhecimento que os serviços se deslocaram ao local, mas 1408 

se o problema não está resolvido os serviços têm que voltar ao local de 1409 

modo a colocar a situação em condições.------------------------------------------ 1410 

De seguida, dirigiu-se ao Sr. José Manuel Santos e esclareceu que o 1411 

assunto que apresentou é da competência da Câmara Municipal e não da 1412 

Junta de Freguesia, que nem sequer tem meios próprios para poder resolver 1413 

o problema. Informou que há cerca de quinze dias esteve no local com a 1414 

Senhora Presidenta da Junta de Freguesia a verificar essa mesma situação. 1415 

Comunicou ao munícipe que vai ser feita a pavimentação daquela rua, não 1416 

adiantando datas, uma vez que existem procedimentos administrativos a 1417 

cumprir.-------------------------------------------------------------------------------- 1418 

III – PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 1419 

PONTO 1 – Apreciação e Votação dos Documentos de Prestação de 1420 

Contas da Câmara Municipal de Gouveia do Ano de 1421 

2020; Apreciação do Inventário de todos os Bens, Direitos 1422 

e Obrigações Patrimoniais 1423 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1424 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 1425 

ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------- 1426 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que as 1427 

Contas do ano de 2020, obviamente, que está condicionada pela pandemia 1428 

e constrangimentos e problemas que ela trouxe, não só ao nível daquilo que 1429 

eram as intenções do executivo, mas também aos esforços que foi 1430 

necessário direcionar para outras matérias diretamente relacionadas com o 1431 

apoio à população. A preocupação do executivo em relação ao ano de 2020 1432 

foram as pessoas, a sua saúde, o apoio às famílias e aos empresários, não 1433 

deixando ainda assim de realizar um conjunto de trabalhos, mas que não 1434 

foram aqueles que a Câmara Municipal tinha inicialmente idealizado.------- 1435 

De seguida solicitou a devida autorização ao Senhor Presidente da Mesa 1436 

para conceder a palavra ao Dr. Pedro Patrício, Consultor financeiro do 1437 

Município, tendo-lhe sido concedida.---------------------------------------------- 1438 

------- Usou da palavra o Dr. Pedro Patrício referindo que a Prestação de 1439 

Contas do ano de 2020 é a primeira Prestação de Contas apresentada no 1440 

novo Normativo SNC-AP, o que originou alguns ajustamentos 1441 
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comparativamente com o POCAL. Afirmou que foi um ano extremamente 1442 

complicado pela implementação do novo sistema normativo, que obrigou 1443 

rever todo o património imóvel, uma vez que foi publicada a FAC 44 em 1444 

fevereiro, o que deixou muito pouco tempo para concluir a Prestação de 1445 

Contas.---------------------------------------------------------------------------------- 1446 

Por sua vez referiu que estas alterações tiveram um impacto muito 1447 

significativo no valor Património Liquido do Município. Todos se 1448 

recordarão que há uma Reserva que vem desde 2007, primeiro ano em que 1449 

houve revisão de Contas imposta por Lei. É uma Reserva que tem vindo a 1450 

diminuir em termos de expressão, porque o valor global do património 1451 

também tem vindo a reduzir por força das depreciações dos ativos, bem 1452 

como os ajustamentos que já tinham sido feitos, num trabalho bastante 1453 

profundo realizado em 2016/2017 de revisão das vidas úteis dos bens e das 1454 

taxas de depreciação. Mas o normativo anterior permitia uma interpretação 1455 

do classificador associado ao Património que nos permitia, por exemplo e 1456 

foi aquele que foi mais relevante neste processo todo, que a rede viária 1457 

pudesse ter 150 anos de vida útil no caso das calçadas sendo que o novo 1458 

normativo define que a vida útil para todas as redes viárias é de vinte anos. 1459 

Isto deu uma redução muito significativa sobre todas as infraestruturas com 1460 

maior vida útil e representando uma redução no Balanço do Município, 1461 

superior a 30 milhões de euros em termos de valorização do seu ativo. ------ 1462 

Houve também um ajustamento na forma como são classificados os 1463 

subsídios aos investimentos que também eles por força desta revisão das 1464 

taxas de depreciação sofreram uma redução comparativamente com os 1465 

valores registados em ano anterior de, sensivelmente, 4 milhões de euros o 1466 

que dá um ajustamento do património líquido de, sensivelmente, 29 1467 

milhões de euros, por comparação entre o balanço a 31/12/2019 e o 1468 

processo de transição a 01/01/2020. ----------------------------------------------- 1469 

Relativamente à Conta propriamente dita, registar uma execução de 15,7 1470 

milhões de euros o que representa para o Orçamento corrigido 86% de 1471 

Execução na Receita, dos quais 10,8 milhões de Receitas Correntes e 4,5 1472 

milhões de Receitas de Capital. ---------------------------------------------------- 1473 

Relativamente à Despesa, ela ficou um pouco abaixo, ligeiramente inferior 1474 

aos 15 milhões de euros, mais propriamente, 14.846.000,00 euros, sendo 1475 

9.800.000,00 euros de Despesa Corrente e 5.025.000,00 de Despesa de 1476 

Capital. A Taxa de Execução da Despesa do Orçamento final corrigido foi 1477 

de 75%. -------------------------------------------------------------------------------- 1478 

No que diz respeito à Dívida do Município, tal como foi evidenciado há 1479 

relativamente pouco tempo, chamando a atenção que existe uma gralha no 1480 
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documento que fala na Dívida Municipal que menciona 18.000.000 euros, 1481 

não é verdade, mas sim sensivelmente 14.000.000,00 euros, se se 1482 

recordarem dos documentos que foram trazidos a esta Assembleia, aquando 1483 

da contratação do empréstimo de médio e longo prazo, a dívida apresentada 1484 

não chegava aos 14.000.000,00 euros, mas andaria muito próximo disso e é 1485 

essa a dívida no final de 2020.------------------------------------------------------ 1486 

Fazendo uma breve análise à Certificação Legal de Contas que foi 1487 

apresentada pelos Revisores e que não merece a total concordância, mas os 1488 

Revisores são soberanos quanto à sua apresentação, dizer quanto ao 1489 

Património, nada os surpreende, até porque o valor da Reserva em si é 1490 

reduzido. É reduzido porque vinham valores muito maiores em anos 1491 

anteriores por força da valorização total do Património, com a redução da 1492 

valorização do Património Líquido, a Reserva no global é uma Reserva de 1493 

âmbito e passa a ter um valor mais reduzido. ------------------------------------ 1494 

Esclareceu também que dado o prolongamento deste trabalho de Revisão 1495 

das depreciações dos ativos imóveis, não foi possível no Município de 1496 

Gouveia, como não foi possível em nenhum Município que este ano os 1497 

auditores tivessem a possibilidade de analisar os trabalhos que foram feitos 1498 

no Património. Mesmo Municípios que não tinham quaisquer Reservas de 1499 

âmbito na área do Património, este ano viram na Certificação Legal de 1500 

Contas surgir uma Reserva. --------------------------------------------------------- 1501 

Relativamente ao Município de Gouveia, apesar desta redução de Reserva 1502 

de âmbito que é colocada, ainda estão longe de satisfazer aquilo que são os 1503 

anseios dos Revisores, que pretendem um trabalho mais profundo ao nível 1504 

do levantamento daquilo que é a titularidade dos bens do Município e que 1505 

pensa que também agora depois deste trabalho haverá condições de mais 1506 

facilmente caminharem no sentido de finalmente se conseguirem preparar 1507 

demonstrações financeiras que não deixem qualquer duvida aos Revisores.  1508 

A si, pessoalmente, o valor que é apurado este ano poderá afirmar com 1509 

alguma segurança que não haverá muitos ajustamentos a fazer, uma vez 1510 

que, por um lado, os bens que foram registados em 2002, com estas 1511 

correções das vidas úteis passam a ter, em alguns casos, um valor residual. 1512 

Em bom rigor o património líquido neste momento é registado, com 1513 

exceção do edificado, tem uma valorização que é das obras efectuados após 1514 

2002 e como tal a base principal da Reserva começa ela própria deixa de 1515 

ter algum fundamento. -------------------------------------------------------------- 1516 

Quanto à Reserva colocada à questão dos subsídios, que não existia na 1517 

Contas do ano passado, prende-se precisamente com a falta de tempo que 1518 
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houve para os Revisores poderem apreciar todo este trabalho e o impacto 1519 

que teve na rubrica dos subsídios. ------------------------------------------------- 1520 

Relativamente à Reserva das Outras Contas a pagar que surge este ano na 1521 

Conta e é aqui que há uma não concordância total entre aquilo que é 1522 

decidido pelos Revisores, até porque não concordamos com o valor que é 1523 

identificado, não é que isto tenha uma relevância muito profunda na Conta 1524 

e diz isto porque, como já disse várias vezes, o Resultado Líquido num 1525 

Município é claro que tem a sua importância, mas ao contrário de uma 1526 

empresa não é o mais importante. O mais importante é que o património 1527 

esteja devidamente registado e a forma como é tratada a divida e garantir 1528 

que toda a divida está reconhecida no Balanço. ---------------------------------- 1529 

Este ajustamento não tem qualquer impacto na dívida, apesar de estar numa 1530 

rubrica de Outras Contas a pagar é uma subrubrica de acréscimos de gastos, 1531 

esta subrubrica não conta para o endividamento, aliás, no fundo, se 1532 

quisermos subtrair algo desta Reserva, o que é dito é que relativamente ao 1533 

endividamento temos sim reconhecida uma dívida em excesso de, 1534 

sensivelmente, 110.000,00 euros, dívida esta que ainda decorre dos 1535 

processos de dívida ao anterior fornecedor Fernando Oliveira Viegas, os 1536 

Revisores entendem que o Município já não devia reconhecer como dívida, 1537 

mas o Município entende que ainda pode haver algum risco de se vir a ter 1538 

encargos com este processo e como tal entendem reconhecer.----------------- 1539 

Concluída a apresentação, colocou-se à disposição dos Senhores Deputados 1540 

e Senhores Presidentes de Junta para esclarecimento das dúvidas acerca da 1541 

Conta de Gerência de 2020. --------------------------------------------------------- 1542 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 1543 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 1544 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1545 

solicitando ao Senhor Presidente da Câmara que esclarecesse tanto os 1546 

presentes, como os gouveenses que naquele momento estavam a assistir 1547 

àquela sessão, quem era o Senhor que naquele momento estava a apresentar 1548 

as Contas da Câmara Municipal e qual é a ligação dele ao Município e 1549 

quem é de facto o responsável pelo Relatório que hoje lhes estava a ser 1550 

apresentado.---------------------------------------------------------------------------- 1551 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara estranhando a 1552 

questão da Senhora Deputada, dado que o Dr. Pedro Patrício já esteve 1553 

presente naquele Órgão em outros momentos. O Dr. Pedro Patrício não é 1554 

funcionário do Município, é consultor do Município para esta área e esteve 1555 

diretamente envolvido na elaboração das Contas.-------------------------------- 1556 
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Mais referiu que o responsável pelo Relatório e pelas Contas é o Presidente 1557 

da Câmara.----------------------------------------------------------------------------- 1558 

------- Retomou a palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1559 

referindo que ficou claro que no ano em que aprovaram o Organograma 1560 

dos Serviços, a Câmara continua a não ter capacidade interna para fazer a 1561 

gestão do seu próprio Orçamento.-------------------------------------------------- 1562 

No que diz respeito ao Relatório, na página 9, onde se encontra o quadro da 1563 

Receita Orçamental, a soma referente ao ano de 2020 está errada. E é algo 1564 

que a deixa preocupada, porque há um conjunto de outros números que não 1565 

lhe parecem claros e que depois tendo em conta aquilo que é apresentado 1566 

na Certificação Legal de Contas a deixa com receio acrescido face a este 1567 

Orçamento.----------------------------------------------------------------------------- 1568 

Na página 121 do Relatório de Prestação de Contas consta um valor que, 1569 

felizmente, parece ter decrescido e que se refere a “Perdas por imparidade” 1570 

no valor de 211.000,00 euros. Pretendia esclarecimento a que se devem 1571 

estas imparidades, pois trata-se de um valor que consideramos 1572 

significativo.--------------------------------------------------------------------------- 1573 

Uma vez que o Senhor Presidente da Câmara é o responsável político, pelo 1574 

menos, por este Relatório, também percebemos que, ao longo deste ano, 1575 

houve de facto um acréscimo significativo na recolha de impostos. A 1576 

verdade é que os impostos cresceram, mas poderia ser, em termos políticos, 1577 

a possibilidade de ter de algum modo aliviado as famílias do Município em 1578 

termos daquilo que é o peso desses mesmos impostos. Essa decisão não foi 1579 

tomada pelo Senhor Presidente da Câmara pelo que gostaria que lhes 1580 

explicasse a razão.-------------------------------------------------------------------- 1581 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) 1582 

referindo que, face à situação que mencionou no início da sessão, ou seja, o 1583 

envio de um documento fora de prazo, esse facto não lhes permitiu reunir 1584 

novamente e reapreciar o documento de apreciação de Contas, pelo que o 1585 

Senhor Deputado entregou à Mesa uma Declaração de Voto de Vencido, 1586 

nos termos do art.º 58.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, que constitui 1587 

o Anexo 1 à presente Ata e dela fica a fazer parte integrante.------------------ 1588 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) 1589 

concordando com o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) no que 1590 

diz respeito ao atraso no envio dos documentos. Apresentou, igualmente, 1591 

uma nota de Protesto relativamente ao tempo com que foi enviado o 1592 

parecer emitido pelo Revisor Oficial de Contas em relação a um ponto tão 1593 

importante como o da Prestação de Contas. É um ponto importante e isso 1594 

verifica-se pelo manancial de documentos que o mesmo comporta. Embora 1595 
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tenham recebido a restante documentação há seis dias, contudo, existe um 1596 

documento com cerca de 500 páginas. E receber um documento no próprio 1597 

dia, às 11 horas, realmente merece o “cartão vermelho”, pelo menos da 1598 

parte da Bancada do PS. Isto não é uma causa menor, porque pode 1599 

significar o que é que os Deputados estão ali a fazer e qual é o papel da 1600 

Assembleia enquanto Deputados.--------------------------------------------------- 1601 

Pode haver uma leitura simplista que é a seguinte: há um executivo que tem 1602 

uma maioria, a maioria parlamentar na Assembleia vota a favor, não há 1603 

problema nenhum. A oposição, paciência, se ler lê, se não ler não lê. Isto 1604 

significa menorizar o papel da Assembleia, pelo que é de opinião que todos 1605 

devem ser contra esse procedimento.---------------------------------------------- 1606 

Para além disso, considera que, enquanto Assembleia, não têm as 1607 

condições necessárias e o apoio necessário para executar um trabalho 1608 

credível, exaustivo. Fazer a leitura de um documento destes, com esta 1609 

extensão, merecia um apoio por parte da Câmara, coisa que não têm. E isso 1610 

deve-os preocupar. Ou estão naquele órgão para fazer um trabalho 1611 

proveitoso, consciente, lerem e analisarem tudo o que lhes é apresentado ou 1612 

então acha que a Assembleia deve ser suprimida e fica só o executivo a 1613 

fazer o que deseja e, se calhar, até eliminando os Vereadores da oposição.--  1614 

Esta questão da chegada tardia dos documentos não acontece só na 1615 

Assembleia Municipal, pelo conhecimento que tem às vezes os Senhores 1616 

Vereadores do PS solicitam informação para poderem analisar o que têm a 1617 

analisar e decidir as votações e a verdade é que também não lhes chega em 1618 

devido tempo e isso também deve merecer uma nota de repúdio da 1619 

Bancada do PS.------------------------------------------------------------------------ 1620 

Para terminar, referiu que tinha algumas questões sobre a Prestação de 1621 

Contas mas prescinde de as colocar porque considera que não estão 1622 

reunidas as condições.---------------------------------------------------------------- 1623 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia referindo que 1624 

comunga da posição dos Senhores Deputados, ele próprio fica preocupado 1625 

quando não lhe são remetidos os documentos atempadamente a fim de os 1626 

poder enviar aos Senhores Deputados. Aquilo que pode garantir é que 1627 

quando os documentos chegaram aos serviços foram rapidamente 1628 

divulgados.----------------------------------------------------------------------------- 1629 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) 1630 

comungando das palavras dos Senhores Deputados no que ao envio dos 1631 

documentos diz respeito. Para além de não terem competência técnica para 1632 

analisarem os documentos, o tempo que é dado também é curto.-------------- 1633 



 
 

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  
  

 44 

No entanto, colocou as seguintes questões: Pretendia saber se a redução de 1634 

34 milhões de euros nos Ativos se deve apenas à mudança do Sistema. Em 1635 

todo o caso é um valor muito elevado.--------------------------------------------- 1636 

Ao nível da Despesa pretendia ser esclarecido se o quadro 2, da página 8, 1637 

se é igual ao quadro 9 da página 16. Se for, existe um problema nas somas, 1638 

porque os valores não estarão corretos, na medida em que a soma, num, é 1639 

de 14.242.000,00 euros e, noutro, é de 14.846.000,00 euros. São, portanto, 1640 

600 mil euros de diferença.---------------------------------------------------------- 1641 

Por outro lado, como é que se faz um Orçamento para 22 milhões de euros 1642 

para depois se acabar com um Orçamento de 14 milhões de euros. Com 1643 

certeza não será uma questão técnica. É corrigido o Orçamento a 31 de 1644 

dezembro e apresentamos as Contas em finais de junho e mesmo assim não 1645 

conseguimos acertar muito bem com os valores, porque de 18.000.000,00 1646 

de euros só foram executados 14.000.000,00 euros nas Despesas e na 1647 

Receita 15.739.000,00 euros.-------------------------------------------------------- 1648 

No ponto 3.3 do Relatório, na Despesa Orçamental refere o seguinte: “No 1649 

final de 2020 o total da despesa paga ascendeu a 14,2 milhões”. Logo a 1650 

seguir vem um quadro que a soma dá 14.846.000,00 euros. É certo que 1651 

lapsos todos têm, mas sendo um documento técnico, o qual tem que ser 1652 

apreciado, têm que confiar que o mesmo está correto, pois certamente que 1653 

foi visto por várias pessoas para que não houvesse nenhuma incorreção.---- 1654 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Ricardo Morgado (PPD/PSD) 1655 

referindo que também comunga da opinião dos Senhores Deputados quanto 1656 

ao envio dos documentos, pois quanto mais cedo melhor. No entanto, 1657 

analisou-os e endereçou os parabéns pela clareza dos mesmos. Pese embora 1658 

algumas lacunas ou gralhas que o Relatório possa ter, é um documento 1659 

legível e que permite perceber a atividades e as prioridades do Município.--  1660 

Não é sua intenção colocar questões de tecnicidade, mas sim fazer mais 1661 

uma avaliação política daquilo que é um Orçamento, que é um instrumento 1662 

que guia as opções políticas do Município. Obviamente, que é um exercício 1663 

muito difícil e até estranho fazer uma análise a um Orçamento que quando 1664 

foi feito ninguém adivinhava que ia haver uma pandemia, que é um fator 1665 

importante. E sabem bem o impacto que estes eventos externos têm e 1666 

tiveram no mundo e que o concelho de Gouveia não foi alheio.--------------- 1667 

A nível nacional, basta ver aquilo que era o défice previsto e o crescimento 1668 

previsto para o País no ano de 2020/2021 e o que é agora. É ver os 1669 

instrumentos que estamos agora a começar de executar, como a Bazuca 1670 

Europeia, que não estava nada previsto. O mundo mudou completamente e 1671 
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houve aqui um evento, pelo qual ainda estamos a passar, que afetou 1672 

completamente estes exercícios.---------------------------------------------------- 1673 

De acordo com as palavras de um comentador da televisão, que dizia que a 1674 

situação pela qual passámos neste último ano sobre o nível económico e 1675 

social foi muito difícil e, nos Municípios mais pequenos, conseguiram na 1676 

generalidade intervir, ao contrário dos Municípios com maior dimensão, 1677 

porque houve um atraso em muitas situações e uma falha grave do apoio do 1678 

Estado aos comerciantes, aos restaurantes, aos sócios gerentes de empresas, 1679 

etc, que foram muitas vezes colmatadas pelos Municípios.--------------------- 1680 

Fazendo uma análise geral ao Orçamento, verifica-se que o resultado é 1681 

positivo, há um Saldo de Gerência que transita de cerca de 800.000,00 1682 

euros, ou seja, as Contas não se arruinaram, ao contrário do que acontece a 1683 

nível nacional. O Município não tem um défice gigante. Isso só é possível 1684 

porque vimos de um mandato onde os exercícios orçamentais têm sido 1685 

bastante equilibrados e isso é o que permite em situações de dificuldade e 1686 

de emergência, como a de 2020, o Município poder tomar outro tipo de 1687 

direcções e outro tipo de decisões que não estavam planeadas. Por 1688 

exemplo, obviamente que houve menos 66% na rubrica de publicidade, 1689 

obviamente que houve menos na rubrica de seminários e exposições, o 1690 

mundo esteve fechado, mas houve muito mais noutras, por exemplo, neste 1691 

ano de pandemia já foram mais de 300.000.000,00 euros diretos de apoios 1692 

relativamente à Covid-19 que a Câmara avançou.------------------------------- 1693 

Olhando para este Orçamento, sabendo que o Mundo parou e que muitas 1694 

das prioridades que estavam definidas não podiam ser concretizadas, houve 1695 

uma opção clara de dirigir aquilo que eram os instrumentos financeiros 1696 

disponíveis do Município para o mais importante que era a ajuda às 1697 

famílias e à economia e deu alguns exemplos: o reforço às coletividades 1698 

com o aumento de cerca de 33% nessa rubrica; a redução de 50% da fatura 1699 

da água; o programa Gouveia Invest destinado a apoiar os empresários e 1700 

comerciantes no pagamento da renda ou prestação bancária, até ao máximo 1701 

de 200 euros, cujo programa já vai na 3.ª edição, com um pagamento no 1702 

máximo de 300,00 euros em 2021; o apoio ao comércio local onde, por 1703 

exemplo, a campanha de vouchers na época de Natal permitiu uma injeção 1704 

na economia local de cerca de 140.000,00 euros, iniciativa essa que está 1705 

outra vez a decorrer e bastante bem; a dinamização da campanha de take 1706 

away; a realização da Exposerra digital, mantê-la e estendê-la no tempo e 1707 

sobretudo dar todo o apoio logístico, setup e informático aos produtores; a 1708 

disponibilização de material informático, sobretudo no 3.º período de 2020 1709 

a cerca de cem alunos numa altura em que passámos a ter um ensino mais 1710 
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digitalizado; todas as despesas com a realização de testes, sobretudo em 1711 

IPSS, suportados pelo Município, e bem, tal como os equipamentos de 1712 

proteção individual e outro tipo de apoio desta ordem; isenções de taxas no 1713 

mercado e feira, sem cortar noutro tipo de apoios à natalidade, aos 1714 

medicamentos, à ação social, etc.--------------------------------------------------- 1715 

É tudo isto que fará a bancada do PPD/PSD validar o documento, não é 1716 

simplesmente porque as Contas são globalmente positivas, até porque, 1717 

sabendo aquilo que são as Despesas de Capital a execução não foi a 1718 

esperada, muitas das obras atrasaram, mas estão a avançar na mesma.------- 1719 

Mas, globalmente, não é simplesmente o facto das Contas serem positivas, 1720 

do Saldo ser positivo e o Município ter uma saúde financeira estável, o que 1721 

é positivo, é, acima de tudo, perceber que o Município de Gouveia, através 1722 

dos instrumentos que tinha disponíveis, conseguiu fazer face àquilo que era 1723 

o mais importante este ano, ou seja, ajudar as pessoas, ajudar o comércio 1724 

local, as empresas, os restaurantes, as famílias, os alunos e isso, 1725 

obviamente, merece o voto positivo da bancada do PPD/PSD.---------------- 1726 

------- Usou novamente da palavra a Senhor Deputada Ana Paula Freitas 1727 

(PS) referindo que há um aspeto que é importante deixar registado acerca 1728 

do Relatório de Certificação de Contas e o mesmo refere o seguinte: 1729 

“Estamos convictos de que a prova de auditoria que obtivemos é suficiente 1730 

e apropriada para proporcionar uma base para a nossa opinião com 1731 

reservas.-------------------------------------------------------------------------------- 1732 

(…) Relativamente aos bens imóveis incluídos no Balanço Inicial, aquando 1733 

da adoçao da Contabilidade Patrimonial, não obtivemos evidências de 1734 

documentação de suporte contendo os critérios de evidência e valorização. 1735 

(…) A entidade procedeu ao desreconhecimento de ativos fixos tangíveis e 1736 

intangíveis e à retificação de depreciações de ativos fixos tangíveis, não 1737 

tendo sido possível concluir pela sua razoabilidade. Por outro lado, não foi 1738 

possível confirmar a existência de ativos e passivos por contabilizar 1739 

relativos aos acordos de concessão em vigor no Município, bem como 1740 

registos contabilísticos efetuados em 2020.--------------------------------------- 1741 

Por último, não foi possível validar o valor contabilístico dos ativos 1742 

contemplados na entrada em espécies de uma empresa intermunicipal 1743 

constituída em julho de 2020.------------------------------------------------------- 1744 

Deste modo, não estamos em condições de nos pronunciarmos quanto aos 1745 

saldos das rubricas Ativos fixos tangíveis, propriedades de Investimentos e 1746 

Ativos intangíveis, totalizando 56.179.285 euros e, consequentemente, ao 1747 

eventual impacto noutras rubricas das demonstrações financeiras.----------- 1748 
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Por sua vez, relativamente aos subsídios ao investimento, nomeadamente 1749 

contabilizados na rubrica Outras Variações no património líquido pelo 1750 

montante de 12.655.171 euros, decorrente das situações anteriormente 1751 

descritas não estamos em condições de aferir pela respetiva adequação.----   1752 

(…) os gastos incorridos em 2020 cuja documentação legal de suporte não 1753 

foi emitida até 31 de dezembro de 2020, cujas estimativas revelam-se 1754 

insuficientes no montante de 403.409 euros. Adicionalmente, na mesma 1755 

rubrica encontra-se contabilizada a dívida a uma entidade, e 1756 

correspondentes juros de mora, que se encontra sobrevalorizada em 1757 

109.380 euros.------------------------------------------------------------------------- 1758 

Pela conjugação das situações descritas, consideramos que a rubrica 1759 

Outras Contas a pagar encontra-se subavaliada em 294.029 euros e o 1760 

Património líquido sobreavaliado no mesmo montante.”----------------------- 1761 

É isto que refere o parecer da Certificação Legal de Contas que lhes foi 1762 

apresentado e de que o Senhor Presidente da Câmara de facto é o 1763 

responsável.---------------------------------------------------------------------------- 1764 

Perante isto, o sentido de voto da Bancada do PS é o voto contra os 1765 

Documentos de Prestação de Contas do ano de 2020 e apresentam uma 1766 

Declaração de Voto de Vencido, nos termos do art.º 58.º da Lei n.º 1767 

75/2013, de 12 de setembro.--------------------------------------------------------- 1768 

 1769 

------- Usou da palavra o Senhor Dr. Pedro Patrício para responder às 1770 

questões colocadas. No que diz respeito à Certificação Legal de Contas, 1771 

nada foge daquilo que mencionou no início e a explicação foi feita e muito 1772 

daquilo que é escrito sobretudo na Reserva n.º 1, não tanto na Reserva n.º 1773 

2, tem a ver precisamente com o facto de ter havido pouco tempo para 1774 

analisar este processo que é um processo muito pesado. ----------------------- 1775 

No que diz respeito ao património transferido para a empresa 1776 

intermunicipal APdSE, os auditores tiveram acesso à informação no ano 1777 

passado quando foi aprovado por esta Assembleia Municipal um Relatório 1778 

que identificava os Ativos que iriam ser transferidos, o que não foi possível 1779 

validar foi se os registos de reconhecimento do património feitos em 2020 1780 

na nossa contabilidade estavam de acordo com aquele mapa ou não. Não é 1781 

necessariamente não se saber em concreto o que foi transferido, não há 1782 

dúvida nenhuma sobre quais os bens que foram transferidos e foram 1783 

exclusivamente aqueles que constavam da referida relação. -------------------  1784 

Em conversa com a auditora transmitiu-lhe que estranhava que na reserva 1785 

do ano passado não estivesse qualquer valor, porque na Certificação Legal 1786 

de Contas de 2018 está lá o valor expresso e não são estes 56 milhões de 1787 
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euros, mas sim um valor muito superior. Estranhei que no ano passado não 1788 

estivesse o valor da Reserva de âmbito colocando em causa todo o valor do 1789 

Património. É claro que não está tudo em causa, mas aquilo que dizem é 1790 

que não conseguem garantir que aquele valor global estará certo. Aliás, 1791 

caso não houvesse um mínimo de segurança, e isto tem que ficar bem claro, 1792 

dos auditores relativamente aos valores apresentados no Balanço não 1793 

tínhamos aqui as Reservas, tínhamos aqui uma escusa de opinião. Aquilo 1794 

que é feito quando não há garantias mínimas ou uma base muito sólida que 1795 

a informação que está no Balanço é verdadeira, o que os auditores emitem 1796 

é uma escusa de opinião sobre as Contas. ---------------------------------------- 1797 

Em toda a sua experiência profissional só por uma vez é que passou por 1798 

isso e este ano não ouviu isso em Gouveia, mas ouviu isso em outros 1799 

Municípios precisamente pelo escasso de tempo que os Revisores tiveram 1800 

para analisar estas matérias do património. Mas, depois percebendo que 1801 

isto é um trabalho de continuidade que acompanharam as entidades no 1802 

passado, que não haveria razões para se encaminhar para essa escusa de 1803 

opinião. E aqui não foi colocada em causa. Há uma Reserva efetiva que 1804 

consta desde 2007 nas certificações legais de contas não só emitidas por 1805 

esta empresa, como também pelos anteriores Revisores Oficiais de Contas 1806 

do Município e, possivelmente, se outra entidade qualquer fizer a 1807 

certificação manteria esta Reserva nos moldes semelhantes ao que consta 1808 

no documento que estão a apreciar, mas não coloca em causa aquilo que 1809 

são os valores apresentados. -------------------------------------------------------- 1810 

Relativamente às questões que foram colocadas, informou que as perdas de 1811 

imparidade correspondem ao que no passado se designava de “provisões 1812 

por cobrança duvidosa” são imparidades constituídas para dívidas de 1813 

contribuintes e utentes que estão em situação de mora e em 2020 aqueles 1814 

que passaram a estar em situação de mora representam este montante, 1815 

porque esta é uma rubrica de gastos o que está registado é o 1816 

reconhecimento daquilo que antigamente se chamava de cobrança 1817 

duvidosa.------------------------------------------------------------------------------- 1818 

Relativamente à questão associada à redução do Ativo, o valor dos 34 1819 

milhões de euros tem mesmo a ver com os ajustamentos de transição. Em 1820 

todos os Municípios são de milhões estes ajustamentos, mas poderá dizer 1821 

que em Gouveia teve uma maior expressão e isso deve-se ao facto dos 1822 

Ativos com mais antiguidade registados no Património, nomeadamente, as 1823 

redes viárias, muitas delas estavam registadas com 150 anos de vida útil. O 1824 

que aconteceu foi que ao lhes ser atribuída uma vida útil de 20 anos, há 1825 

uma redução drástica em que algumas ficaram com um valor líquido 1826 
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contabilístico zero. Daí este ajustamento e daí ter feito a referência que 1827 

neste momento apesar da Reserva dos auditores, considera que estão muito 1828 

mais próximos daquilo que será o valor validável pelos auditores em 1829 

termos do valor global do património líquido do Município do que estavam 1830 

há um ano atrás. ----------------------------------------------------------------------   1831 

Relativamente à questão sobre a redução do Orçamento, esta matéria foi 1832 

debatida na sessão de dezembro da Assembleia, na qual esteve presente, e 1833 

já hoje esteve numa Assembleia Municipal de outro município e discutiu-se 1834 

exatamente a mesma coisa, tem a ver com uma questão técnica de 1835 

elaboração do Orçamento para permitir acelerar alguns processos. Ainda 1836 

ontem um Presidente de Câmara lhe dizia que não tinha como fazer o 1837 

cabimento de uma rubrica e tinha que abrir a obra até amanhã, pois caso 1838 

não o faça não iria ter a verba da candidatura para financiar aquela 1839 

empreitada. E tiveram que arranjar uma estratégia que permitisse antes de 1840 

levar a um órgão municipal uma alteração ou uma revisão orçamental, o 1841 

Presidente de alguma forma assumisse o compromisso de o fazer mais 1842 

tarde, caso contrário aquela verba seria perdida. --------------------------------- 1843 

Daí que, por vezes, nos Orçamentos aquilo que são projetos que estejam 1844 

com um grau de maturidade muito considerável, e que à partida é 1845 

garantido, se possa tomar a opção de se incluir no Orçamento. Claro que 1846 

depois haverá dificuldade de se executar na totalidade e ao não ser 1847 

executado no final do ano temos uma diferença entre aquilo que foi 1848 

orçamentado e aquilo que foi executado. ----------------------------------------- 1849 

Chegado ao final do ano há uma decisão a tomar: ou apresentamos os 1850 

resultados em termos percentuais mais baixos, porque aquilo que é escrito 1851 

nos Relatórios e que refere que se atingiu os 85% ou 90%, claro que se 1852 

fizermos a análise à situação do orçamento inicial os valores baixam. A 1853 

questão que se coloca e a justificação não é para que pareça bem nos 1854 

Relatórios, tem a ver com uma questão muito simples, há um mecanismo 1855 

de alerta que é disparado na DGAL, para o Banco de Portugal e para a IGF 1856 

no caso de dois anos seguidos um Município não atinja os 85% de 1857 

execução da Receita. E, quando estão perante uma situação que, em bom 1858 

rigor, não estamos a utilizar mais Orçamento do que aquele que poderiam, 1859 

que era o que acontecia no passado em que se gastava mais do que aquilo 1860 

que se tinha, o que está em causa é, e foi aquilo que aconteceu no 1861 

Município de Gouveia, um valor de cinco ou sei milhões de euros e não foi 1862 

executado nem na Receita, nem na Despesa. O porquê de estar a permitir 1863 

que seja disparado um alerta nos organismos controladores na tutela 1864 

quendo, em bom rigor, não foi gasto mais do que aquilo que tinha, antes 1865 



 
 

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  
  

 50 

pelo contrário. Aliás, verifica-se na execução que tiveram uma execução da 1866 

Receita superior à da Despesa e que o Saldo de Gerência aumentou. -------- 1867 

E quando é feita a referência que, ainda assim, por muito que tenhamos 1868 

tentado ajustar o Orçamento não conseguimos fazer as contas bem feitas, 1869 

não é o caso, e a explicação é muito simples: no final do ano há uma série 1870 

de compromissos que estão em curso e que vão transitar para o ano 1871 

seguinte e não podemos pura e simplesmente “fazer tábua rasa”, anular 1872 

aqueles compromissos e descomprometê-los da Despesa. --------------------- 1873 

Ou seja, apesar de fazermos uma análise do Orçamento da Despesa em que 1874 

a percentagem sobre o valor pago, em bom rigor, o Orçamento tem que 1875 

caber os cabimentos e compromissos que, entretanto, possam não estar 1876 

facturados. O que está aqui em causa é precisamente isso, ou seja, estavam 1877 

assumidos compromisso ainda para 2020 e que iam transitar para 2021 e 1878 

não pagos, na ordem dos 3 milhões de euros, daí não se poder reduzir ainda 1879 

mais este valor, porque senão, possivelmente, ainda se teria reduzido mais 1880 

este valor por forma a que a execução da despesa ainda pudesse ser um 1881 

pouco superior.------------------------------------------------------------------------ 1882 

Tem a ver com a forma como se trabalha o Orçamento, não é apenas para 1883 

parecer bonito, é o constrangimento que se coloca de amanhã ter que se 1884 

abrir um procedimento, não tem orçamento para isso, não tem tempo de 1885 

reunir a Assembleia, nem a Câmara, como é que se vai resolver o 1886 

problema? Se estamos perante uma situação de não estar sujeita a Visto do 1887 

Tribunal de Contas ainda temos aqui alguma margem de manobra, mas 1888 

neste momento se o processo for sujeito a fiscalização prévia do tribunal de 1889 

Contas um dos formalismos que o Tribunal de Contas pede é a informação 1890 

de cabimento prévia à abertura do procedimento, caso não se tenha, pode-1891 

se correr o risco de se perder o financiamento por falta de disponibilidade 1892 

orçamental. Daí as opções nas elaborações dos orçamento muitas vezes se 1893 

ser ambicioso no sentido de acolher projetos que possam ser exequíveis, 1894 

porque aqueles que não são exequíveis não faz sentido nenhum estarem a 1895 

ser incluídos. -------------------------------------------------------------------------- 1896 

Em relação às críticas justas que são feitas sobre o Relatório de Gestão, 1897 

deixou registado um reparo, acompanhou tecnicamente a elaboração do 1898 

documento, por acaso o Relatório de Gestão foi o documento técnico no 1899 

qual não trabalhou, mas não se quer escudar nisso, para não pedir alguma 1900 

compreensão para os técnicos municipais. ----------------------------------------  1901 

Os Senhores Deputados não são obrigados a saber, mas o Sector de 1902 

Contabilidade era composto por três técnicos superiores e um assistente 1903 

técnico e, neste momento, um dos técnicos superiores durante o decorrer 1904 
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deste ano pediu mobilidade para uma outra Câmara. E, como 1905 

compreenderão, num serviço onde estão quatro pessoas e num ano tão 1906 

complicado numa transição de diploma normativo ter menos um 1907 

funcionário naquele serviço tem muito peso. Há aqui situações que são 1908 

muito fáceis de identificar como é o caso da questão do mapa da página 8 e 1909 

16. A informação é a mesma, a que está correta é a da página 16 que é 1910 

aquela que estão nos Documentos de Prestação de Contas. Há aqui algumas 1911 

gralhas de facto, mas pede compreensão para quem fez estes documentos, 1912 

porque foram muitas horas de trabalho e, seguramente, lapsos todos têm e 1913 

este documento terá que ser corrigido. Independentemente de não ter 1914 

participado nele, pediu desculpa pelo lapso e compreensão pelo esforço dos 1915 

profissionais que redigiram este documento.-------------------------------------- 1916 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) 1917 

referindo que não tem como, nem tem evidências, para saber o que se passa 1918 

nos outros Municípios e como é que geriram a pandemia. Contudo, há uma 1919 

coisa que sabe, um Município que tem 13.000 habitantes, tem a obrigação 1920 

de conhecer o território e tem que saber chegar às situações, quer na sede 1921 

do Concelho, quer nas diferentes freguesias. Esta é a nossa vantagem, 1922 

nomeadamente, na gestão da pandemia.------------------------------------------- 1923 

Porém, há uma coisa que não foi falada. Falaram muito nas despesas, nos 1924 

programas, etc, mas houve tudo isso porque também houve aumento das 1925 

receitas, receitas que vêm da administração central e de fundos 1926 

comunitários. Por isso houve dinheiro para lidar com esta pandemia e para 1927 

fazer a execução.---------------------------------------------------------------------- 1928 

------- Usou novamente da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas 1929 

(PS) não tendo a menor dúvida que as opções são políticas. Por outro lado, 1930 

transmitiu ao Dr. Pedro Patrício que tem um enorme sentido de 1931 

compreensão para com o pessoal que eventualmente elaborou o Relatório. 1932 

A verdade é que, se os técnicos oficiais de contas não tiveram tempo, os 1933 

Deputados desta Assembleia ainda tiveram menos tempo e mais 1934 

dificuldade em entender o Relatório. E, perante aquilo que lhes é dito aqui, 1935 

ficam-lhes todas as dúvidas e, perante os valores trocados no documento, a 1936 

insegurança ainda aumenta mais.--------------------------------------------------- 1937 

Agora, se de facto uma técnica pediu a mobilidade para outra Câmara, com 1938 

todo o direito a fazê-lo, cabia ao executivo tomar as medidas adequadas em 1939 

termos de gestão de pessoal para remediar essa situação. E, constatam, 1940 

inclusivé, que os valores gastos com pessoal até decresceram durante este 1941 

mandato. Lembrou, ainda, que não estão a aprovar um Orçamento, estão a 1942 
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aprovar a forma como esse Orçamento foi executado e a forma como as 1943 

coisas se foram gerindo ao longo deste tempo.----------------------------------- 1944 

Transmitiu ainda ao Dr. Pedro Patrício que tem para com ele toda a 1945 

compreensão e com o pessoal da Câmara ainda tem mais compreensão, 1946 

porque de facto tinha que ter sido o executivo a salvaguardar a situação e o 1947 

acompanhamento do pessoal de forma a que isso não se refletisse numa 1948 

sobrecarga excessiva face àquilo que são os trabalhadores da Câmara. 1949 

Como as reservas se mantêm, mantem-se, igualmente, o voto de vencido da 1950 

bancada do PS.------------------------------------------------------------------------ 1951 

------- Usou novamente da palavra o Senhor Deputado Ricardo Morgado 1952 

(PPD/PSD) referindo que este documento é de facto bastante importante, 1953 

porque não é o Orçamento, é exatamente o resultado depois de um 1954 

exercício aprovado antes de uma pandemia.-------------------------------------- 1955 

Aceitando, obviamente, o voto de qualquer bancada e de qualquer Senhor 1956 

Deputado, foi pena não terem tido uma análise política, porque foi uma 1957 

análise sobretudo técnica e de tecnicidades por parte da bancada do PS 1958 

sobre aquilo que foram as opções deste Relatório de Atividades.-------------- 1959 

E aquilo que transparece é que é um voto contra sobretudo por questões 1960 

técnicas, que é válido, mas fica por entender, e isso é que é pena, se é um 1961 

voto contra também por questões políticas e podia ter sido feito de outra 1962 

forma e acha que em relação a isso perdem também os gouveenses.---------- 1963 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1964 

colocando à votação os Documentos de Prestação de Contas da Câmara 1965 

Municipal de Gouveia do ano de 2020; Apreciação do Inventário de 1966 

todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais, tendo sido os 1967 

documentos aprovados ao abrigo da alínea l), do n.º 2, do art.º 25.º da Lei 1968 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, por maioria, com vinte e dois (22) votos a 1969 

favor, por parte do Grupo Parlamentar do PPD/PSD, duas (2) abstenções, 1970 

por parte do Grupo Parlamentar do CDS-PP e da Senhora Presidente da 1971 

Junta de Freguesia de Cativelos e dez (10) votos contra por parte Grupo 1972 

Parlamentar do PS e da CDU, que apresentaram Declaração de Voto de 1973 

Vencido, nos termos do art.º 58.º do citado diploma legal.--------------------- 1974 

------- Não participou na votação deste ponto o Senhor Presidente da Junta 1975 

de Freguesia de Gouveia por se ter ausentado da sessão.----------------------- 1976 

PONTO 2 - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 1977 

ATRIBUIÇÃO DE SUBSÍDIO À UNIÃO DE 1978 

FREGUESIAS DE MOIMENTA DA SERRA E VINHÓ 1979 

AO ABRIGO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 1980 
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ATRIBUIÇÃO DE APOIOS ÀS FREGUESIAS DO 1981 

CONCELHO DE GOUVEIA 1982 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1983 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 1984 

ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------- 1985 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que esta 1986 

proposta se enquadra ao abrigo do Regulamento Municipal de Atribuição 1987 

de Apoios às Freguesias do Concelho de Gouveia. Na altura em que a Junta 1988 

de Freguesia apresentou a candidatura, a mesma não foi validada pelos 1989 

Serviços Técnicos, dado que consideraram que se encontrava em falta 1990 

elementos técnicos para uma análise completa da proposta. A questão foi 1991 

reavaliada com a junção de outros elementos solicitados à Junta de 1992 

Freguesia, pelo que se apresenta a proposta formalmente instruída de modo 1993 

a que a obra seja contemplada.------------------------------------------------------ 1994 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 1995 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir não se 1996 

verificando nenhuma intervenção.-------------------------------------------------- 1997 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1998 

colocando à votação a Proposta de Atribuição de Subsídio à União de 1999 

Freguesias de Moimenta da Serra e Vinhó, ao abrigo do Regulamento 2000 

Municipal de Atribuição de Apoios às Freguesias do Concelho de 2001 

Gouveia, tendo sido o documento aprovado, por unanimidade, nos termos 2002 

do disposto no n.º 1, do art.º 9.º do referido Regulamento Municipal.-------- 2003 

------- Não participou na votação deste ponto o Senhor Presidente da Junta 2004 

de Freguesia de Gouveia por se ter ausentado da sessão.----------------------- 2005 

PONTO 3. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA RECOMENDAÇÃO À 2006 

CÂMARA MUNICIPAL PARA QUE ESTA DELIBERE 2007 

A PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIO NA ANAM – 2008 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS ASSEMBLEIAS 2009 

MUNICIPAIS 2010 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2011 

referindo que há já muito tempo, no decorrer deste mandato, que tinham 2012 

intenção de integrar a ANAM ao lado da quase já maioria das Assembleias 2013 

Municipais do País. O processo de adesão não é tão linear assim, porque a 2014 

Assembleia não pode deliberar integrar a ANAM pagando a quota de cerca 2015 

de 1.250 euros. Quem tem poder para se tornar sócio é a Câmara 2016 

Municipal. Assim, a Assembleia recomenda à Câmara e a Câmara delibera 2017 

integrar a Associação, ficando a Assembleia sócia da Associação.------------ 2018 
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Este é um mecanismo que é apanágio da falta de meios e de identidade das 2019 

Assembleias. Quando se pretende querer ser membro da ANAM é no 2020 

sentido de se criar um espírito de grupo entre as Assembleias Municipais 2021 

ou para que elas tenham voz própria, mais fóruns e capacidade de se auto-2022 

gerirem.--------------------------------------------------------------------------------- 2023 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 2024 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 2025 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 2026 

concordando com a presente Recomendação no sentido de se tornarem 2027 

membros da Associação Nacional das Assembleias Municipais. Considera 2028 

que é um factor importante de dinamização e de formação em termos 2029 

daquilo que são os elementos da Assembleia Municipal. Tem pena que não 2030 

tenha acontecido mais cedo e tem também muita pena que nos Orçamentos 2031 

da Câmara, aprovados, nomeadamente, pela bancada da oposição, não 2032 

tenha ficado registado um orçamento destinado a trabalho da Assembleia 2033 

Municipal porque faria todo o sentido. A verdade é que não temos poder de 2034 

decidir isso em termos de decisão do Orçamento.-------------------------------- 2035 

Agora, acha que faz todo o sentido e é muito importante esta adesão. 2036 

Durante todo o tempo de pandemia tanto a Senhora Deputada como os 2037 

elementos da sua bancada municipal tiveram a oportunidade de assistir a 2038 

vários webinares em que estiveram em discussão temas interessantes, 2039 

nomeadamente, a forma de fazer funcionar as Assembleias Municipais em 2040 

tempo de pandemia e à distância.--------------------------------------------------- 2041 

Considera que é um fator mobilizador e já o deviam ter feito há muito mais 2042 

tempo, pelo que se congratula por isso acontecer e aprova de uma forma 2043 

bastante clara a iniciativa agora tomada, com muita pena de não ter sido 2044 

tomada antes.-------------------------------------------------------------------------- 2045 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2046 

colocando à votação a Recomendação à Câmara Municipal sobre a 2047 

participação do Município na ANAM – Associação Nacional das 2048 

Assembleias Municipais, tendo o órgão deliberativo deliberado o seguinte: 2049 

“RECOMENDAÇÃO 2050 

Adesão à Associação Nacional das Assembleias Municipais - ANAM 2051 

Considerandos:------------------------------------------------------------------------ 2052 

Resulta do art.º 235.º, n.º 1 da CRP que a organização democrática do Estado 2053 

português compreende, também, a existência de municípios;------------------ 2054 

Tais municípios, de acordo com o mesmo art.º 253.º da CRP, podem constituir 2055 

associações para a administração de interesses comuns;--------------------------- 2056 
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Mais especificamente, podem os municípios constituir, alternativamente, 2057 

associações de fins específicos, nos termos dos   arts. 108.º a 110.º da Lei n.º 2058 

75/2013, de 12 de setembro, que  consagra o regime jurídico das 2059 

autarquias locais, as quais constituem pessoas coletivas de direito público, 2060 

ou puras associações de direito privado, nos termos consagrados na Lei n.º 2061 

54/98, de 18 de agosto, que consagra o regime jurídico das associações 2062 

representativas de municípios e das freguesias;--------------------------------------- 2063 

Concretamente em relação às associações de direito privado de municípios 2064 

disciplinadas pela referida Lei n.º 54/98, de 18 de agosto, decorre do estatuído 2065 

no seu art.º 1.º que é passível aos municípios associarem-se para efeitos da sua 2066 

representação institucional junto dos órgãos de soberania e da administração 2067 

central;---------------------------------------------------------------- ------------------------------------------- 2068 

Determina ainda o art.º 2.º da mesma Lei n.º 54/98, de 18 de agosto, que tais 2069 

associações podem constituir-se como pessoas coletivas de direito privado, 2070 

nos termos da lei civil;-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2071 

A ANAM, enquanto associação de direito privado que é, rege-se, entre o 2072 

mais, portanto, pelo estipulado nos art.ºs 157.º e seguintes do Código Civil;---- 2073 

De acordo com o art.º 2.º, n.º 1 dos seus estatutos, constitui objecto da ANAM a 2074 

valorização do papel das assembleias municipais na organização 2075 

democrática dos municípios (de onde aqui também resulta, a contrario 2076 

sensu, que não nos deparamos com um exemplo de associação de 2077 

municípios de fins específicos prevista nos arts. 108.º e seguintes da Lei n.º 2078 

75/2013, de 12 de setembro);------------------------------------------------------------------ 2079 

A valorização que se pretende, com efeito, é algo mais profundo e 2080 

complexo, que passa por revisitar o espírito democratizante da Constituinte 2081 

de 1975-1976, e daí alicerçar uma maior salvaguarda do papel da assembleia 2082 

municipal enquanto verdadeira “casa da democracia” no âmbito local;-------- 2083 

“Casa da democracia” essa que tutela um poder partilhado, 2084 

interdependente e sucessivamente fiscalizado, reflexo de comunidades 2085 

maduras e civicamente engajadas;------------------------------------------------- 2086 

A adesão a uma associação de direito privado de municípios que tem em 2087 

vista a representação institucional dos seus associados – e aqui 2088 

especificamente a adesão à ANAM – encontra-se dependente do acordo 2089 

prévio do Município;------------------------------------------------------------------ 2090 

A deliberação da adesão a uma associação deste cariz constitui “(…) uma 2091 

competência tipicamente reservada à assembleia municipal (…)” – cfr. 2092 

Gomes Canotilho e Vital Moreira, Constituição da República Portuguesa 2093 

Anotada, Vol. II, Coimbra Editora, 2010, p. 768;----------------------------------- 2094 
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Todavia, uma vez que o que se pretende é representar institucionalmente o 2095 

município a deliberação de adesão deste deve, na senda da boa 2096 

jurisprudência das cautelas, ser uma deliberação de valor reforçado, o 2097 

qual será obtido mediante a pronúncia dos dois órgãos que compõe a 2098 

pessoa coletiva município – o órgão executivo e o órgão deliberativo;----------- 2099 

Para tanto, dever-se-á observar uma tramitação inspirada naquela necessária 2100 

para se proceder à adesão a uma associação de municípios de fins 2101 

específicos, por ser esta aquela que especificamente exige a pronúncia 2102 

favorável dos dois órgãos;----------------------------------------------------------- 2103 

Por conseguinte, deve em primeira linha a Assembleia Municipal 2104 

recomendar à Câmara Municipal que esta delibere a participação do 2105 

município neste projeto que é a ANAM, para que então, o executivo 2106 

municipal proponha à Assembleia Municipal que esta delibere 2107 

definitivamente a adesão à ANAM;------------------------------------------------- 2108 

De igual forma, aquando da deliberação a ser formulada pelo executivo 2109 

municipal, este oportunamente, de acordo com o estipulado no art.º 33.º, n.º 2110 

1, al. oo) da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, designaria como representante 2111 

do município na ANAM, atendendo aos estatutos ora em vigor desta 2112 

associação de direito privado de municípios, o Presidente da Assembleia 2113 

Municipal.”--------------------------------------------------------------------------------- 2114 

Nestes termos, delibera a Assembleia Municipal, por unanimidade, 2115 

recomendar à Câmara Municipal que esta delibere a participação do 2116 

Município na ANAM - Associação Nacional das Assembleias Municipais, 2117 

com uma quota anual de 1.500,00 euros.------------------------------------------ 2118 

------- Não participou na votação deste ponto o Senhor Presidente da Junta 2119 

de Freguesia de Gouveia por se ter ausentado da sessão.----------------------- 2120 

PONTO 4. PROPOSTA DA 1.ª ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO 2121 

DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GOUVEIA:- 2122 

DELIBERAR TOMAR CONHECIMENTO NOS 2123 

TERMOS DO N.º 4 DO ART.º 121.º DO REGIME 2124 

JURÍDICO DOS INSTRUMENTOS DE GESTÃO 2125 

TERRITORIAL 2126 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2127 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 2128 

ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------ 2129 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara apresentando a 1.ª 2130 

Alteração por Adaptação do Plano Diretor Municipal de Gouveia a fim da 2131 

Assembleia tomar o devido conhecimento, nos termos do n.º 4 do art.º 2132 

121.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial. Esta 2133 
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alteração prende-se com a assunção no PDM do concelho do Plano de 2134 

Ordenamento do Parque Natural da Serra da Estrela (PNSE), ou seja, não 2135 

há alteração do PDM, nem do Plano do PNSE, trata-se de fazer a 2136 

transposição para o PDM das regras do Plano de Ordenamento do PNSE.--- 2137 

------- De seguida, o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 2138 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 2139 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Daniela Oliveira (PPD/PSD) 2140 

colocando uma questão que tem que ver com Plano Diretor Municipal e 2141 

também com a informação que está disponível aos munícipes, a técnicos 2142 

que trabalham no privado ou a qualquer outro investidor que pretenda fazer 2143 

um investimento no concelho de Gouveia. Existem muitos Municípios - e 2144 

isto é um investimento que tem vindo a ser feito - mas conseguem perceber 2145 

que, em Municípios mais pequenos, como é o caso do de Gouveia, os 2146 

sistemas de informação geográfica não estão associados aos websites das 2147 

Câmaras e, portanto, a consulta dos zonamentos, como aconteceu nesta 2148 

situação da transposição do Plano de Ordenamento do PNSE para os 2149 

PDM’s, é feita através de plantas estáticas, pelo que não conseguem 2150 

perceber algumas alterações, nem fazer algumas análises relativamente a 2151 

alguns loteamentos específicos. Deste modo, pretendia saber se a Câmara 2152 

Municipal tem previsto algum investimento nestes SIG’s para o público ou 2153 

se já existe para o uso interno do Município e se estará disponível para uso 2154 

externo.--------------------------------------------------------------------------------- 2155 

------- Respondeu o Senhor Presidente referindo que todo esse investimento 2156 

está a ser feito neste momento em que estão a fazer a Revisão do próprio 2157 

PDM. Significa que o próximo PDM já terá essa situação resolvida com 2158 

uma acessibilidade completamente diferente.------------------------------------- 2159 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia colocando à 2160 

votação a PROPOSTA DA 1.ª ALTERAÇÃO POR ADAPTAÇÃO DO 2161 

PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE GOUVEIA constituída pelo 2162 

Relatório, Regulamento e Planta de Ordenamento, tendo a Assembleia 2163 

Municipal deliberado tomar conhecimento, nos termos do n.º 4 do art.º 2164 

121.º do Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial.------------ 2165 

------- Não participou na votação deste ponto o Senhor Presidente da Junta 2166 

de Freguesia de Gouveia por se ter ausentado da sessão.----------------------- 2167 

PONTO 5 - NOMEAÇÃO DE REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA 2168 

MUNICIPAL NA COMISSÃO CONSULTIVA DA 2169 

REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL DE 2170 

GOUVEIA 2171 
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------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia declarando 2172 

abertas as inscrições para a apresentação de propostas. ------------------------- 2173 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) 2174 

que, em nome da Bancada Municipal do PPD/PSD, apresentou uma 2175 

proposta indicando a Senhora Deputada Susana Isabel Marques dos Santos 2176 

Seara Pires de Andrade (PPD/PSD) para integrar a Comissão Consultiva da 2177 

Revisão do PDM de Gouveia, sendo esta proposta designada como Lista A, 2178 

única lista a sufrágio (Doc.2).------------------------------------------------------- 2179 

------- Feita a votação por escrutínio secreto apresentou esta os seguintes 2180 

resultados:------------------------------------------------------------------------------ 2181 

------- Lista A: 24 (vinte e quatro) votos a favor e 10 (dez) votos em 2182 

branco.--------------------------------------------------------------------------------- 2183 

------- Foi nomeada para integrar a Comissão Consultiva da Revisão do 2184 

PDM de Gouveia, a Senhora Deputada Susana Isabel Marques dos 2185 

Santos Seara Pires de Andrade (PPD/PSD).----------------------------------- 2186 

------- Não participou na votação deste ponto o Senhor Presidente da Junta 2187 

de Freguesia de Gouveia por se ter ausentado da sessão.----------------------- 2188 

PONTO 6 – APRECIAÇÃO DAS MEDIDAS DE RESPOSTA DA 2189 

AUTARQUIA NO ÂMBITO DA PANDEMIA DA 2190 

DOENÇA COVID, PRATICADA AO ABRIGO DA LEI 2191 

N.º 6/2020, DE 10 DE ABRIL, NA REDAÇÃO DADA 2192 

PELO DECRETO-LEI N.º 6-D/2021, DE 15 DE 2193 

JANEIRO 2194 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2195 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 2196 

ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------ 2197 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara destacando as 2198 

medidas de respostas da autarquia à pandemia Covid-19, apoiando o 2199 

regresso às atividades dos comerciantes através da isenção de taxas 2200 

relativas ao Mercado e Feira Semanal e através do Programa do Gouveia 2201 

Invest III, apoiando os empresários/comerciantes no pagamento de rendas e 2202 

prestações bancárias de empréstimos contraídos.-------------------------------- 2203 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 2204 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir não se 2205 

verificando nenhuma intervenção.-------------------------------------------------- 2206 

------- Deliberou a Assembleia Municipal apreciar e, consequentemente, 2207 

tomar conhecimento das informações e propostas relativas aos atos 2208 

praticados ao abrigo da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, na redação dada pela 2209 

Lei n.º 6-D/2021, de 15 de janeiro, nomeadamente:----------------------------- 2210 
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I. Isenção total do pagamento das taxas relativas ao Mercado Municipal 2211 

e das taxas diárias de ocupação da Feira Semanal durante os meses de 2212 

maio, junho e julho;------------------------------------------------------------ 2213 

II. Proposta de criação do Programa “GOUVEIA INVESTE III----------- 2214 

PONTO 7 – APRECIAÇÃO DAS SEGUINTES INFORMAÇÕES: 2215 

I. INFORMAÇÕES DAS ATIVIDADES DO SENHOR 2216 

PRESIDENTE; 2217 

II. INFORMAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA A 2218 

23/06/2021 2219 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2220 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 2221 

ordem de trabalhos referindo não ter nada a acrescentar.----------------------- 2222 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 2223 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 2224 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) 2225 

referindo que na Informação Financeira, no n.º 1 – Reclamações, a mesma 2226 

refere que “não são conhecidas”. Contudo, teve conhecimento que foi feita 2227 

uma reclamação nos serviços, pelo que questionou se não deveria constar 2228 

essa informação. Por outro lado, perante uma reclamação, pretendia saber 2229 

se é a Câmara ou se é uma entidade superior ao Município a dar 2230 

seguimento à mesma.----------------------------------------------------------------- 2231 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2232 

referindo que aquilo que diz a Lei é que o Senhor Presidente da Câmara 2233 

tem que dar informação das suas atividades e não propriamente de 2234 

reclamações, as quais são conduzidas pelos técnicos do Município 2235 

conforme as situações.--------------------------------------------------------------- 2236 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara acrescentando que 2237 

as reclamações que surgem são tratadas internamente de acordo com os 2238 

trâmites previstos, respondendo-se à reclamação se ela tem justificação, 2239 

caso contrário não.-------------------------------------------------------------------- 2240 

------- Usou novamente da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro 2241 

(PS) acrescentando que quando se reclama num Livro de Reclamações, 2242 

essa reclamação é remetida a uma autoridade. No caso da Câmara qual o 2243 

destino que é dado às reclamações exaradas no Livro de Reclamações? – 2244 

Perguntou o Senhor Deputado.------------------------------------------------------ 2245 

------- Usou da palavra a Senhora Vereadora Teresa Borges informando que 2246 

as reclamações são tratadas internamente pelos respetivos serviços. 2247 
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Dependendo do assunto da reclamação, pode ser encaminhado para uma 2248 

entidade externa.---------------------------------------------------------------------- 2249 

------- Deliberado tomar conhecimento das informações em apreço.---------- 2250 

------- Nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 2251 

setembro, foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta as 2252 

deliberações referentes aos Pontos 1, 2, 3, 4, 5 e 6 da presente “Ordem do 2253 

Dia”, de modo a produzir efeitos imediatos. ------------------------------------- 2254 

------- Nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente da Mesa foi 2255 

declarada encerrada a reunião pela uma hora e trinta minutos, da qual e 2256 

para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 2257 

assinada pelo Senhor Presidente da Mesa e pelo seu 1.º Secretário. ---------- 2258 

 2259 

 2260 

O Presidente da Assembleia Municipal 2261 

 2262 

 2263 

 2264 

(Luís António Vicente Gil Barreiros) 2265 

 2266 

 2267 

 2268 

 2269 

A 1.ª Secretária da Assembleia Municipal 2270 

 2271 

 2272 

 2273 

 2274 

(Ana Paula Morgado Mendes) 2275 


