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ATA N.º 1/2021 1 

------- Aos dezanove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e 2 

um, pelas dezanove horas, nos termos do n.º 1 do art.º 27.º da Lei n.º 3 

75/2013, de 12 de setembro, reuniu em Sessão Ordinária a Assembleia 4 

Municipal de Gouveia, em modalidade mista, combinando o formato 5 

presencial, no Auditório do Teatro Cine de Gouveia, com a participação 6 

por videoconferência, ao abrigo do art.º 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de 7 

março, na redação introduzida pela Lei n.º 28/2020, de 28 de julho e pela 8 

Lei n.º 1 – A/2021, de 13 de janeiro, com o objetivo de dar cumprimento à 9 

respetiva Ordem de trabalhos.------------------------------------------------------- 10 

I – PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 11 

a) Apreciação e votação da Ata da Reunião da Sessão Ordinária de 21 12 

de dezembro de 2020 13 

b) Informações e leitura resumida do Expediente. 14 

c) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir. 15 

d) Direito de resposta do Presidente da Câmara ou de quem o substitua. 16 

II - PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO” 17 

III - PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 18 

 19 

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

Orçamento e às Grandes Opções do Plano da Câmara 

Municipal de Gouveia do ano de 2021 

Ponto 2 - Discussão e votação da Proposta de Aprovação do Relatório 

Final do Júri do Procedimento de Contratação do 

Empréstimo de Longo Prazo para Financiamento de 

Investimentos Municipais 2021 e solicitação da Autorização 

à Assembleia Municipal da Contratação do referido 

empréstimo junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, CRL 

Ponto 3 - Discussão e votação da Proposta de Abertura de 

Procedimentos Concursais para o Recrutamento e a Seleção 

de Chefes de Divisão e de Unidades e designação do 

respetivo Júri de Recrutamento de Cargos Dirigentes 

Ponto 4 - Discussão e votação da Proposta de Atribuição do Abono de 

Despesas de Representação aos Titulares dos Cargos de 

Direção intermédia de 2.º grau que venham a ser designados 
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Ponto 5 - Discussão e votação da Proposta de Ratificação da Adenda 

ao Contrato de Gestão Delegada para a prestação de serviços 

de Abastecimento Público de água para consumo humano e 

de saneamento de águas residuais urbanas entre os 

Municípios de Seia, Oliveira do Hospital, Gouveia e a 

APdSE - Águas Públicas da Serra da Estrela, E.I.M., S.A. 

Ponto 6 - Discussão e votação do Projeto de Regulamento do Serviço 

de Abastecimento de Água e do Serviço de Saneamento de 

Águas Residuais das APdSE - Águas Públicas da Serra da 

Estrela, EIM – S.A.  

Ponto 7 - Discussão e votação da Proposta de Projeto de Regulamento 

de Zona de Estacionamento Automóvel Condicionado no 

Bairro do Castelo 

Ponto 8 - Discussão e votação da Proposta de Projeto de Regulamento 

Municipal de Incentivo à Produção de Ovinos Serra da 

Estrela Ovinos e Caprinos do concelho de Gouveia 

Ponto 9 - Apreciação das seguintes medidas de resposta da Autarquia 

no âmbito da pandemia da doença COVID, praticadas ao 

abrigo da Lei n.º 6/2020, na redação dada pelo Decreto-Lei 

n.º 6-D/2021, de 15 de janeiro: 

Isenção total do pagamento das taxas relativas ao Mercado 

Municipal e das taxas diárias de ocupação da Feira Semanal 

Proposta de criação do Programa “GOUVEIA INVESTE II” 

Ponto 10- Apreciação das seguintes Informações: 

Informações das Atividades do Senhor Presidente; 

Informação da Situação Financeira a 11/02/2021; 

Informação dos Compromissos Plurianuais existentes em 31-

12-2020, Informação da Declaração de Pagamentos em 

Atraso existentes a 31-12-2020 e Informação de 

Recebimentos em Atraso existentes a 31-12-2020  

Ponto 11 -  Apresentação do Relatório Anual de Atividades da Comissão 

de Proteção de Crianças e Jovens de Gouveia relativo ao ano 

de 2020 

------- Procedeu-se à chamada dos Membros da Assembleia Municipal, 20 

tendo-se verificado as seguintes presenças: -------------------------------------- 21 

------- Luís António Vicente Gil Barreiros (PPD/PSD), Ana Paula Casegas 22 

Pardal Duarte Freitas (PS), António José Ferreira Machado (PPD/PSD), 23 

Susana Isabel Marques dos Santos Seara Pires de Andrade (PPD/PSD), 24 

Duarte Nuno Lopes Manta (PS), Maria Helena Marques Gonçalves 25 



 
 

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  
  

 3 

(PPD/PSD), Cezarina da Conceição Santinho Maurício (PS), Ricardo Filipe 26 

Morgado de Sousa (PPD/PSD), Arminda Isabel Carvalho do Nascimento 27 

Rebelo (PPD/PSD), Rui Filipe Lopes Martins Garcia Monteiro (PS), Nuno 28 

Filipe Pereira Figueiredo (PPD/PSD), José António Rodrigues Manta (PS), 29 

Ana Paula Alves Morgado Mendes (PPD/PSD), Pedro Emanuel Brazete 30 

Pereira Antunes Marques (PPD/PSD), Ana Mónica Silva Ferreira (PS), 31 

José Manuel Mendes de Oliveira (CDS/PP), Mário José Gaudêncio Bento 32 

(PS), Daniela Figueiredo Gomes de Oliveira (PPD/PSD), Diogo João 33 

Ferreira Cardoso de Oliveira Cardona (PPD/PSD), Ana Paula Morgado 34 

Ferreira (Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de 35 

Aldeias e Mangualde da Serra), Valdemar José Brites Ribeiro (Substituto 36 

legal do Presidente da Junta de Freguesia de Arcozelo da Serra), Virgínia 37 

Manuela Baptista Garrido de Araújo (Presidente da Junta de Freguesia de 38 

Cativelos), Maria Elisabete Almeida Lopes Guerrinha (Presidente da Junta 39 

de Freguesia da União de Freguesias de Figueiró e Freixo da Serra), 40 

Fernando Manuel Carmo Henriques (Presidente da Junta de Freguesia de 41 

Folgosinho), João José Amaro (Presidente da Junta de Freguesia de 42 

Gouveia), Salvador da Cruz Dias (Presidente da Junta de Freguesia de 43 

União de Freguesia de Melo e Nabais), Eduardo Manuel Domingues 44 

Trepado (Substituto legal do Senhor Presidente da Junta de Freguesia da 45 

União de Freguesias de Moimenta da Serra e Vinhó), António José Direito 46 

Saraiva (Presidente da Junta de Freguesia de Nespereira), Vítor Manuel dos 47 

Santos Quaresma (Presidente da Junta de Freguesia de Paços da Serra), 48 

Pedro Miguel Santos Monteiro (Presidente da Junta de Freguesia de 49 

Ribamondego), Gonçalo Luís Chouzal do Nascimento (Presidente da Junta 50 

de Freguesia da União de Freguesias de Rio Torto e Lagarinhos), Glória 51 

Cardoso Lourenço (Presidente da Junta de Freguesia de São Paio), Avelino 52 

Zacarias Sequeira Tente (Presidente da Junta de Freguesia de Vila Cortês 53 

da Serra), Carlos Manuel Santinho Pacheco (Presidente da Junta de 54 

Freguesia de Vila Franca da Serra) e Marco António Marvão Martins 55 

(Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Tazem).------------------- 56 

------- Solicitaram os Senhores Deputados Fernando António Figueiredo 57 

Silva (PS), Maria de Lurdes Paraíso Ferreira (PS) e Fernando José Cabral 58 

da Silva (CDS/PP) a respetiva substituição, ao abrigo do n.º 1 do artigo 78.º 59 

da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, com a redação introduzida pela Lei 60 

n.º 5-A/2002, de 11 de janeiro, cabendo a mesma a Duarte Nuno Lopes 61 

Manta (PS), Ana Mónica Silva Ferreira (PS) e José Manuel Mendes de 62 

Oliveira (CDS/PP), nos termos do art.º 79.º do citado diploma legal.--------- 63 
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------- Foram os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de Arcozelo 64 

da Serra e da União de Freguesias de Moimenta da Serra e Vinhó 65 

substituídos pelos respetivos substitutos legais por eles designados, nos 66 

termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 67 

setembro.------------------------------------------------------------------------------- 68 

------- Justificou, antecipadamente, a sua falta o Senhor Deputado 69 

Constantino Duarte Gomes de Matos (CDU).------------------------------------ 70 

------- Verifica-se, portanto, a falta do Senhor Deputado António Jorge 71 

Ferreira Borges (PPD/PSD).--------------------------------------------------------- 72 

I – PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 73 

------- Considerando que a Assembleia reunia o número legal suficiente 74 

para deliberar, o Senhor Presidente da Mesa declarou aberta a sessão.------- 75 

a) Apreciação e votação da Ata da Reunião da Sessão Ordinária de 76 

21 de dezembro de 2020 77 

------- O Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a Ata n.º 5/2020 da 78 

sessão ordinária de 21 de dezembro, tendo sido a mesma aprovada, pela 79 

maioria, dos presentes.--------------------------------------------------------------- 80 

Os Senhores Deputados Susana Isabel Marques dos Santos Seara Pires de 81 

Andrade (PPD/PSD), Maria Helena Marques Gonçalves (PPD/PSD), Diogo 82 

João Ferreira Cardoso de Oliveira Cardona (PPD/PSD) e Duarte Nuno 83 

Lopes Manta (PS), porque não estiveram presentes na respetiva reunião, 84 

não participaram na discussão e votação da Ata, como determina o n.º 3 do 85 

art.º 34.º do CPA.--------------------------------------------------------------------- 86 

b) Informações e leitura resumida do Expediente 87 

------- A 1.ª Secretária da Mesa deu conhecimento da correspondência 88 

recebida, desde a efetivação da última reunião da Assembleia Municipal e 89 

que a seguir se discrimina: ---------------------------------------------------------- 90 

i) Senhora Deputada Maria de Lurdes Paraíso Ferreira (PS):- 91 

Solicita a sua substituição na sessão ordinária de 21/12/2020; 92 

ii) Senhora Deputada Susana Seara Pires Andrade (PPD/PSD):- 93 

Solicita a sua substituição na sessão ordinária de 21/12/2020; 94 

iii) Senhor Deputado Fernando Figueiredo Silva (PS) – Solicita a 95 

sua substituição na sessão ordinária de 21/12/2020; 96 

iv) Senhora Deputada Maria Helena Marques Gonçalves 97 

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

21/12/2020; 99 

v) Senhor Deputado Fernando Cabral Silva (CDS/PP):- 100 

Comunica a sua substituição na sessão ordinária de 21/12/2020 pelo 101 

eleito José Manuel Mendes de Oliveira; 102 
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vi) Senhora Deputada Ana Cristina Oliveira (PS):- Comunica a 103 

renúncia ao mandato que vinha exercendo como Deputada desta 104 

Assembleia Municipal; 105 

vii) Assembleia Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo:- Envio 106 

para conhecimento documento relativo aos territórios de baixa 107 

densidade; 108 

viii) Gabinete de Educação e Ação Social do Município de 109 

Gouveia:- Remete o pedido de colaboração da Universidade de 110 

Aveiro para resposta a questionário respeitante ao Projeto DECIDE 111 

– Governação Territorial Descentralizada; 112 

ix) AprovaRelatório, Consultoria e Formação:- Apresentação da 113 

empresa especializada em RGPD (Proteção de dados); 114 

x) AEDREL:- Reconhecido o interesse na sua divulgação, remetem 115 

em anexo, artigos incluídos  na Revista  publicada em parceria com a 116 

AEDREL, com os seguintes títulos: O orçamento das assembleias 117 

municipais, O Regulamento Geral de Proteção de Dados Pessoais e 118 

as reuniões das Assembleias Municipais, A competência da 119 

Assembleia Municipal ao nível da inscrição de dotações no 120 

orçamento municipal; 121 

xi) Presidente da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens em 122 

Risco de Gouveia:- Apresentação do Relatório Anual de Atividades 123 

da Comissão de Proteção de Crianças e Jovens de Gouveia relativo 124 

ao ano de 2020; 125 

xii) Presidente da Câmara Municipal de Gouveia:- Vem indicar as 126 

propostas da Câmara Municipal para a ordem de trabalhos da 1.ª 127 

sessão ordinária da Assembleia Municipal de Gouveia. 128 

c) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir 129 

------ Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de São 130 

Paio perguntando para quando a requalificação da rede de saneamento da 131 

freguesia de São Paio. Têm ouvido falar várias vezes neste órgão dessas 132 

obras, pelo que gostaria de saber para quando.----------------------------------- 133 

------ Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 134 

Gouveia começando por registar em Ata o aniversário do nascimento de 135 

Vergílio Ferreira. No passado dia 28 de janeiro de 1916, faria 105 anos de 136 

vida se fosse vivo. Bem como assinalar que, no dia 29 de janeiro, o ilustre 137 

João Abel Manta, fez a bonita idade de 93 anos. Arquiteto, pintor, 138 

ilustrador e cartoonista português e que dá nome ao espaço de exposições 139 

temporária junto aos Paços do Concelho.----------------------------------------- 140 
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Fez uma referência à passagem da Revolta do 31 de janeiro de 1891, no 141 

Porto. Foi pena que o Município de Gouveia não tivesse tido a 142 

oportunidade de assinalar um evento desta importância, como sabem, 143 

intimamente ligado à prestação daquele que é o nosso maior nome de 144 

Gouveia, em termos históricos, Pedro Botto Machado, dado que se 145 

assinalaram 130 anos, uma data digna de registo e celebração.---------------- 146 

No dia 24 de janeiro decorreu o ato presidencial, com eleições para a 147 

Presidência da República e, em seu nome pessoal e pensa que até 148 

interpretando o sentir da generalidade de todos, com especial acuidade para 149 

os Presidentes de Junta, congratulou-se pela forma serena e responsável 150 

como o ato decorreu. E, neste âmbito, não podia deixar de expressar a 151 

todos quantos fizeram parte das mesas de voto o sincero agradecimento 152 

pela forma como tudo decorreu da melhor maneira. A forma como tudo foi 153 

organizado, proporcionando aos cidadãos eleitores um ato eleitoral que 154 

decorreu com toda a segurança e, a esse facto, não é alheio a prestação dos 155 

membros das mesas, que é um dos principais artífices de um ato eleitoral 156 

democrático como é qualquer ato eleitoral.--------------------------------------- 157 

Questionou relativamente ao processo da vacinação que está a decorrer no 158 

nosso concelho. Encontra-se a decorrer a primeira fase, esta semana 159 

iniciou-se pelo grupo de maiores de 80 anos, já foram vacinados os maiores 160 

de 90 anos e ficou agradavelmente surpreso por saber que no concelho de 161 

Gouveia ainda há algumas centenas de pessoas com 90 anos ou mais, 162 

algumas dezenas delas na cidade de Gouveia. Isto também diz bem daquela 163 

que foi a qualidade de vida de há 40 anos a esta parte, ao ponto da 164 

esperança média de vida ter aumento desta maneira e é portanto motivo de 165 

registo esta congratulação pelo facto de haver tantos anciãos com esta 166 

proveta idade.-------------------------------------------------------------------------- 167 

Ainda em relação ao plano de vacinação pretendia saber como tem estado a 168 

decorrer este ato da primeira toma da vacina, sabe que começaram nos 169 

lares, seguiu-se os maiores de 90 anos e depois os de 80 anos. Pretendia 170 

que o Senhor Presidente informasse acerca do desenrolar do plano, 171 

considerando até que não seria despiciente no âmbito da Proteção Civil 172 

Municipal que existisse um relatório minimalista com este tipo de 173 

informação, para saber quantas pessoas já foram vacinadas, quem foi 174 

vacinado, que fases é que se seguem e se, eventualmente, como acontece 175 

noutros Municípios se é necessário criar centros de vacinação. O nosso 176 

concelho, pela sua dimensão e número de pessoas, talvez não justifique. 177 

Mas era bom que o Senhor Presidente da Câmara nos desse uma 178 
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informação mais detalha e mais abrangente, traçando o retrato da vacinação 179 

no concelho de Gouveia.------------------------------------------------------------- 180 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) 181 

iniciando a sua intervenção abordou os seguintes temas:----------------------- 182 

“ENSINO À DISTÂNCIA 183 

O ensino à distância regressou a 8 de fevereiro, depois do encerramento 184 

das escolas decretado pelo Governo, dada a atual situação da Covid-19. 185 

Na lista de constrangimentos, constam sobretudo a falta de computadores 186 

e acesso à Internet para acompanhar as aulas online.-------------------------- 187 

Como é possível.---------------------------------------------------------------------- 188 

Não foi o 1º Ministro António Costa que afirmou no Parlamento, antes de 189 

terminar o ano letivo anterior: “Temos um objetivo muito claro, nós vamos 190 

iniciar o próximo ano letivo (2020/21) assegurando o acesso universal aos 191 

equipamentos e à rede a todos os alunos do ensino básico e secundário.” 192 

O Ministro da Educação proclama a mesma mensagem até à exaustão. foi 193 

“Tudo está preparado”.------------------------------------------------------------- 194 

Foi e é um multiplicar anúncios. É uma propaganda frenética por parte do 195 

Senhor Ministro. E o que vemos? 90% dos equipamentos ainda estão por 196 

atribuir.--------------------------------------------------------------------------------- 197 

Será que estamos perante uma irresponsabilidade/culpa do Governo em 198 

não ter garantido as condições para o ensino à distância?--------------------- 199 

Para perguntas deste género, sempre a mesma resposta. Não. É o 200 

timbre/marca deste Governo. A culpa é dos outros. Mas, é mesmo. Senão 201 

vejamos as palavras do Ministro da Educação na 4ª feira no Parlamento:  202 

“Não há stock, tiveram de ser feitos para cada encomenda, e isto é um 203 

problema mundial”.------------------------------------------------------------------ 204 

Mais uma vez, palavra dada não foi palavra honrada e assim quem sofre 205 

são os nossos alunos e a frustração da escola, enquanto organização, por 206 

não conseguir dar resposta aos pedidos de alunos mais carenciados ou 207 

agregados familiares mais numerosos.-------------------------------------------- 208 

Mas no nosso concelho, assim como noutros concelhos deste país, há 209 

Câmaras sempre sensíveis aos problemas da educação. A nossa Câmara 210 

tem com a Escola uma parceria que funciona.----------------------------------- 211 

Assim, neste contexto, o Município está a apoiar cerca de 120 alunos do 212 

concelho disponibilizando tablets e router para acesso à internet.------------  213 

A entrega dos equipamentos pela autarquia seguiu a indicação do 214 

Agrupamento de Escolas de Gouveia, que sinalizou os alunos do 2º e 3º 215 

ciclo com carência de equipamentos tecnológicos. O Município efetuou um 216 

investimento de 20.000 euros na aquisição de tablets e cartões de banda 217 
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larga com conetividade móvel à internet para esta segunda fase do ensino 218 

à distância.----------------------------------------------------------------------------- 219 

Os equipamentos são cedidos pela autarquia a título de empréstimo 220 

(comodato) regressando à posse da Câmara Municipal logo que seja 221 

reposto o ensino presencial nas escolas.------------------------------------------ 222 

Com o investimento em equipamentos tecnológicos, a Câmara criou uma 223 

bolsa de recurso que estará disponível para os alunos e para as escolas 224 

reforçando a capacidade dos estabelecimentos de ensino e dos professores, 225 

na aplicação de novas práticas educativas apoiadas pela tecnologia.-------- 226 

A Câmara investiu mais de 35 mil euros em equipamentos tecnológicos e 227 

internet durante a 1ª fase (março e abril 2020) e a 2ª fase (atual) de 228 

aplicação do ensino à distância nas escolas, provocado pela interrupção 229 

das aulas presenciais no âmbito das medidas de mitigação da pandemia 230 

COVID-19.----------------------------------------------------------------------------- 231 

Com estas medidas, pretende-se garantir o acesso de todos os alunos ao 232 

ensino à distância, de forma a assegurar a igualdade de oportunidades no 233 

acesso à educação.------------------------------------------------------------------- 234 

Devemos estar orgulhosos da política educativa do nosso executivo. 235 

Saibamos reconhecer a aposta que está a ser feita. Parabéns, Senhor 236 

Presidente da Câmara.--------------------------------------------------------------- 237 

No que se refere aos meios tecnológicos a(s) Câmara(s) resolve(m) mas há 238 

outros problemas  que só podem ser resolvidos pelo Governo:---------------- 239 

Perante o que está a acontecer, como adequar os currículos a toda esta 240 

situação, como avaliar os alunos neste contexto, que regras para o acesso 241 

ao ensino superior, etc?-------------------------------------------------------------- 242 

Nada está a ser igual ao que deveria se e não se pode fingir que não se 243 

percebe isto. É necessário um horizonte temporal curto e com uma 244 

planificação atempada para o regresso à escola de forma faseada, com 245 

segurança e com uma esperança real para esse regresso.---------------------- 246 

Também esta Assembleia deve ter conhecimento, que para os professores e 247 

educadores o ensino à distância, implica usar a internet de casa.------------ 248 

Que os computadores são dos docentes, tal como os telemóveis 249 

(instrumento fundamental para a atividade assíncrona) e as despesas com 250 

Internet de banda larga (necessária para suportar as plataformas em que 251 

se desenvolve a atividade síncrona), bem como com as operadoras de 252 

telecomunicações são, igualmente, asseguradas pelos professores e 253 

educadores.--------------------------------------------------------------------------- 254 

Até os telefones pessoais para acompanhar alunos e contactar famílias de 255 

alunos.---------------------------------------------------------------------------------- 256 
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A generalidade dos docentes em teletrabalho (95%) estão a pagar do seu 257 

bolso os custos relativos a despesas do seu trabalho.--------------------------- 258 

Será justo? Ao menos respeito por parte do Governo.-------------------------- 259 

 Mesmo assim, os professores (sejam da Pré, do 1º, 2º 3º Ciclos ou 260 

Secundário) preocupam-se com os seus alunos, são  generosos e quando 261 

há um problema não pensam duas vezes e usam os seus telefones pessoais, 262 

mesmo correndo o risco de algumas pessoas menos bem-intencionadas 263 

ficarem com os seus números de telefone, mesmo correndo o risco de 264 

algumas pessoas menos intencionadas ficarem com os seus números de 265 

telefone..-------------------------------------------------------------------------------- 266 

Não quero terminar sem deixar uma palavra especial de reconhecimento 267 

aos Professores titulares de Turma e Diretores de Turma, não imaginam o 268 

trabalho a que estes professores estão sujeitos, os desafios que tem pela 269 

frente. (E deixo uma ressalva, eu não estou neste grupo.).--------------------- 270 

“TERRAS DA TRANSUMÂNCIA" 271 

Mais uma aposta da Câmara Municipal no turismo, na arte e na cultura 272 

que devemos saudar:----------------------------------------------------------------- 273 

A criação de um produto turístico e cultural, enraizado no mundo rural, 274 

baseado nas marcas tangíveis e intangíveis da transumância presentes no 275 

nosso território e territórios vizinhos cujos conteúdos e o contexto 276 

permitam uma narrativa bem enquadrada que proporcione uma 277 

experimentação enriquecedora a todos aqueles que procurem o território 278 

com fins turísticos, a promoção da autoestima e a melhoria dos 279 

rendimentos económicos das populações locais e, em última análise, a 280 

preservação do Património local vale sempre a pena e terá um retorno 281 

considerável.--------------------------------------------------------------------------- 282 

O projeto “Terras da Transumância”, aprovado no âmbito do Aviso N.º 283 

CENTRO-14-2020-12, vai materializar a criação de uma rede de parceria 284 

entre o Município de Castro Daire, o Município de Gouveia, o Município 285 

de Seia e a Agência de Desenvolvimento Gardunha 21.------------------------ 286 

A programação artística/cultural vai contemplar em cada um dos 287 

territórios parceiros iniciativas identitárias que construirão a narrativa 288 

das Terras da Transumância.------------------------------------------------------- 289 

No nosso Município o programa artístico e cultural incluirá os caminhos 290 

da transumância, recriando a identidade e autenticidade de uma prática 291 

ancestral de subida e descida dos rebanhos da Serra da Estrela.------------- 292 

No plano religioso, a Romaria da Senhora d’ Assedasse integrará o 293 

programa cultural enquanto prova viva da memória popular em relação 294 
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aos lugares que povoam o imaginário de uma comunidade pastoril, que, 295 

durante séculos, perpetuou rituais, como romarias e lendas.------------------ 296 

Da mesma programação constarão as bênçãos dos rebanhos, em Arcozelo 297 

da Serra e Vila Franca da Serra, uma tradição baseada num ritual de fé 298 

procurado, anualmente, pelos pastores para alcançarem a prosperidade 299 

agrícola.-------------------------------------------------------------------------------- 300 

A juntar a estas iniciativas, inclui-se ainda a Feira do Queijo da Serra da 301 

Estrela. Uma experiência de cultura e tradição que percorre passo a passo 302 

as vivências de pastores e rebanhos e o ciclo produtivo do Queijo Serra da 303 

Estrela.--------------------------------------------------------------------------------- 304 

Transversalmente será feita uma coprodução “Terras da Transumância” 305 

para itinerância cultural nos territórios da rede que contemplará a 306 

produção e apresentação de uma peça teatral, a realizar ao ar livre, que 307 

retrate as vivências da transumância. Com esta coprodução serão 308 

reforçadas as ligações da população com a comunidade de pastores e o 309 

enriquecimento da programação cultural.---------------------------------------- 310 

Da programação da rede constará ainda a produção de um documentário 311 

que retratará o fenómeno da transumância, enquanto atividade cuja 312 

essência assenta nas deslocações interterritoriais e com ela diferentes 313 

realidades sociais, culturais ou ambientais, pouco conhecidas pela 314 

generalidade da população.--------------------------------------------------------- 315 

A rede “Terras da Transumância” tem um orçamento global de 299 316 

923,20€ e o período de execução é de 18 meses.”------------------------------ 317 

“CASA DA PASSARELLA 318 

Um dos vetores estratégicos de desenvolvimento para o sector do turismo 319 

aponta para a diversificação da oferta e para a potencialização dos 320 

recursos turísticos existentes em cada região, de forma a valorizar o que 321 

de mais singular e único pode oferecer cada uma. Tendo por base a 322 

análise das grandes tendências da procura internacional, o Plano 323 

Estratégico Nacional do Turismo (PENT) definiu 10 produtos selecionados 324 

em função da sua quota de mercado e potencial de crescimento, bem como 325 

da aptidão e potencial competitivo de Portugal, nos quais deverão assentar 326 

as políticas de desenvolvimento e capacitação da oferta turística do país. 327 

Entre os 10 produtos considerados estratégicos surge a Gastronomia e 328 

Vinhos.---------------------------------------------------------------------------------- 329 

Reconhecemos  que o nosso concelho, através dos nossos empresários, está 330 

no bom caminho, ao apostar nestes dois produtos estratégicos. E os 331 

resultados são mais visíveis em cada ano que passa, não só ao nível do 332 

retorno financeiro mas também ao nível das distinções recebidas que vêm 333 
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comprovar, mais uma vez, o valor da nossa região e dos nossos vinhos. Os 334 

produtores estão de parabéns. É a recompensa da dedicação e de um 335 

árduo trabalho.------------------------------------------------------------------------ 336 

Neste contexto, os eleitos do PPD/PSD apresentam um voto de 337 

congratulação pelo sucesso empresarial de Ricardo Cabral, ao ver “O 338 

Casa da Passarella Vindima 2009”, distinguido como Vinho do Ano, na 339 

cerimónia “Os Melhores do Ano 2020”, no dia 4 de fevereiro.---------------- 340 

Felicitamos também o seu enólogo Paulo Nunes.-------------------------------- 341 

Que este prémio seja mais uma motivação para continuar o trabalho na 342 

afirmação dos vinhos do Dão e do nosso concelho.----------------------------- 343 

Acreditamos que a C. M. irá continuar a acarinhar e apoiar este e outros 344 

projetos que são uma mais valia para o nosso Município.”-------------------- 345 

“OBRAS 346 

Agradecia que o Senhor Presidente da Câmara fizesse o ponto da situação 347 

das seguintes obras:------------------------------------------------------------------ 348 

Arcozelo: Espaço da Feira---------------------------------------------------------- 349 

Lagarinhos: Estrada Cemitério/Est. Nacional 17-------------------------------- 350 

Gouveia: Parque Ecológico; Bairro de S. Lázaro; Mercado Municipal; 351 

Espaço dos Bellinos------------------------------------------------------------------ 352 

Vila Nova: Av. Dos  Vilanovenses-------------------------------------------------- 353 

Paçoinhos: Arruamentos.”---------------------------------------------------------- 354 

“BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GOUVEIA 355 

É apanágio da Associação Humanitária de Gouveia abraçar grandes 356 

causas estando atenta aos desafios do presente servindo a Comunidade: 357 

Proteção; socorro, saúde… Já estamos habituados.----------------------------- 358 

Agora, em tempo de pandemia, após formação especializada de alguns dos 359 

elementos da corporação, passou a disponibilizar o serviço de 360 

“Higienização de Espaços”. É bom podermos contar com mais uma 361 

instituição atenta ao combate à Covid-19.---------------------------------------- 362 

Parabéns aos Bombeiros de Gouveia.”-------------------------------------------- 363 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Daniela Oliveira (PPD/PSD) 364 

começando por assinalar o 33.º aniversário da Elevação de Gouveia a 365 

Cidade e de Vila Nova de Tazem a Vila. As comemorações jamais 366 

poderiam ser realizadas como outrora e por isso nunca é demais 367 

parabenizar o Município pela forma didática como decidiu assinalar este 368 

dia. O Exercício de Prestação de Contas e de explicação sobre o avanço de 369 

grandes investimentos que tantas vezes são abordados nesta casa, ficaram 370 

também muito bem registados no vídeo que foi apresentado aos 371 

gouveenses.---------------------------------------------------------------------------- 372 
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Ainda na temática dos aniversários, não pode deixar de fazer referência a 373 

mais um aniversário do Centenário do Jornal Notícias de Gouveia, que esta 374 

semana traz uma entrevista da líder da concelhia do PSD Gouveia, a quem 375 

endereçou também os parabéns pela sua eleição.--------------------------------- 376 

Em segundo lugar, e como já teve a oportunidade de referir neste órgão 377 

inúmeras vezes, a aposta do Município na cultura e nos seus agentes 378 

culturais continua a merecer a nossa referência e apreço. O Município de 379 

Gouveia viu aprovado o Projeto “Alto Mondego Rede Cultural”, uma 380 

proposta de programação cultural em rede no território, composto pelos 381 

Municípios de Gouveia, Nelas, Fornos de Algodres e Mangualde, na 382 

consolidação e afirmação de todo o trabalho em rede já desenvolvido desde 383 

2018, nas diversas artes, da dança, à música, passando pelo teatro e 384 

acabando nas artes plásticas. O Município de Gouveia reforça o 385 

investimento e a aposta neste projeto desafiante.--------------------------------- 386 

Seguindo ainda na cultura, o Município integra ainda o projeto “Festival 387 

Cultural Serra da Estrela”, dando continuidade à Rede Cultural que foi 388 

criada entre os Municípios de Gouveia, Seia, Manteigas, Fornos de 389 

Algodres e Seia e da Comunidade Intermunicipal Beiras e Serra da 390 

Estrela.---------------------------------------------------------------------------------- 391 

A certeza de que o Município continua a investir em projetos consistentes e 392 

de importante relevância para o concelho na área da cultura, são a certeza 393 

de que nem sempre seguindo a tendência nacional, o Município sabe que a 394 

cultura não é e nem pode ser o parente pobre no que toca ao investimento. 395 

Para finalizar, deixou registado em Ata uma reflexão importante ao 396 

executivo. Em outubro de 2020, o Coordenador Científico do Estrela 397 

Geopark escrevia no Público: “A área alta da Estrela tem pois de ser 398 

cuidada, e as atividades turísticas devidamente enquadradas à luz 399 

da conservação da natureza, de uma forma clara para todos os visitantes. 400 

É fundamental que se saiba o que se pode ou não fazer, e como se pode 401 

fazer. As atividades de turismo de montanha devem ser fomentadas, mas 402 

com responsabilização pelo uso do território, tornando-se os seus agentes 403 

turísticos também em agentes da conservação. Este é um modelo já 404 

presente em diversas regiões do mundo e que importa consolidar.”---------- 405 

Uso estas palavras que ele escreveu no jornal para alertar que o 406 

investimento na divulgação dos nossos territórios, através de campanhas de 407 

marketing ou de outras, é muitíssimo importante. O turismo, ainda que 408 

volátil, permite a criação de alguns postos de trabalho e a movimentação de 409 

dinheiro nos nossos comércios. Mas, o investimento na educação e na 410 

transmissão daquilo que deve ser o turismo sustentável é igualmente 411 

https://www.publico.pt/2013/01/11/jornal/no-cimo-da-serra-da-estrela-ja-nao-se-ouve-o-coaxar-do-sapoparteiro-25861351
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importante, para que não tenhamos no futuro a destruição do território que 412 

agora tanto queremos promover. --------------------------------------------------- 413 

Para terminar, voltou a relembrar um assunto que já teve a oportunidade de 414 

referir em anteriores Assembleias Municipais ao longo deste mandato e 415 

continuará a fazer até que se torne uma realidade, porquanto o mesmo 416 

vinha referenciado no inquérito enviado a todos os Senhores Deputados 417 

sobre o “Direito de Oposição – Impacto da pandemia COVID no 418 

funcionamento da Democracia Local”, e este assunto é, mais uma vez, o 419 

Conselho Municipal da Juventude, que é um Órgão que tarda em ser criado 420 

e que apenas contribuiria para a participação democrática dos jovens 421 

gouveenses.---------------------------------------------------------------------------- 422 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) 423 

referindo o seguinte:------------------------------------------------------------------ 424 

“O Município comemorou no dia 1 de fevereiro o 33º Aniversário da 425 

Elevação de Gouveia a Cidade, (Lei 6/88, de 1 de fevereiro), fê-lo nas 426 

plataformas digitais dado o período de pandemia e o estado de emergência 427 

em vigor. No entanto, é de realçar, que uma vez mais, foi esquecida a 428 

única Vila do Concelho, Vila Nova de Tazem. Esquecida no discurso e na 429 

imagem, por isso aproveitamos este momento para lembrar, que também 430 

foi neste dia que os Vila-Novenses viram satisfeita a sua pretensão de 431 

subida a Vila. (Lei 23/88, de 1 de fevereiro)-------------------------------------- 432 

Se em anos transatos se constatou e lamentou a pouca adesão dos 433 

munícipes, perguntamos se neste novo formato ela foi maior ou menor. 434 

Gostaria saber se há números dessa visualização até para nos poder 435 

indicar algumas diretrizes para futuro.------------------------------------------  436 

O Senhor Presidente no seu discurso de comemoração, fez o anúncio de 437 

várias obras de intervenção e requalificação na sede do concelho, e a 438 

serem inauguradas no decorrer deste ano. Ao referir-se, com alguma 439 

insistência, ao Mercado Municipal, obra que já vem sendo anunciada 440 

desde o anterior mandato, também, se referiu a uma alteração ao espaço 441 

dos táxis como complemento da primeira, mas não concretizando qual 442 

seria essa intervenção, pelo que pedíamos esclarecimentos.------------------- 443 

Aproveitando o momento e o tema, gostaríamos que nos lembrasse o tempo 444 

de atraso da obra do mercado e quantos adiamentos e custos 445 

extraordinários sofreu a mesma. Lembramos que o custo não é só a obra 446 

em si, mas todos os que estão associados ao aluguer de equipamentos do 447 

mercado provisório e de lojas na cidade, e que foram sendo agravados 448 

com certeza com estes vários adiamentos. Gostaríamos de saber se 449 
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mantém, como afirmou na última sessão, que o Mercado Municipal 450 

“estará pronto e a ser utilizado em “meados de abril/maio”.----------------- 451 

Senhor Presidente do Executivo, também na sessão passada, anunciou que 452 

se iria realizar, e cito, a “Feira do Queijo virtual com o recurso a 453 

plataformas digitais para apoiar a comercialização deste produto Serra 454 

DOP, bem como os vinhos. Eventos que vamos tentar realizar face a todas 455 

as circunstâncias.”, fim de citação.------------------------------------------------ 456 

Felicitamos o Município pela realização que vai levar a efeito, sabendo 457 

agora que terá a duração de 6 meses, começando no dia de amanhã. É 458 

importante, lembrar e manter viva, a Feira do Queijo Serra da Estrela, 459 

pois foi em Gouveia, que se realizou a primeira do género, fazendo 460 

coincidir com o Domingo antes do Carnaval. No entanto, gostaríamos de 461 

colocar algumas questões, o porquê da Exposerra Virtual começar a 20 462 

fevereiro e não no fim de semana passado, como seria tradicional? Há 463 

algum estudo, ou previsão, de impacto económico, que nos diga o custo de 464 

investimento, o número de aderentes, quer da venda de produtos 465 

endógenos quer de artesanato, e qual o retorno financeiro espectável?------ 466 

O Município através do site e espaço na rede social, tem anunciado a 467 

telenovela da SIC, “A Serra”, como estando a ser filmada em vários locais 468 

do concelho, e de outros municípios da Serra da Estrela. Percebe-se, e 469 

será de saudar, que terá havido um juntar de esforços dos municípios para 470 

atraírem este projeto. Será uma forma com certeza de colocar a região nos 471 

holofotes mediáticos e assim poder cativar turistas para a região. No que 472 

concerne ao nosso município, gostaríamos de saber quais as 473 

contrapartidas assumidas, sejam elas financeiras e/ou outras, e qual o 474 

impacto previsível a nível económico e social para o concelho?-------------- 475 

Retomando um assunto que a bancada do PS já trouxe a esta Assembleia, 476 

O “Estrelinha”. Em 28/09/2018 alertámos que as paragens de autocarro 477 

tinham um aspeto degradado, referindo a falta dos horários e o estado dos 478 

sinalizadores. Após insistência no assunto, por parte desta bancada, o 479 

Senhor Presidente do Executivo na sessão de 29/06/2020, referiu e passo a 480 

citar “que irá dar instruções no sentido de se colocar os horários nas 481 

paragens dos autocarros, bem como informação sobre o percurso do 482 

Estrelinha”, fim de citação.--------------------------------------------------------- 483 

Ainda nesta matéria, fez 3 anos no dia de Aniversário da Elevação de 484 

Gouveia a Cidade, em que se inaugurou o novo autocarro “Estrelinha”. 485 

Em sessão desse mês e em resposta à Senhora Deputada Daniela Oliveira 486 

o Senhor Presidente dizia, “Esta segunda viatura vem reforçar o 487 

transporte urbano permitindo ir a outros locais que há muito eram 488 
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reivindicados e desta forma satisfazer o interesse de muitos outros 489 

gouveenses que pretendem utilizar este tipo de transporte”.------------------- 490 

Mediante o exposto, há duas questões que vêm de imediato à cabeça, onde 491 

anda o “novo Estrelinha” e onde estão os horários?--------------------------- 492 

Dentro desta temática, gostaríamos de alertar para uma situação com a 493 

qual nos deparámos, a necessidade de alguns Mupis estarem a precisar de 494 

manutenção, pois é pouco seguro e estético que os mesmos se encontrem 495 

fechados com fita cola a toda à volta, processo que tem de se repetir de 496 

cada vez que se muda o cartaz.”---------------------------------------------------- 497 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) 498 

referindo que esta forma dual de concretizarmos a sessão da Assembleia 499 

Municipal, presencial e à distância, mostra que foi possível conciliar estas 500 

duas formas de trabalhar, as quais foram sempre defendidas e apresentadas 501 

como propostas de trabalho pelos Senhores Vereadores do PS e também 502 

por diferentes Deputados Municipais, não só do Grupo do PS, como 503 

também das outras forças políticas.------------------------------------------------ 504 

Salientou que o ano de 2020 e este início de 2021, o contexto especial que 505 

os trouxe e que ainda estão a vivenciar e que temos a certeza que ainda nos 506 

vai acompanhar pelo menos este ano, vem colocar a tónica e o desafio nos 507 

novos processos de trabalho, talvez mais visíveis em determinadas áreas, 508 

mas, seguramente, irá atingir todas elas. O trabalho, a comunicação, a 509 

educação à distância emergem como possibilidades alternativas que todos 510 

nós ou muitos de nós estão a tentar adaptar-se, estão a tentar apropriar-se 511 

para que tudo corra o melhor possível nos seus diferentes postos de 512 

trabalho e servindo o melhor que sabemos e podemos aqueles que 513 

dependem de nós e que são o nosso sujeito de trabalho.------------------------ 514 

No entanto, já todos percebemos que estas novas modalidades de trabalho 515 

exigem condições específicas e a cobertura de Internet é, como sabemos, 516 

uma delas. Já foi identificado em diferentes sessões da Assembleia 517 

Municipal que houve uma melhoria significativa da rede no concelho de 518 

Gouveia, num primeira fase atingindo determinadas freguesias e depois 519 

aumentando essa intervenção para outras freguesias.---------------------------- 520 

Foi um investimento que percebemos que teve como contexto um 521 

acontecimento trágico para o concelho de Gouveia, que foi o ano dos 522 

incêndios e em que teve também um papel determinante a empresa Altice. 523 

O que estamos a ver agora, e era aqui que pretendia chegar, parece que é 524 

evidente que esse investimento tem que abranger todas as freguesias do 525 

concelho de Gouveia. Não quer aqui excluir nenhuma, mas fala 526 
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concretamente de Vila Franca da Serra e dizer que a nossa freguesia está 527 

amplamente em desvantagem no que toca a esta questão.---------------------- 528 

Por isso, apresentamos como Recomendação no sentido da Câmara tomar 529 

as devidas diligências no sentido de tentar colmatar ou resolver esta 530 

situação, à semelhança do anterior investimento, como anteriormente 531 

referenciou.---------------------------------------------------------------------------- 532 

Já foi aqui falado no Dia do Município, bem como nas eleições 533 

Presidências. Sendo 2021 um ano de eleições autárquicas, devem pensar 534 

todos que é preciso pensar que é necessário muita ponderação, muita 535 

exigência e provas de maturidade política. E, deste modo, queremos 536 

evidenciar que não foi isso que aconteceu na comemoração no Dia do 537 

Município. O trabalho apresentado é um relato do período pré-eleitoral, por 538 

uma força política que está no poder e os seus protagonistas. Foi pena não 539 

se terem recordado ao elaborarem esse trabalho que uma autarquia nos seus 540 

diferentes órgãos tem diferentes forças políticas e que essas forças políticas 541 

têm também um pensamento, trabalham em prol desse concelho e dedicam 542 

muito do seu tempo também às pessoas, às suas freguesias e às suas gentes. 543 

Era bom que houvesse uma referência aos elementos que compõem a 544 

oposição. Faz parte da democracia, essa oposição é importante que ela 545 

exista e no concelho de gouveia ela está viva, ela trabalha e faz-se presente 546 

junto das suas gentes e dos seus locais.-------------------------------------------- 547 

Às vezes é com tristeza e decepção que se nota este tipo de comportamento 548 

principalmente quando já passaram 47 anos depois da Revolução de Abril, 549 

acha que em termos daquilo que é a cultura democrática, acha que já 550 

poderíamos e devíamos estar muito além numa outra etapa de colectivo 551 

neste caso concelhio. Não esquecendo nunca que os líderes de um concelho 552 

devem ser o exemplo para todos os cidadãos que fazem parte desse 553 

concelho.------------------------------------------------------------------------------- 554 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 555 

referindo que muitas dos assuntos que pretendia abordar já foram falados, 556 

contudo pretendia fazer algumas referências. Reconhece que de facto é uma 557 

mais valia, um ganho, a utilização dos meios tecnológicos para a realização 558 

desta sessão, tem pena que não tenha sido mais cedo e, por isso, o 559 

Município está de parabéns pela vontade que demonstrou apesar de 560 

algumas dificuldades técnicas que estão a acontecer.---------------------------- 561 

Vivemos tempos difíceis, marcados pelo confinamento, também ele difícil, 562 

este é o terceiro pico da pandemia e tem sido sem dúvida um período 563 

difícil. Começou logo o ano pela perda de um empresário de renome e de 564 

realce do nosso concelho, o Sr. Salemo Madureira, proprietário e gerente 565 
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da fábrica de metalúrgica Salemo & Merca e também proprietário da 566 

Quinta “O Adamastor”, em Figueiró da Serra. é uma perda importante no 567 

nosso tecido económico empresarial, pelo que propôs um Voto de Pesar 568 

pelo falecimento do Sr. Salemo Madureira.--------------------------------------- 569 

Em relação aos aniversários que foram assinalados pelos Senhores 570 

Deputados, aos quais se associou, relembrando o nosso benemérito e ilustre 571 

Pedro Botto Machado, falou também naquilo que foi o aniversário da 572 

publicação em Diário da Republica da passagem de Gouveia a cidade e de 573 

Vila Nova de Tazem a Vila. Sem dúvida que este era um momento que 574 

devia ser utilizado para agregar as forças do concelho, foi um momento que 575 

foi utilizado com a publicação de um vídeo promocional daquilo que são as 576 

políticas da autarquia, com todo o direito a fazê-lo, tem pena é que seja um 577 

vídeo, que mais uma vez, começa por se congratular com a obra que há-de 578 

ser feita. Estão no final de um mandato e lamenta dizer que, em termos de 579 

promoção, ao fim de quatro anos a continuar a gabar-se da obra que há-de 580 

ser feita é pouco e é insuficiente. Lamenta também que não se tenham 581 

lembrado de Vila Nova de Tazem, como Vila, porque é um acontecimento 582 

difícil desagregar uma cosa da outra.----------------------------------------------- 583 

Para finalizar, felicitou o Município pela forma como tem cada vez mais 584 

aderido às novas tecnologias, nomeadamente, à forma como vai acontecer a 585 

Feira do Queijo. Recordou que fomos um dos primeiros concelhos a ter a 586 

Feira do Queijo, há muitos anos, este ano vai acontecer na plataforma 587 

DOTT, disponível durante seis meses, é de facto importante e de 588 

impactuante, contudo, lamenta apenas que este trabalho não tivesse já tido 589 

um outro impacto noutra altura. Na verdade, Gouveia já teve uma rede de 590 

hotspot WiFi , o Go Wireless, que levou a Câmara a investir várias dezenas 591 

de milhares de euros há quinze anos. Era um projeto que pretendia ter uma 592 

cobertura integral e gratuita aos vários núcleos urbanos do concelho de 593 

Gouveia, pretendia ser um apoio gratuito para os estudantes do concelho, 594 

tinha várias antenas colocadas já nas freguesias, nomeadamente em 595 

Gouveia e Vila Nova de Tazem a funcionar e contava já com várias 596 

centenas de utilizadores inscritos para utilizar esta rede. Teria sido 597 

inclusive uma mais valia naquilo que foram os problemas de comunicação 598 

sentidos aquando os incêndios, seria hoje também uma mais valia nestes 599 

tempos de COVID para as famílias carenciadas que teriam acesso gratuito 600 

através dessa rede, seria também a forma eficiente de ter feito funcionar o 601 

100% Consigo, que nunca chegou a funcionar e que, na verdade, foi 602 

desmantelado. Lamenta que tenha existido um lapso de quinze anos até se 603 

voltar novamente a apostar naquilo que são os meios informáticos. 604 
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Realmente estamos sempre um pouquinho atrás daquilo que poderia ter 605 

sido testado, ainda assim gostaria de saber o que levou a Câmara de 606 

Gouveia a parar esse projeto do Go Wireless, a desmantelar a rede e a 607 

inviabilizar todo o material adquirido, que foram de várias dezenas de 608 

milhares de euros, onde foi parar esse material e o que foi feito inclusive ao 609 

funcionário responsável pela manutenção e pelo desenvolvimento desse 610 

projeto.--------------------------------------------------------------------------------- 611 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Diogo Cardona (PPD/PSD) 612 

referindo o seguinte:------------------------------------------------------------------  613 

“Gouveia é cultura desde sempre. Em todas as artes. Geração após 614 

geração, com expressão local, mas também de âmbito global. Por isso, 615 

nunca será demais recordar os aniversários daqueles que, com o seu 616 

talento nos enriquecem e orgulham. Mesmo que já não estejam fisicamente 617 

entre nós. Porque a arte, tem esse dom: tem o dom de permitir que nunca 618 

morram. Assim, junto-me aos Senhores Deputados que já assinalaram aqui 619 

o aniversário de Vergílio Ferreira e de João Abel Manta.--------------------- 620 

Mas também devemos olhar para aqueles que criam cultura no presente. 621 

Assim, felicito a Sociedade de Instrução e Recreio de Paços da Serra pelo 622 

seu nonagésimo nono aniversário. Certamente muitos outros mereciam ser 623 

aqui lembrados. Artistas a título individual, associações. Gente do 624 

passado, do presente e do futuro.--------------------------------------------------- 625 

Por isso, Senhor Presidente, deixo aqui uma sugestão: porque não 626 

aproveitar as redes sociais do Município para dar voz, lembrar ou dar a 627 

conhecer os artistas e as associações culturais concelhias, publicando um 628 

vídeo, ou uma imagem representativa da ação de cada um deles no seu dia 629 

de aniversário?------------------------------------------------------------------------ 630 

Bem sei que a base de dados a criar será, felizmente, extensa.---------------- 631 

Mas, também sei, que nos deixará a todos orgulhosos. E nos fará despertar 632 

ainda mais para a riqueza que temos nas nossas gentes.----------------------- 633 

Afinal, a cultura está nas nossas raízes.------------------------------------------- 634 

Por último, e por falar em raízes, não posso deixar também de assinalar a 635 

estreia, na próxima segunda-feira, da telenovela “A Serra”, produto 636 

televisivo que, certamente, chegará a um vasto auditório e permitirá a 637 

divulgação das pausagens serranas, de alguns dos nossos costumes e, 638 

claro está, da nossa Gouveia.”----------------------------------------------------- 639 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Ricardo Morgado (PPD/PSD) 640 

começando por congratular a Câmara Municipal pela gestão no geral e, em 641 

particular, na educação. De facto, a Câmara Municipal de Gouveia tem-se 642 

destacado na região na sua ação no que toca à resposta à pandemia. Aliás, 643 
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foi notícia recentemente que as Câmaras Municipais, no geral, têm 644 

investido mais do que era espetável em rubricas de apoio à pandemia, e 645 

também a Câmara de Gouveia tem conseguido responder a situações, às 646 

vezes limite, e logo muito cedo, como a questão dos testes nos lares, mas 647 

também no apoio às famílias mais carenciadas. Mesmo que tudo corresse 648 

bem ao nível do Estado Central, é de destacar também o papel das 649 

autarquias e o municipalismo a conseguir responder nessa lógica de 650 

proximidade aos desafios que uma pandemia traz à casa das pessoas.-------- 651 

Registou em ata o seu lamento pelos falecimentos entretanto ocorridos, 652 

vítimas desta pandemia, sobretudo, nesta ultima vaga, que parece estar a 653 

decrescer e que possamos voltar à normalidade rapidamente, mas ainda é 654 

algo que certamente demorará.------------------------------------------------------ 655 

Fez uma referência e, ao mesmo tempo, congratulou-se com a Campanha 656 

de Natal e o respetivo sorteio, promovido pelo Município. Foi um 657 

investimento de €40.000 e que teve mais de 5.000 participantes e que 658 

permitiu injetar €140.000 no comércio local. É também sobretudo em 659 

alturas tão difíceis como estas em que o comércio e restauração têm sofrido 660 

bastante que também os municípios devem ser criativos na forma como 661 

podem apoiar, mas também estimular e criar estes estes mecanismos-ponte 662 

que liguem consumidores ao comércio local e esta iniciativa foi de facto 663 

fantástica, porque foi um investimento com retorno claro em torno dos 664 

200%. Fica registada a dica para que se possa repetir esta iniciativa.--------- 665 

Outra iniciativa importante é o apoio à restauração através do serviço de 666 

táxis. Um serviço que leva a casa das pessoas as refeições não tendo que se 667 

deslocar, cobrindo o Município o custo deste serviço. De facto, é mais uma 668 

forma criativa e inteligente de ajudar aqueles que tanto estão a sofrer em 669 

termos económicos com esta pandemia que são o comércio e restauração. 670 

Nesta última iniciativa, para além de dar uma palavra de congratulação, 671 

pretendia saber como está a ser a adesão das pessoas e dos restaurantes a 672 

esta medida.---------------------------------------------------------------------------- 673 

No que diz respeito à Exposerra Virtual pretendia tecer as seguintes 674 

considerações. Tem por hábito escrever no jornal Notícias de Gouveia um 675 

texto sobre as Feiras do Queijo e os certames carnavalescos e costuma ser 676 

bastante crítico com a forma como acha que os Municípios no geral na 677 

Região não se organizam para conseguirem oferecer uma proposta de valor 678 

em termos de comunicação, em termos de evento integrada a quem nos 679 

visita, ou seja, é normal que, no mesmo fim de semana de carnaval, 680 

tenhamos várias Feiras do Queijo, normalmente, que  não são abrangidas 681 

sob nenhum evento “chapéu” e aqui parece que perdemos um bocadinho 682 
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capacidade de escala para reforçar a região no seu todo. Já sugeriu até no 683 

passado que não fizéssemos só no fim de semana de carnaval, mas sim uma 684 

época entre o Carnaval e a Páscoa e até rotativamente os eventos de cada 685 

Município pudessem existir e aproveitar mais do que uma altura do ano. 686 

Sabe que é difícil conseguir esses entendimentos, sabe que o Município de 687 

Gouveia já deu esse passo no passado e chegaram a ter as feiras do queijo 688 

rotativas, entre Fornos, Seia e Gouveia, e pensa que o erro ao ser rotativo 689 

duas delas num ano não tinham, mas é de opinião que devia ser rotativo nos 690 

fins de semana mas nunca deixar de haver evento, não obstante, Gouveia 691 

há uns anos decidiu adotar este conceito de “Exposerra” e que acha 692 

claramente vencedor, porque se diferencia um pouco daquilo que já existe, 693 

o conceito é bem mais abrangente em termos de produtos, em termos de 694 

programação e acho que tem ganho espaço, destaque e mediatismo na 695 

região e nesta altura do ano.---------------------------------------------------------  696 

E, num ano em que não há eventos e onde os eventos e as organizações se 697 

estão a digitalizar, o Município esteve bem. Mas não só esteve bem em 698 

criar esta parceria com a DOTT para digitalizar a feira criando esta loja on-699 

line, indo mais além dos que os Municípios todos na região, ou seja, anda 700 

mais à frente. Os dois Municípios mais próximos do de Gouveia, 701 

Manteigas, por exemplo, não terá evento nenhum on-line. Seia terá também 702 

agora uma loja on-line que durará um mês. O Município de Gouveia 703 

percebeu que havia aqui uma oportunidade num ano em que não há eventos 704 

e em que o comércio eletrónico tem crescido, de aproveitar isto e ter uma 705 

estratégia com maior ambição e criar um espaço on-line onde possamos 706 

para além da Exposerra enquanto evento, para além do Carnaval, para além 707 

da Páscoa, dar uma plataforma aos nossos produtores para poderem vender 708 

os seus produtos on-line para todos o país e até para todo o mundo. Parece-709 

lhe muito inteligente esta designação de mercado virtual da Serra da 710 

Estrela, algo que não fica preso à Exposerra, nem em Gouveia, e 711 

provavelmente até terá uma estratégia de trazer depois da Exposerra 712 

produtores de outros Municípios porque será a única loja que perdurará no 713 

tempo e isto é de facto uma jogada que lhe parece inteligente e deixa o 714 

repto de continuar depois de agosto este mercado virtual Serra da Estrela 715 

por mais seis meses e depois quem saber até ser algo permanente. É uma 716 

solução válida, arrojada mas é sobretudo certeira para que este evento 717 

estratégico, se não fosse suficiente para justificar, basta também tentar um 718 

dado, isto é, a pandemia estima-se que o E-commerce tenha crescido em 719 

2020, cerca de 60%. Mas não foi só a pandemia, em 2019 já tinha crescido 720 

20%, há uma tendência clara dos consumidores a querem cada vez mais 721 
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comprar on-line. Está de parabéns o Município e que este mercado virtual 722 

da Serra da Estrela possa ser um sucesso, que continue e que sobretudo 723 

tenha uma estratégia clara de, após a Exposerra, e independentemente do 724 

concelho ser um espaço onde em Lisboa, no Porto, em Espanha, na França, 725 

quem quiser comprar produtos de produtores da Serra da Estrela tenha um 726 

lugar para o fazer.--------------------------------------------------------------------- 727 

Colocou uma questão muito clara sobre a Serra da Estrela e que tem a ver 728 

com a situação da estrada do Vale do Rossim e também o dossier 729 

Turistrela. Nestes últimos meses em que o turismo externo tem estado 730 

fechado e em que presenciamos que mais pessoas se deslocaram à Serra da 731 

Estrela, sobretudo no verão, questionou o Senhor Presidente se está 732 

confiante que, no próximo verão, a Serra da Estrela estará mais atrativa e 733 

chamará mais pessoas.--------------------------------------------------------------- 734 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Susana Seara Pires de Andrade 735 

(PPD/PSD) referindo que na presente sessão pretendia abordar dois 736 

assuntos. O primeiro e, de certo, o mais preocupante para a Senhora 737 

Deputada e para todos os Vilanovenses e acredita que para o Senhor 738 

Presidente da Câmara também o será, pois já teve diversas reuniões com os 739 

responsáveis, é a situação do encerramento temporário do posto da GNR, 740 

em Vila Nova de Tazem.------------------------------------------------------------- 741 

No seguimento do comunicado emitido pela Junta de Freguesia surgiram as 742 

seguintes questões:-------------------------------------------------------------------- 743 

1) O que pode a população entender como caráter temporário?----------- 744 

2) Já há datas para a reabertura?------------------------------------------------ 745 

3) Estão previstas obras de manutenção naquele posto, tendo em 746 

consideração o encerramento temporário, podiam aproveitar a 747 

oportunidade para darem início às mesmas. O que dizem os 748 

responsáveis acerca do tema?------------------------------------------------ 749 

4) Pegando nas palavras do Senhor Comandante do Destacamento “que 750 

as obras vão conduzir a um aumento de efetivos”, qual o número de 751 

efetivos já previstos para virem integrar o Posto de Vila Nova de 752 

Tazem, tendo em consideração que o que nos interessa é uma equipa 753 

robusta, com capacidade de garantir o patrulhamento eficaz e 754 

imediato às populações, sem termos de estar dependentes das 755 

patrulhas de Gouveia ou de Seia, já para não falar que às vezes 756 

poderão ter que vir de outro lado.------------------------------------------- 757 

Senhor Presidente, acredito e compreendo que não tenha resposta às 758 

questões, mas agradeço que junto dos responsáveis procure obtê-las para 759 

esclarecimento das populações afetadas.------------------------------------------ 760 
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Todos sabemos o papel da Guarda Nacional Republicana e a falta que faz 761 

esta força de segurança para a salvaguarda da defesa das populações e dos 762 

seus bens.------------------------------------------------------------------------------- 763 

O segundo tema prende-se com a instalação da fibra ótica no “Baixo 764 

Concelho”. Pretendia saber qual o ponto de situação.--------------------------- 765 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Isabel Nascimento (PPD/PSD) 766 

referindo que pretendia abordar o assunto da vacinação. Pretendia saber 767 

quantas pessoas no concelho de Gouveia neste momento já tomaram a 768 

segunda dose da vacina, bem como qual o critério de vacinação a ser 769 

seguido neste momento, nomeadamente no que diz respeito à vacinação das 770 

forças de segurança, incluindo Bombeiros Voluntários, PSP e GNR.--------- 771 

Depois, o impacto ao nível económico da COVID-19, se os apoios estão a 772 

ser solicitados, se estão a ser cumpridos atempadamente quer ao nível das 773 

famílias, ao nível das empresas, das instituições.--------------------------------- 774 

Se temos disponível uma resposta robusta em termos sociais nos apoios às 775 

famílias e, mais uma vez, aqui destaca a sinalização dos Cuidadores 776 

Informais, porque há pessoas que podem beneficiar de apoios e que não 777 

têm conhecimentos para se movimentarem e requererem esses apoios e 778 

outras pessoas que nem sequer têm conhecimento e nem sequer têm a 779 

possibilidade de se ausentar de casa para poder tratar disso.------------------- 780 

É cada vez mais premente esta situação e de maior utilidade e necessidade 781 

de ser alguém exterior a estas famílias a sinalizar estas situações para que 782 

possam aceder aos benefícios de cuidador informal.----------------------------- 783 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Duarte Manta (PS) 784 

parabenizando o Município na pessoa do Senhor Presidente pela rápida e 785 

eficaz resposta dada a todas as situações que ocorreram no nosso concelho 786 

no âmbito da pandemia provocada pela nova COVID-19. Aproveitou 787 

também, como bombeiro, para igualmente agradecer todo o apoio dado aos 788 

bombeiros voluntários numa altura tão delicada para todo o corpo ativo 789 

desta Associação Humanitária. A pronta acção do Município suavizou os 790 

danos provocados pela pandemia e as consequências mais gravosas que 791 

esta poderia trazer para o nosso concelho. Muito obrigado a todos.----------- 792 

c) Direito de resposta do Presidente da Câmara ou de quem o substitua 793 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara iniciando a sua 794 

intervenção, começando por responder à Senhora Presidente da Junta de 795 

Freguesia de São Paio, informando que no plano de investimentos da 796 

empresa para execução das candidaturas aprovadas no âmbito do POSEUR, 797 

está previsto o lançamento da empreitada no decurso deste ano. Em final de 798 

fevereiro irão ser lançados já um conjunto de empreitadas e nos meses 799 
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subsequentes outras. Neste momento, não está em condições de informar 800 

em concreto à Senhora Presidente de Junta se será no mês de março mas, 801 

objectivamente, esta intervenção será lançada tão breve quanto possível, 802 

uma vez que é o próprio programa do POSEUR que o está a solicitar e a 803 

questionar relativamente ao lançamento dos procedimentos. Uma coisa que 804 

fique certa e segura para todos os sampaenses, é que a rede de saneamento 805 

básico desta freguesia vai ser toda ela requalificada, uma vez que há um 806 

compromisso em relação a uma candidatura que está aprovada e vai 807 

financiar parte significativa desta intervenção.----------------------------------- 808 

------- Relativamente às questões colocadas pelo Senhor Presidente da Junta 809 

de Freguesia de Gouveia, começou por se associar e dizer que, em 810 

momento próprio, a Câmara teve a oportunidade de fazer a alusão ao 811 

aniversário do nascimento de Vergílio Ferreira, bem como a João Abel 812 

Manta.---------------------------------------------------------------------------------- 813 

Relativamente ao 31 de janeiro e a referência a Pedro Botto Machado, não 814 

houve nenhum destaque em particular, mas não o deixamos de referenciar, 815 

como é óbvio.-------------------------------------------------------------------------- 816 

No que diz respeito às eleições Presidenciais, apesar do momento difícil 817 

que nesse momento se estava a viver face aos níveis da pandemia, foi 818 

possível concretizar este ato eleitoral e assim a democracia exprimir-se de 819 

forma clara. Todos aqueles que quiseram puderam exercer o seu direito, e 820 

aqui foi fundamental o empenho das Juntas de Freguesia. Deste modo, 821 

endereçou um agradecimento a todos os Senhores Presidentes de Junta e, 822 

em seu nome, agradecer a todos os elementos da Junta que colaboraram 823 

para que este processo pudesse ter corrido da forma exemplar como correu. 824 

Apesar do tempo em que elas ocorreram, com as dificuldades inerentes e 825 

com as alterações que se verificaram decorrentes da pandemia.--------------- 826 

Relativamente à questão relacionada com o plano de vacinação, solicitou 827 

ao Senhor Presidente da Mesa a devida autorização para conceder a palavra 828 

ao Senhor Vereador Jorge Ferreira a fim de prestar o esclarecimento 829 

devido.---------------------------------------------------------------------------------- 830 

------- Usou da palavra o Senhor Vereador Jorge Ferreira referindo que este 831 

plano de vacinação que, de certa maneira, até começou bem, com a 832 

vacinação nos lares mas que, entretanto, teve aqui algumas derrapagens na 833 

sua reta final, mesmo na questão dos lares. Neste momento, todos os 834 

utentes dos lares e seus funcionários já tomaram a segunda dose da vacina, 835 

no entanto, houve atrasos, só hoje é que terminou a vacinação no Lar da 836 

Santa Casa da Misericórdia, lar que estava para ser vacinado na segunda-837 
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feira. Sabem que houve atrasos em relação a outras IPSS mas, neste 838 

momento, a vacinação está concluída nos lares do concelho.------------------ 839 

A Saúde começou a vacinar a população em geral e quando o fez o 840 

Município de Gouveia já havia manifestado toda a sua disponibilidade para 841 

colaborar naquilo que fosse necessário para este processo de vacinação. De 842 

imediato disponibilizaram os serviços quer para fazer os contatos com a 843 

população, quer para realizar o transporte de quem dele necessitasse. 844 

Disponibilizaram, também, o pavilhão municipal para servir de centro de 845 

vacinação, o que não foi aceite.----------------------------------------------------- 846 

Informou ainda que, no dia anterior, foram vacinadas 102 pessoas do 847 

concelho de Gouveia com mais de 90 anos e ficaram apenas por vacinar 848 

nesta faixa etária menos de uma dezena de pessoas por falta de vacinas, 849 

sendo que a maior parte delas são de Vila Nova de Tazem.-------------------- 850 

Neste momento - embora ainda não tenha sido solicitado pelo Centro de 851 

Saúde de Gouveia - já estão a adiantar serviço, com a colaboração das 852 

Juntas de Freguesias, tendo começado a solicitar os contactos das pessoas 853 

entre os 80 e os 89 anos de idade para que, logo que o Centro de Saúde lhes 854 

peça, se inicie o contato com as pessoas. Nessa altura, teremos já os seus 855 

contatos com a colaboração das Juntas de Freguesia que, desde já, 856 

agradeceu.------------------------------------------------------------------------------ 857 

À questão da Senhora Deputada Isabel Nascimento (PPD/PSD) sobre o 858 

número de pessoas vacinadas no concelho, referiu que o Município não tem 859 

essa informação, aproveitando para esclarecer que muitas vezes circula nas 860 

redes sociais, quando o Município publica os relatórios, esclareceu que o 861 

Município não sabe quem são e quantos são, essa informação dos números 862 

é sabida através dos relatórios da ULS. O que se conhece a mais tem a ver 863 

com a lida diária com a população, com as linhas de apoio e pelo facto de o 864 

Município ter adquirido testes rápidos e nessa testagem já detetaram mais 865 

de 100 casos positivos no concelho de Gouveia e fazem uma listagem.------  866 

Em relação à vacinação, como disse anteriormente, não sabem esses 867 

números, aquilo que sabem é o que é divulgado pela saúde, no entanto, 868 

tendo em consideração que existe cerca de 800 idosos em lares que já estão 869 

vacinados, bem como os funcionários, teremos entre 400 a 500 870 

funcionários, será portanto esse o número de pessoas que estarão 871 

vacinadas.------------------------------------------------------------------------------ 872 

A nossa expetativa era que realmente hoje e amanhã houvesse vacinação, 873 

infelizmente, tal não aconteceu porque as vacinas não estão disponíveis. 874 

Felizmente foram hoje vacinados com a segunda dose da vacina os utentes 875 

e funcionários da Santa Casa da Misericórdia. Estamos agora na expetativa 876 
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de quando vai ser a vacinação daquelas 10 pessoas com mais de 90 anos 877 

que ficaram por vacinar, quer depois das pessoas dos 80 aos 89 anos de 878 

idade. Pode dizer que nesta faixa etária teremos mais de mil pessoas, o que 879 

será um processo ainda com alguma envergadura.------------------------------- 880 

Informou, ainda, que no dia anterior esteve presente numa reunião com o 881 

Senhor Secretário de Estado Dr. João Paulo Rebelo, que coordena a 882 

vacinação nesta região e com o Senhor Vice Almirante Gouveia e Melo e o 883 

Senhor Presidente teve a oportunidade de manifestar as nossas 884 

preocupações no concelho de Gouveia em relação à vacinação e transmitiu 885 

que disponibilizaram o pavilhão municipal e que tal não foi aceite. No 886 

entanto, teme que no futuro sejam insuficientes as instalações do Centro de 887 

Saúde. Tal como disse o Senhor Vice Almirante, a expetativa é que em 888 

meados de março/abril se tenha um número superior de vacinas disponível, 889 

em relação ao que temos este momento e que nessa altura o número de 890 

vacinados será muito superior e teme que no Centro de Saúde de Gouveia 891 

não haja as condições devidas para que as pessoas possam ser vacinadas.--- 892 

Quanto à questão dos cuidadores informais, é um programa que está sob a 893 

tutela da Segurança Social, o Município não foi chamado para este 894 

processo, mas está atento e sempre que é possível e sempre que tem 895 

conhecimento das situações têm aconselhado e ajudado as pessoas. Na 896 

questão da mobilidade, o cuidador é aquele que cuida, ele pode vir tratar do 897 

processo para usufruir deste apoio. No entanto, alertou que nem toda a 898 

gente tem direito a este apoio. Este apoio é muito restrito, se o agregado 899 

familiar tiver um rendimento superior a 1,2 IAS, já não tem direito, ou seja, 900 

se o agregado familiar receber, no seu conjunto, mais de €500 não terá 901 

apoio. Contudo o Município de Gouveia está atento a estas situações.------- 902 

------- Retomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara respondendo ao 903 

Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD), associou-se ao voto de 904 

louvor do Senhor Deputado à Casa da Passarela, ao empresário Ricardo 905 

Cabral e ao enólogo Paulo Nunes, considerado o Enólogo do ano de 2020, 906 

uma distinção que nos orgulha a todos. Este ano tiveram mais uma 907 

distinção com a escolha do Melhor Vinho do Ano de 2020, com um vinho 908 

da Casa da Passarela. Isto é um reforço da vitalidade do trabalho e da 909 

dinâmica dos nossos produtores de vinho do Dão e vinhos de Altitude que, 910 

aliás, em breve haverá novidades em relação à produção de Vinhos de 911 

Altitude, pois os nossos produtores estão interessados e estão a trabalhar 912 

nesse sentido e a Câmara Municipal, à semelhança daquilo que tem feito na 913 

sua aposta no sector do vinho e do enoturismo, não vai deixar de estar 914 

integrada neste processo.------------------------------------------------------------- 915 
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Quanto ao andamento das obras, referiu que a Câmara se preza por fazer 916 

cumprir com aquilo que se propõe realizar e, tal como disse, iam intervir na 917 

Rua da Feira, no Arcozelo e já estão a intervir, tal como também estamos a 918 

iniciar a intervenção que vai decorrer em Lagarinhos, entre o Cemitério e a 919 

EN 17. Em março, de certeza que esta obra estará iniciada.-------------------- 920 

No que diz respeito ao Parque Ecológico, um investimento superior a 700 921 

mil euros, com a sua requalificação e aumento da área de intervenção deste 922 

parque, já foi aberto o concurso, os concorrentes já apresentaram propostas 923 

e vamos agora à fase de análise dessas propostas, pelo que dentro em breve 924 

se dará o arranque da obra.---------------------------------------------------------- 925 

Para além disso, há um outro conjunto de intervenções que estão a ser 926 

programadas, por exemplo, pode informar que no ano passado tiveram uma 927 

intervenção que teve a ver com a rede das águas pluviais e também 928 

saneamento em Paçoinhos. Na próxima semana vai avançar o 929 

procedimento para a pavimentação desta zona, um investimento que 930 

rondará os 50 mil euros, para além disso temos a decorrer as intervenções 931 

no Mercado Municipal e na zona da antiga Bellino & Bellino. Ambas as 932 

obras estão a decorrer a um bom ritmo, pelo que muito em breve, entre dois 933 

a três meses, o Mercado Municipal já estará pronto e os Bellinos, em julho, 934 

estaremos em condições de ter a intervenção concluída.------------------------ 935 

Estas são intervenções que estão a decorrer, umas em concurso, outras em 936 

execução, umas em fase adiantada para a sua conclusão. São intervenções 937 

que estavam previstas e estão a cumprir e vão cumprir com muitas outras 938 

que se estão a ultimar os respetivos trabalhos técnicos, nomeadamente, a 939 

estrada do Curral do Negro. No ano passado não avançou a sua 940 

requalificação devido à sucessiva passagem dos camiões carregados com 941 

lenha, o que não era compatível. Este processo está praticamente concluído 942 

e vão avançar com esta obra de requalificação da estrada do Curral do 943 

Negro.---------------------------------------------------------------------------------- 944 

Outro projeto que está em fase de conclusão, para lançar o procedimento 945 

em março, para a obra requalificação da Av.ª dos Vilanovenses, em Vila 946 

Nova de Tazem. Como também outros projetos que já foram falados 947 

aquando da discussão do Orçamento para 2021, falando, nomeadamente, 948 

do Caminho do Jancão. Na altura, colocou-se a hipótese de também se 949 

poder intervencionar o Caminho do Azeveiro. Assim sendo, hoje está em 950 

condições de poder informar que a Câmara Municipal vai proceder à 951 

Requalificação do Caminho do Azeveiro. Estão a concluir-se os trabalhos 952 

para dentro em breve iniciar a intervenção no Caminho das Regadas, em 953 
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Folgosinho, cerca de 300 mil euros de investimento, esperando que avance 954 

em finais de março, início de abril.------------------------------------------------- 955 

Estamos, portanto, a dar seguimento àquilo que anunciaram e propõem 956 

realizar e, nessa medida, não deixam de dar cumprimento àquilo que se 957 

propuseram realizar.------------------------------------------------------------------ 958 

------- Em resposta à intervenção da Senhora Deputada Daniela Oliveira 959 

(PPD/PSD) associou-se à saudação ao Jornal Notícias de Gouveia por mais 960 

um aniversário. ----------------------------------------------------------------------- 961 

No que diz respeito às Redes de Programação Cultural que o Senhor 962 

Deputado António Machado (PPD/PSD) também fez referência, a 963 

propósito da Rede de Transumância, de facto o Município de Gouveia, 964 

fruto do excelente trabalho que tem sido desenvolvido, nomeadamente, na 965 

Rede de Programação do Alto Mondego e na Rede da CIM-BSE. De facto 966 

vimos aprovada esta nova Rede, o que significa que temos mais 967 

instrumentos de programação cultural no nosso concelho, com um reforço 968 

de que nestas novas programações é reforçado o papel das associações 969 

culturais do concelho. Essas associações culturais serão chamadas para 970 

protagonizar ainda mais cultura no âmbito destas redes.------------------------ 971 

Relativamente à Feira do Queijo, tal como tínhamos anunciado, vai ser 972 

organizada em moldes diferentes decorrente das consequências e condições 973 

que a pandemia nos obriga. Vai decorrer durante seis meses, agora com 974 

quinze produtores, mas podem aderir mais, os quais vão ter os seus 975 

produtos à venda na plataforma sem encargos para eles, já que é a Câmara 976 

Municipal que assume os encargos com a sua participação.-------------------- 977 

Quanto ao Geopark Estrela e a atividade de turismo de natureza e a 978 

promoção deste tipo de turismo, de facto este tipo de turismo ganhou maior 979 

notoriedade com a pandemia. Tivemos em 2020 um aumento muito 980 

significativo de turistas a fruir as nossas belezas naturais, para além da 981 

gastronomia, da enologia e de tudo o que de bom a nossa terra tem para 982 

oferecer. Queremos continuar com essa oferta e, por isso, estamos a 983 

preparar o concelho para, logo que possa voltar a ter alguma atividade 984 

turística, queremos ter um conjunto mais rico e inovador de produtos para 985 

oferecer a todos os que nos visitarem, seja com novas rotas pedestres, 986 

através da Rota da Transumância, que na próxima semana vai ser 987 

sinalizada, seja a Rota do Vale da Cadela, que está pronta e que, face a esta 988 

circunstância da pandemia, ainda não foi inaugurada. Estamos a trabalhar 989 

para criar condições para que o turismo de natureza e todos aqueles que nos 990 

venham visitar possam ter ainda mais e melhores argumentos para ficarem 991 

apreciadores do nosso concelho.---------------------------------------------------- 992 
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Para além de que em termos de natureza e de capacitação do território 993 

estamos a avançar com a requalificação dos Viveiros de Folgosinho, 994 

destruídos aquando dos incêndios de 2017, de modo a voltar a capacitar 995 

aquele espaço. Seja o espaço ligado à interpretação do ambiente, bem como 996 

a requalificação em termos de rede de águas, esgotos, casas de banho e as 997 

estufas. Vai ser um investimento superior a 200 mil euros e, de dentro em 998 

breve, vai ter o seu concurso próprio, uma vez que conseguimos apoio 999 

comunitário para estas intervenções. Bem como para a requalificação da 1000 

”Casa do Sumo do Mondego” que está praticamente vandalizada e 1001 

destruída e queremos que seja um espaço de apoio e de interpretação do 1002 

Rio Mondego, dada a sua localização face a este Rio, bem como do 1003 

Mondeguinho. Vamos paulatinamente, mas de forma consolidada, 1004 

requalificando as estruturas da nossa Serra e dessa forma capacitando este 1005 

território para acolher e ser fruído por todos aqueles que assim pretendam.- 1006 

Deu conta de uma obra em que a Câmara vai comparticipar, a construção 1007 

do canil/gatil intermunicipal em Celorico da Beira, com início em março, 1008 

em que a Câmara de Gouveia é parceira nessa intervenção.-------------------- 1009 

No que diz respeito ao funcionamento do Conselho Municipal da 1010 

Juventude, informou que o Município através do Senhor Vereador José 1011 

Nuno Santos efetuou o contacto com as associações, que indicaram os 1012 

membros para este Conselho Municipal, no entanto, esta questão da 1013 

pandemia acabou por atrasar este processo. Esperamos que, com o recurso 1014 

às novas tecnologias, seja possível constituir este Conselho e que tenha a 1015 

dinâmica que todos esperamos que ele tenha e que a juventude gouveense 1016 

possa ali ter um fórum de discussão de ideias e de promoção da sua 1017 

intervenção cívica.-------------------------------------------------------------------- 1018 

------- Em resposta ao Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) referiu 1019 

que não houve nenhuma intenção de não fazer referência à elevação de 1020 

Vila Nova de Tazem a Vila. Aqui fica registada essa data e que todos os 1021 

vilanovenses saibam que tal ato e momento foi relevante também.----------- 1022 

Em relação à alteração da praça de táxis esclareceu que, com o concluir da 1023 

intervenção no Mercado Municipal, iria procurar-se ir de encontro a uma 1024 

expetativa, nomeadamente, que os taxistas nos têm referenciado de 1025 

voltarem a ter praça de táxis em frente ao Mercado Municipal, na Av. dos 1026 

Bombeiros Voluntários. É isso que se vai procurar realizar e está a ser 1027 

analisado e ponderado.--------------------------------------------------------------- 1028 

Relativamente ao atraso das obras do Mercado Municipal, todos lamentam 1029 

e pode crer que ninguém lamenta mais que o Presidente da Câmara os 1030 

atrasos que houve no decurso desta obra. Contudo, a Câmara não tem 1031 
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responsabilidades na falência da primeira empresa construtora e que 1032 

provocou um atraso, no mínimo, de oito meses na execução da obra, já que 1033 

foi necessário efetuar todo um procedimento para encontrar um outro 1034 

empreiteiro que assumisse a obra nas mesmas condições que o anterior 1035 

empreiteiro tinha assumido.--------------------------------------------------------- 1036 

No que diz respeito à feira on-line, só se iniciou agora porque este ano, 1037 

dentro esta modalidade e sem por em causa toda a tradição que existia, a 1038 

nossa opção foi não concentrar o arranque da feira do queijo coincidente 1039 

com outras feiras do queijo que acontecem na mesma altura. E tendo uma 1040 

duração de seis meses não havia qualquer razão para que não pudesse 1041 

começar uma semana depois. Os nossos produtores ficaram a ganhar com 1042 

este início da feira ser só amanhã, dia 20 de fevereiro, e espera que seja um 1043 

evento de muito sucesso, desde logo, para os nossos produtores e produtos 1044 

de excelência, desde logo pelos produtos que ali vão estar à venda.----------  1045 

A Câmara Municipal suporta os encargos com a participação e adesão dos 1046 

nossos produtores e aquilo que se pretende é que desta forma eles possam 1047 

comercializar de uma forma cada vez mais ativa e dinâmica os seus 1048 

produtos. Vemos que o comércio on-line tem ganho uma fasquia de 1049 

mercado cada vez maior. Portanto, aquilo que esperamos é que esta feira 1050 

possa cumprir com os objetivos a que se propõe, quer para os produtores, 1051 

quer para o Município.--------------------------------------------------------------- 1052 

Relativamente à novela “Serra” de facto tiveram a oportunidade de ser 1053 

contatados para fazer parte integrante do roteiro por onde iriam ser 1054 

efectuadas as gravações desta novela. Assumiram-na precisamente como 1055 

este ano e como o ano anterior não tiveram grandes oportunidades de 1056 

promoção do território, desde logo turísticos, entendemos que participar 1057 

neste projeto seria a forma ideal de dar a conhecer a muitos que certamente 1058 

neste país não conhecem muitos dos locais do concelho de Gouveia, onde 1059 

vão ser efectuadas as gravações. Ao promovermos estes locais estamos 1060 

desta forma a promover o concelho. É uma aposta, é um investimento que o 1061 

Município faz, mas que lhes pareceu, face às circunstâncias que estamos a 1062 

viver, um investimento até mais adequado. Trata-se de um investimento 1063 

que rondará o valor de €100.000, acrescido de IVA e que será liquidado em 1064 

dois anos.------------------------------------------------------------------------------- 1065 

Espera que esta novela seja um sucesso, pois quanto maior for o seu 1066 

sucesso, com a promoção das imagens do concelho de Gouveia que vão ser 1067 

objeto de cenário de vários momentos das filmagens que vão decorrer, 1068 

certamente que dessa forma estaremos a promover o concelho e Gouveia 1069 

aparecerá também e dessa forma estaremos a promover-nos.------------------ 1070 
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No que diz respeito às paragens de autocarro e à falta dos horários, 1071 

informou que os mesmos estão prontos para serem colocados, no entanto, 1072 

foi a própria empresa que pediu para aguardar devido às alterações que ia 1073 

havendo em relação aos horários escolares, em consequência da pandemia. 1074 

Pelo que, logo que possível e haja estabilização dos horários escolares, os 1075 

mesmos irão ser colocados.---------------------------------------------------------- 1076 

Em relação aos muppies, informou que os mesmos vão ser substituídos por 1077 

meios digitais e desta forma passar a ter informação mais atualizada e 1078 

dinâmica e passar a ter outra forma de informação junto dos munícipes.-----  1079 

------- Em resposta à Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) no que diz 1080 

respeito à cobertura de rede no concelho, tanto quanto sabe uma parte 1081 

significativa do concelho já está coberta. Falta ainda uma parte do “Baixo 1082 

Concelho”, mas pode informar que, em Vila Nova de Tazem, está a ser 1083 

feita a ligação às habitações, em Lagarinhos é para avançar com a 1084 

instalação da rede, sabe que a Ribamondego a rede chegará durante o 1085 

segundo semestre de 2021, pelo que, certamente antes disso chegará a 1086 

Arcozelo da Serra. É uma intervenção que a empresa faz por sua vontade 1087 

mas que a Câmara, dentro da articulação que tem com a empresa Altice, 1088 

tem permitido que esta colocação de fibra, que no fundo é uma forma de 1089 

capacitação do próprio território, ela vai sendo implementada e assim 1090 

continuam a acompanhar a sua execução ao longo do concelho.-------------- 1091 

------- Em resposta à Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) associou-se 1092 

ao voto de pesar pelo falecimento do Sr. Salemo Madureira. De facto, 1093 

foram todos surpreendidos com o seu falecimento, de um homem 1094 

empreendedor e que gostava muito da sua terra. Já teve a oportunidade de 1095 

endereçar à família os sentidos votos de pesar.----------------------------------- 1096 

Quanto à comemoração da elevação de Gouveia a cidade e o facto de se 1097 

falar nesse dia das obras que vão ser executadas, falamos delas porque 1098 

temos a convicção de que as vamos executar. Tal como a referência às 1099 

obras que estão a ser concluídas, demonstra que cumprimos com aquilo que 1100 

nos propusemos realizar.------------------------------------------------------------- 1101 

------- Em resposta ao Senhor Deputado Diogo Cardona (PPD/PSD) 1102 

associou-se ao aniversário da Banda de Paços da Serra, mas também ao 1103 

aniversário de todas as coletividades que durante o período que medeia 1104 

desde a última Assembleia Municipal e esta celebraram aniversários.-------- 1105 

Relativamente ao movimento associativo, continuamos este ano muito 1106 

atentos à situação que estão a viver estas coletividades, tanto mais que, no 1107 

ano passado, aumentamos em mais 33% os apoios ordinários a estas 1108 

associações e este ano vamos também aumentar de forma muito 1109 
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significativa estes apoios. Estamos a acompanhar a sua situação muito de 1110 

perto, continuando com toda a disponibilidade para apoiar estas 1111 

coletividades reconhecendo-lhes assim o importante valor para a 1112 

comunidade e todo o trabalho que desenvolvem nas diferentes áreas em que 1113 

atuam.----------------------------------------------------------------------------------- 1114 

Quanto à sugestão de recurso a associações, já o fizeram na Romaria 1115 

Cultural, no Festival da Praça, no Cantar das Janeiras, mas estamos sempre 1116 

disponíveis para apoiar o nosso movimento associativo com esta 1117 

ferramenta que é importante e que agora nestes tempos que vivemos é de 1118 

sobremaneira importante para fazermos face às limitações que estamos a 1119 

viver.------------------------------------------------------------------------------------ 1120 

------- Em resposta ao Senhor Deputado Ricardo Morgado (PPD/PSD) em 1121 

relação à resposta do Município no enfrentar desta pandemia e das 1122 

situações que têm sido colocadas por ela, de facto o Município de Gouveia 1123 

tem tentado tudo e tem feito tudo para estar em condições para responder às 1124 

solicitações antecipando muitas vezes, com a realização sucessiva de testes, 1125 

potenciais focos de contaminação comunitária. Continua a ser uma das 1126 

nossas grandes preocupações, seja nas IPSS ou pessoas da comunidade ou 1127 

corporações de bombeiros. O nosso compromisso é com todos e faremos 1128 

tudo para evitar a propagação da pandemia e salvaguardar a vida dos 1129 

nossos cidadãos. Lamenta, no entanto, os falecimentos que já se 1130 

verificaram decorrentes da pandemia. Pessoas que eram estimadas e 1131 

importantes para a comunidade. Espera que não haja mais falecimentos, o 1132 

que significa que a capacidade do vírus estaria a perder força.----------------- 1133 

Os números de hoje permitem dizer que há uma redução muito significativa 1134 

de casos ativos, 45 casos ativos, o que já é uma redução muito significativa 1135 

face àquilo que vivemos neste período.-------------------------------------------- 1136 

Relativamente à campanha de Natal, realizada em articulação com a ADN 1137 

Gouveia e com os nossos comerciantes que aderiram de forma muito 1138 

relevante a esta campanha, permitiu que ela mobilizasse quase 5.300 1139 

participantes, o que promoveu a entrada no comércio local de cerca de 1140 

€140.000, a que se juntaram depois os €10.000 do valor dos prémios, com 1141 

um investimento direto do Município de €40.000.------------------------------- 1142 

Felicitou e saudou todos os nossos comerciantes e munícipes que aderiram 1143 

a esta campanha que tinha como objetivo incentivar e estimular o consumo 1144 

no comércio local.-------------------------------------------------------------------- 1145 

Agora, como forma de apoio e tendo em consideração a evolução da 1146 

pandemia, a Câmara aprovou novamente o programa de apoio às rendas e 1147 

pagamento de empréstimos bancários, destinado aos comerciantes que 1148 
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pretendam aderir. Agora foi aumentado o valor do apoio, para €300/mês. É 1149 

um apoio que queremos que seja o mais possível utilizado por todos 1150 

aqueles que dele necessitam e achem conveniente. É um processo muito 1151 

simples e fácil de recorrer, pretendendo diminuir o mais possível os custos 1152 

fixos que estes empresários têm que suportar mensalmente.------------------- 1153 

Paralelamente também fizeram a campanha “Gouveia Entrega”, um 1154 

programa de apoio à restauração através do financiamento do serviço de 1155 

take away. Todos sabem que este serviço da restauração, que é muito 1156 

importante no nosso concelho, fruto da pandemia, está a passar por 1157 

momentos muito complicados e, portanto, é um programa de apoio, mas 1158 

também com o recurso a taxistas colaboramos com este serviço de táxis, 1159 

aumentando a sua atividade nesta fase difícil.------------------------------------ 1160 

A Estrada do Vale do Rossim é um compromisso da Câmara para este ano 1161 

e como tal vão cumpri-lo. Quanto ao processo da Turistrela não tem 1162 

qualquer novidade, sabe que os Municípios que diretamente contendem 1163 

com esta questão foram chamados ao Turismo de Portugal, onde tiveram a 1164 

oportunidade de expressar o que pensavam relativamente ao não 1165 

funcionamento desta concessão. Espera que estas reuniões que se 1166 

realizaram, onde também esteve presente a Turistrela, possa ter resultado 1167 

algo significativamente mais útil para a Serra da Estrela e para estes 1168 

Municípios.---------------------------------------------------------------------------- 1169 

------- Em resposta à Senhora Deputada Susana Seara Pires de Andrade 1170 

(PPD/PSD) no que diz respeito ao encerramento temporário não só do 1171 

Posto da GNR de Vila Nova de Tazem, mas também de outros ao longo do 1172 

Distrito. Segundo as palavras do Senhor Ministro da Administração 1173 

Interna, que lhe respondeu por escrito, e transmitiu essa informação ao 1174 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova de Tazem, face à 1175 

situação da pandemia, nomeadamente e em concreto do Estado de 1176 

Emergência e face ao facto dos oficiais não serem em número muito 1177 

elevado e, por outro, lado haver vários casos de contaminação na própria 1178 

GNR, então houve necessidade de, temporariamente, reduzir o 1179 

funcionamento destes postos e outros serem encerrados provisoriamente. 1180 

Foi isso que no próprio ofício o Senhor Ministro referiu e que passou a ler: 1181 

“Asseguro a V.Ex.ª que acompanho essa situação direta e 1182 

permanentemente na expetativa de que a melhoria da situação 1183 

epidemiológica no país no âmbito da pandemia COVID-19 permitam 1184 

rapidamente o fim do Estado de Emergência e, consequentemente, o 1185 

normal funcionamento destes postos.” Depreende desta comunicação que, 1186 
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assim que a situação melhore, estes postos voltarão a ter a sua atividade 1187 

normalizada.--------------------------------------------------------------------------- 1188 

Relativamente ao posto da GNR de Vila Nova de Tazem não se trata de 1189 

uma intervenção para arranjar pontualmente algumas situações, aquilo que 1190 

sabe que a GNR pretende efetuar é uma intervenção de fundo neste posto 1191 

que ultrapassa os €200.000. O Ministério da Administração Interna 1192 

pretende que o “Dono da Obra” seja a Câmara Municipal, quem avançará 1193 

com o dinheiro será a Câmara Municipal e, depois, o Ministério transferirá, 1194 

pois para todo o caso o equipamento é da GNR. Aquilo que sabe é que foi 1195 

solicitado o apoio da Câmara no levantamento do edifício. Em conversa 1196 

com elementos da GNR, o projeto terá tido andamento, mas que o 1197 

propósito será no sentido da Câmara Municipal ser o “Dono da Obra”.------ 1198 

------- À intervenção do Senhor Deputado Duarte Manta (PS) o Senhor 1199 

Presidente assegurou que a Câmara Municipal está para colaborar com 1200 

todas as associações e aquilo que fez e faz, dentro daquilo que lhe for 1201 

possível, é estar ao lado e prestar todo o apoio necessário a estas 1202 

coletividades.-------------------------------------------------------------------------- 1203 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 1204 

Gouveia referindo que lhe apraz registar com agrado as intervenções que se 1205 

vão realizar quer no Caminho do Jancão, quer no Caminho do Azeveiro, 1206 

perguntando para quando está previsto o seu início, pois são obras 1207 

fundamentais no que diz respeito à rede viária agrícola ou sub-urbana da 1208 

freguesia, questionando, ainda, para quando o início das obras de 1209 

requalificação da Estrada do Curral do Negro.----------------------------------- 1210 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1211 

lembrando ao Senhor Presidente da Câmara que não respondeu à sua 1212 

questão acerca do “Go Wireless” e sobre o desmantelamento desse projeto, 1213 

que seria importante neste momento, nomeadamente, de apoio ao concelho 1214 

em termos de redes de comunicação e que há quinze anos seria certamente 1215 

uma inovação.-------------------------------------------------------------------------  1216 

No que diz respeito à plataforma Dott que está a ser usada, é no fundo um 1217 

centro comercial para fazer o mercado que está a ser feito para a venda do 1218 

queijo. E, como qualquer centro comercial tem um custo, de algum modo 1219 

ter um mercado na plataforma Dott é o mesmo que ter uma loja num 1220 

Centro Comercial. Se tivéssemos dado apoio ao projeto da “Go Wireless” e 1221 

a outros que a Câmara inclusive tem técnicos para isso, ainda que não os 1222 

use devidamente, poderia, inclusive, usar uma plataforma a um custo muito 1223 

mais baixo, que representaria um pouco aquilo que seria nós termos uma 1224 

loja em Gouveia ou de Gouveia num centro comercial em Lisboa ou termos 1225 
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a Casa do Concelho a representar os nosso produtos no interior. Ter uma 1226 

plataforma própria representa exactamente isso, a possibilidade de ter uma 1227 

Casa do Concelho na internet e é isso que a Câmara está a abdicar.----------- 1228 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) para 1229 

fazer uma breve consideração sobre aquilo que foi a preocupação expressa 1230 

pela Senhora Deputada Susana Seara Pires de Andrade (PPD/PSD) 1231 

relativamente à situação do posto da GNR de Vila Nova de Tazem. 1232 

Obviamente que percebem as suas preocupações que são com certeza as 1233 

preocupações dos residentes de Vila Nova de Tazem, a presença de uma 1234 

força policial dá sempre segurança a cada um de nós e às nossas 1235 

populações. Mas ficou claro que aquilo que se passa é nitidamente o que 1236 

acontece em todas as organizações que é a necessidade de reorganização, 1237 

de repensar na utilização e reutilização dos seus recursos humanos, 1238 

principalmente, num contexto de Emergência Nacional, a que as forças de 1239 

segurança, obviamente, têm um papel importantíssimo a diferentes níveis. 1240 

Não querem deixar contudo de dizer de uma forma muito clara que o PS 1241 

obviamente que tem uma opinião muito clara e que usará de todo o seu 1242 

empenho e trabalho para que o encerramento não seja equacionado, como 1243 

sabemos que não foi e não está na missiva do Senhor Ministro enviada ao 1244 

Senhor Presidente da Câmara e pensa que o próprio Comando Distrital já 1245 

desfez todas as dúvidas relativamente a isso.------------------------------------- 1246 

Temos também outro dado é que realmente importante no que diz respeito 1247 

aos serviços públicos, que são importantes para os cidadãos e contamos 1248 

sempre com o seu reforço e a prova disso é que, no decurso de 2020, e 1249 

vamos continuar com essa tendência em 2021, no aumento do sector 1250 

publico e aqueles que já entraram na administração pública nos vários 1251 

sectores de actividade.---------------------------------------------------------------- 1252 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) 1253 

saudando a evolução dos muppies para a era digital, já falou dessa temática 1254 

e considera importante existir essa evolução, até mesmo, ponderar a sua 1255 

implementação em todas as freguesias por forma a divulgar rapidamente 1256 

toda e qualquer informação ou eventos que o Município queira fazer e que 1257 

as próprias associações queiram promover as suas atividades e dessa forma 1258 

terem mais público.------------------------------------------------------------------- 1259 

Esclareceu que quando questiona em relação a questões de custo ou valores 1260 

não tem qualquer interesse em estar a pôr em causa os eventos, mas tem 1261 

sempre interesse em saber qual é o custo para perceber qual poderá ser o 1262 

proveito que dai advém. Normalmente quando se avança numa atividade 1263 

deve haver um estudo e sabendo qual o proveito que se poderá retirar daí. 1264 
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Solicitou uma vez mais ao Senhor Presidente da Câmara que desse 1265 

informação do novo autocarro adquirido há três anos e que lhe parece que 1266 

está parado.---------------------------------------------------------------------------- 1267 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) 1268 

perguntando se o Senhor Presidente tem conhecimento do número de 1269 

pessoas que estão a recusar a vacinação.------------------------------------------ 1270 

------- Usou da palavra o Senhor Vereador Jorge Ferreira referindo que a 1271 

vacinação realizada recentemente foi para pessoas maiores de 90 anos de 1272 

idade. Curiosamente houve algumas pessoas que recusaram. Algumas delas 1273 

estavam já em lares, outras já tinham falecido e assim 102 pessoas foram 1274 

vacinadas ontem e falta vacinar cerca de uma dúzia.---------------------------- 1275 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara, respondendo ao 1276 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia, no que diz respeito ao 1277 

Caminho do Jancão e Caminho do Azeveiro. O Caminho do Azeveiro é 1278 

possível incluir nas intervenções a realizar por forma a conferir a este 1279 

caminho a segurança de circulação que ele necessita. Em termos de prazos, 1280 

dependerá do respetivo procedimento, mas indicaria que seria muito bom 1281 

que em maio pudessem estar a começar a intervenção. O mesmo se passa 1282 

em relação à Estrada do Curral do Negro que, face àquilo que é o nosso 1283 

conhecimento, já não haverá mais camiões com madeira a circular naquela 1284 

via e já será possível efetuar a intervenção. Tudo vai depender do 1285 

desenrolar do procedimento, mas decorrendo normalmente, apontaria para 1286 

maio estar a iniciar-se também esta intervenção.--------------------------------- 1287 

------- Em resposta à Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS), em relação 1288 

à Dott, estar a desvalorizar uma plataforma que já tem milhares de 1289 

aderentes em termos de consumidores, é estar a dizer que não vale a pena 1290 

estar a utilizar esta plataforma. Ora, não é isso que é a experiência que 1291 

outros municípios já têm e que o Município de Gouveia também entendeu 1292 

que seria a melhor via para os nossos produtores colocarem os seus 1293 

produtos.------------------------------------------------------------------------------- 1294 

No que diz respeito ao projeto “Go Wireless”, foi um projeto que foi 1295 

apresentado pelo técnico do Município Sr. Júlio Freitas, ao então 1296 

Presidente da Câmara Dr. Álvaro Amaro, tendo sido implantadas algumas 1297 

antenas apenas em Gouveia. De facto, já passaram 15 anos e estes 1298 

equipamentos ficaram obsoletos e desatualizados. Na verdade, este projeto 1299 

nunca atingiu verdadeiramente os objetivos para os quais se tinha proposto. 1300 

Em 2015 foi instalada uma nova estrutura de wireless, mas para 1301 

comunicações internas dos serviços do Município e, portanto, aquilo que 1302 

entendemos foi que, agora, com a possibilidade de poderem dispor de 1303 
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Internet com a fibra, esta seria a ferramenta mais adequada. Enquanto 1304 

autarquia continuam a investir em tecnologia. Recentemente modernizaram 1305 

ainda mais o edifico da Câmara precisamente no âmbito destas novas 1306 

tecnologias. Informou que a autarquia até ao final do ano vai ter uma nova 1307 

rede de wireless de acesso público através de uma candidatura ao programa 1308 

“WIFI 4you”. Sendo óbvio que a ferramenta mais importante é a Internet 1309 

via fibra e que pretendemos que ao longo do concelho esta infraestrutura de 1310 

fibra, que é mais uma capacitação do território, possa estar o mais possível 1311 

instalada e, deste modo, todos terem acesso de forma fácil e com qualidade 1312 

a esta ferramenta.--------------------------------------------------------------------- 1313 

------- Em resposta à intervenção da Senhora Deputada Cezarina Maurício 1314 

(PS) que abordou o assunto do posto da GNR de Vila Nova de Tazem e que 1315 

é uma preocupação de todos, principalmente dos vilanovenses, pois o facto 1316 

de terem a presença de uma força policial que, como é óbvio, para além da 1317 

sua proximidade, lhes confere uma sensação de segurança. Com o 1318 

encerramento do posto, mesmo que provisório, esse sentimento de 1319 

segurança é de alguma forma colocado em causa, ainda mais neste 1320 

momento de pandemia, num momento em que se verificou um surto na 1321 

comunidade em Vila Nova de Tazem. Por essas razões, ainda mais sentido 1322 

faz a reabertura do posto da GNR para que retome a sua atividade normal e 1323 

dessa forma estar ao dispor, desde logo dos vilanovenses, para que estes 1324 

possam reganhar o sentimento de segurança e proximidade que estão 1325 

habituados. ---------------------------------------------------------------------------- 1326 

------- Em resposta ao Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) o 1327 

autocarro novo está pronto para começar a circular. Efetivamente demorou 1328 

mais algum tempo face às circunstâncias da pandemia e a este novo regime 1329 

do teletrabalho no qual estão a trabalhar na Autoridade de Transportes e 1330 

nem sempre foi possível facilmente tratar dos assuntos. Mas o assunto está 1331 

a se tratado até com o apoio da própria operadora, sem prejuízo do 1332 

autocarro que hoje está a servir efectivamente ir desenvolver, a título 1333 

experimental, o projeto do “transporte a pedido”. Este autocarro irá circular 1334 

em horários pré-determinados, de acordo com as solicitações que forem 1335 

previamente efectuadas ao Município e esta forma estamos a alargar o 1336 

âmbito de atuação dos autocarros e esperamos que voltemos a períodos de 1337 

normalidade de modo a colocar em prática este projeto e espera que os 1338 

gouveenses a ele adiram.------------------------------------------------------------- 1339 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia lamentando o 1340 

facto dos Bombeiros deste concelho e deste país não estarem ainda 1341 

vacinados, nem serem considerados elementos prioritárias para a vacina, 1342 
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sendo certo que, neste concelho, há neste momento, poucos, felizmente, 1343 

bombeiros positivos, provavelmente, porque transportaram doentes 1344 

positivos. E é uma tremenda injustiça que não se olhe para estes homens 1345 

como prioritários.--------------------------------------------------------------------- 1346 

II - PERÍODO DE “INTERVENÇÃO DO PÚBLICO” 1347 

------- Não se verificou a presença de público na sessão.------------------------ 1348 

III – PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 1349 

PONTO 1 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA 1.ª 1350 

REVISÃO AO ORÇAMENTO E ÀS GRANDES 1351 

OPÇÕES DO PLANO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 1352 

GOUVEIA DO ANO DE 2021 1353 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1354 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 1355 

ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------- 1356 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que esta 1357 

1.ª Revisão ao Orçamento e Grandes Opções do Plano se prendem pelas 1358 

seguintes razões principais e fundamentais:--------------------------------------- 1359 

Por um lado, para dar entrada ao Saldo de Gerência de 2020 e, por outro 1360 

lado, introduzir neste documento uma receita que diz respeito à candidatura 1361 

à “Mobilidade Suave”, que se prende com o projeto da autarquia em 1362 

intervencionar todo o Bairro dos Chões, em termos da sua acessibilidade 1363 

pedonal com a requalificação de todos os passeios e criação de um 1364 

conjunto de rampas que vão permitir um melhor acesso às pessoas com 1365 

mais dificuldade de locomoção, nos diferentes patamares que aqui se 1366 

encontra. A título de exemplo, uma que vai permitir um melhor acesso 1367 

entre a praça em frente às finanças para o acesso ao piso inferior da Junta 1368 

de Freguesia de Gouveia.------------------------------------------------------------ 1369 

Outra alteração prende-se com uma rubrica dos “Protocolos com 1370 

instituições” relacionado com um protocolo que se mantinha com uma 1371 

instituição quanto à utilização de um determinado equipamento e que por 1372 

lapso não foi colocado.--------------------------------------------------------------- 1373 

Uma outra rubrica relevante, é introdução da rubrica “Compensações às 1374 

empresa APdSE” para compensação em função da diferença do nosso 1375 

tarifário com o tarifário da empresa. Uma estimativa de um montante de 1376 

€200.000 e que agora se introduz nesta Revisão Orçamental.------------------ 1377 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 1378 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 1379 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1380 

referindo que constataram que daquele valor de €3.250.000 na rubrica 1381 
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“Outros” que falaram aquando a discussão do Orçamento, uma rubrica 1382 

indefinida e que depois na altura foi explicado pelo técnico que estava 1383 

junto ao executivo, percebem agora que foram anulados €893.843, valor de 1384 

obras não executadas, portanto, é dinheiro que ficou por ser gasto.   1385 

Pretendiam saber porque é que esse dinheiro ficou em reserva, 1386 

eventualmente, porque não foi aplicado ou não será aplicado em obras de 1387 

uma forma muito concreta.---------------------------------------------------------- 1388 

Em relação aos €200.000 que estão orçamentados para a compensação das 1389 

tarifas da água. São mais de €200.000 para serem pagos em água do 1390 

diferencial daquilo que o Município não está a cobrar aos consumidores. 1391 

Pretendia saber durante quanto tempo o município vai continuar a pagar 1392 

este diferencial, quanto é que isso está custar e quantos são os 1393 

consumidores que existem em situação de ter que receber o diferencial das 1394 

faturas e que estudos existem em relação a isto. Novamente continua a saga 1395 

dos dinheiros que nós vamos pagando cumulativamente sobre as águas e 1396 

não vai ficar por aqui certamente, conforme vamos poder constatar nos 1397 

próximos tempos.--------------------------------------------------------------------- 1398 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) que em 1399 

relação a esta 1.ª Revisão ao Orçamento pretendia abordar um assunto que 1400 

se prende com um projeto previsto para Vila Franca da Serra no montante 1401 

de €90.000. Verifica a existência de investimentos de €200.000, €300.000 e 1402 

€400.000 e para Vila Franca da Serra €90.000. sabe que o Senhor 1403 

Presidente da Câmara lhe vai responder que já houve investimento na Etar, 1404 

etc. Mas aquilo que lhe custa mais a identificar é a natureza deste 1405 

investimento, ou seja, é um investimento de “Fossa sética e estação 1406 

elevatória para a Ponte Nova”. E aquilo que ainda lhe custa mais a 1407 

reconhecer é que este investimento vai ser feito e foi pensado não a pensar 1408 

nos residentes de vila franca da serra, nomeadamente da Ponte Nova, mas 1409 

porque vem resolver o problema de um investimento que está a ser feito na 1410 

anexa da Freguesia. Pretendia esclarecimento em relação a quem vai 1411 

realizar esta obra.--------------------------------------------------------------------- 1412 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) 1413 

pretendendo um esclarecimento em relação ao protocolo que ficou 1414 

“esquecido” e não foi inserido no Orçamento.------------------------------------  1415 

No que diz respeito ao valor de €200.000 de compensação da diferença 1416 

tarifária, esta diferença durará um período de cinco anos em que a Câmara 1417 

vai diminuído a sua comparticipação para a APdSE e vai aumentado para o 1418 

utilizador. Se assim for, se não deveria constar já nos quadros os valores 1419 
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que, previsivelmente, a Câmara vai ter que disponibilizar nos próximos 1420 

anos.------------------------------------------------------------------------------------ 1421 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) 1422 

referindo o seguinte:------------------------------------------------------------------ 1423 

“Tal como a bancada do PPD/PSD tem referido é bom continuar a 1424 

reconhecer que gerir um orçamento municipal representa desafios 1425 

enormes, não se compadece de mecanismos estáticos, mas sim de 1426 

instrumentos dinâmicos, que vão adequando e ajustando o orçamento à 1427 

realidade.------------------------------------------------------------------------------ 1428 

Realidade essa que está em permanente mutação e a nossa realidade 1429 

concelhia e nacional, quer queiramos quer não, é uma realidade 1430 

dependente, cada vez mais, de fatores externos (fundos comunitários), o 1431 

que nos obriga à permanente atenção às oportunidades que vão surgindo e 1432 

que se enquadram num fim último que é proporcionar melhor qualidade de 1433 

vida aos cidadãos.-------------------------------------------------------------------- 1434 

 Esta revisão é uma obrigação legal para integrar o Saldo de Gerência e 1435 

contempla ainda o reforço de apoio às freguesias e o investimento na 1436 

designada “mobilidade suave” que vai começar a ser concretizada no 1437 

bairro de São Lázaro.---------------------------------------------------------------- 1438 

São áreas que todos os eleitos pedem que sejam contempladas nos 1439 

orçamentos e sejam concretizadas.------------------------------------------------- 1440 

Verifica-se, também, o cumprimento do equilíbrio orçamental.--------------- 1441 

Por isso concordamos com esta Revisão.”---------------------------------------- 1442 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara começando por 1443 

responder à Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS), informou que o 1444 

saldo que se verifica resulta em muito de intervenções que foram 1445 

programadas mas que, desde logo, entre outras razões, uma delas devido ao 1446 

atraso que se verificou na obtenção do Visto do Tribunal de Contas para o 1447 

empréstimo, o que atrasou o arranque de algumas obras, que é o caso da 1448 

requalificação da Rua da Feira em Arcozelo da Serra, que está em 1449 

execução. Também a Requalificação da estrada em Lagarinhos, desde o 1450 

cemitério à EN 17, que vai só agora iniciar-se, também devido a estar a 1451 

aguardar a melhorias das condições atmosféricas. Estas são algumas das 1452 

razões pelas quais o saldo se verificou. Contudo são obras que se vão 1453 

cumprir, não se cumpriram no momento em que se tinha pensado efetuar.-- 1454 

Em relação ao montante para compensação do tarifário, tal como foi 1455 

aprovado no projeto de constituição da empresa, em que constava o 1456 

tarifário para os próximos anos, há um período de convergência de cinco 1457 

anos e, durante esse tempo, o Município de Gouveia terá que compensar a 1458 
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empresa face à diferença dos tarifários que, no limite, este tarifário é o que 1459 

está previsto e que ao longo deste próximos anos vai sendo atualizado para 1460 

diminuir esta diferença que existe.------------------------------------------------- 1461 

------- Relativamente à questão colocada pela Senhora Deputada Cezarina 1462 

Maurício (PS), referiu que o investimento que tinham colocado em 1463 

Orçamento para a Ponte Nova, em Vila Franca da Serra, no valor de 1464 

€90.000, com o objetivo de solucionar um conjunto de situações que ainda 1465 

se colocavam em termos de saneamento e, depois da colaboração que o 1466 

Senhor Presidente de Junta prestou, no sentido de se encontrar a 1467 

localização para a colocação desta fossa e de tudo aquilo que está 1468 

relacionado com a operacionalização desta infraestrutura, no entanto, com 1469 

o início da atividade da empresa APdSE, sendo da sua competência as 1470 

áreas de abastecimento público e saneamento, passou a ser esta empresa 1471 

que vai efetuar essa infraestrutura. Essa infraestrutura, tal como lhe foi 1472 

explicado em reunião de Câmara em que a Senhora Deputada esteve 1473 

presente, não se trata para resolver nenhum problema relacionado com uma 1474 

única pessoa, seja ela quem for, mas sim, para resolver um conjunto de 1475 

situações que anulem de vez este problema em termos de saneamento 1476 

básico naquele zona da Freguesia de Vila Franca da Serra. Certamente que 1477 

se fosse por razões ambientais e se fosse para servir apenas uma pessoa, 1478 

certamente que haviam de se encontrar alternativas e esse interessado teria 1479 

de fazer o investimento uma que era do seu interesse. Como não é para 1480 

servir uma única pessoa, é um investimento para a Freguesia e todos 1481 

aqueles que necessitarem de se servir dessa infraestrutura.--------------------- 1482 

------- Em resposta ao Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) informou 1483 

que o protocolo a que se referiu tem a ver com um protocolo que a Câmara 1484 

Municipal celebrou em devido tempo com a ABPG e tinha a ver com a 1485 

utilização do Parque da Senhora dos Verdes ao longo do ano para 1486 

realização de eventos. A partir do momento em que entraram neste período 1487 

de pandemia, em que não houve de facto realização de eventos naquele 1488 

espaço por parte da Câmara Municipal de Gouveia, foi possível acordar 1489 

com esta instituição a suspensão deste protocolo em relação a 2020. Por 1490 

essa via quando foi feito o orçamento, por lapso, não se previu o montante 1491 

no pressuposto que em 2021 aquela infraestrutura seja utilizada pela 1492 

Câmara Municipal, o que face à condições em que estamos a viver cada 1493 

vez se afigura mais como improvável que tal venha a acontecer e portanto é 1494 

possível que aconteça em 2021 o mesmo que aconteceu em 2020. No 1495 

entanto, em termos contabilísticos, faltava incluir este montante.------------- 1496 
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------- Em resposta à intervenção do Senhor Deputado António Machado 1497 

(PPD/PSD) que se referiu à candidatura da “Mobilidade Suave” que tem 1498 

em vista a intervenção no Bairro de São Lázaro, nomeadamente, em termos 1499 

de acessibilidades pedonais. Trata-se de uma intervenção que rondará o 1500 

montante de mais de €300.000, mas que são necessários para todos os que 1501 

utilizam esta zona da cidade e que, com esta requalificação, vão passar a ter 1502 

melhores condições de mobilidade nesta área da cidade.----------------------- 1503 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1504 

referindo que, ainda que a realidade possa ser mutante e o orçamento possa 1505 

ser também mutante como referiu o Senhor Deputado António Machado 1506 

(PPD/PSD), aquilo que lhe interessa aqui perguntar é o seguinte: uma vez 1507 

que estas contas fazem parte de uma realidade já prevista, porque é que elas 1508 

não estavam no Orçamento. Se houve um esquecimento pretendia saber se 1509 

esse esquecimento ou lapso, como o Senhor Presidente tem referido, se é 1510 

técnico ou se é um lapso político.---------------------------------------------------  1511 

Por outro lado, uma vez que ele estava esquecido e foi lembrado, se este 1512 

montante é mesmo o montante que vai ser preciso até ao final do ano ou se, 1513 

uma vez que a realidade é mutante e, portanto, o orçamento também tem 1514 

que ser mutante, se daqui a algum tempo, numa próxima Revisão 1515 

Orçamental, vai ser necessário um reforço para pagar o diferencial que está 1516 

em causa à empresa APdSE.--------------------------------------------------------  1517 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) que 1518 

em relação à compensação do tarifário e, uma vez que o Senhor Presidente 1519 

lhe confirmou que são cinco anos, questionou por que razão não estão 1520 

inscritos nos anos seguintes essas previsões.--------------------------------------   1521 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara que, em resposta à 1522 

intervenção da Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS), informou que se 1523 

tratou de um lapso e não houve qualquer questão de ordem política, dado 1524 

que se trata de um documento contabilístico. Esta empresa foi constituída 1525 

para se poder efetuar um conjunto de candidaturas, que só desta forma 1526 

podiam ser apresentadas e serem aprovadas. São investimentos previstos 1527 

para pôr em prática ao longo deste ano e que, para o concelho de Gouveia, 1528 

ultrapassa o montante de €1.290.000 de investimento. Este montante de 1529 

compensação à empresa permite-nos, desde lodo, para já, pelo menos para 1530 

este ano, um retorno de investimento superior a €1.290.000.------------------- 1531 

Relativamente à questão que o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) 1532 

colocou acerca da diferença de tarifário, informou que o tarifário de 1533 

convergência está consagrado nos documentos aprovados em devido 1534 

tempo, aquando a aprovação da constituição da empresa e da nossa 1535 
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participação na empresa. De momento não lhe sabe informar acerca dos 1536 

montantes, poderá posteriormente informar o Senhor Deputado. Em todo o 1537 

caso o Senhor Deputado também os terá na sua posse nos documentos da 1538 

sessão da assembleia municipal em que os mesmos foram aprovados.-------1539 

Relativamente à previsão nos próximos orçamentos, aquilo que estamos a 1540 

discutir e a pronunciarmo-nos é em relação ao Orçamento de 2021 e não os 1541 

orçamentos seguintes.---------------------------------------------------------------- 1542 

------- Usou novamente da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas 1543 

(PS) concluindo que aquilo que devia estar previsto no Orçamento não o 1544 

está, vai ser feito ano a ano e também não sabemos de facto, 1545 

independentemente, dos valores que vão ser custeados para investir em 1546 

Gouveia, se este valor chega ou não chega.--------------------------------------- 1547 

------- Usou novamente da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro 1548 

(PS) transmitindo ao Senhor Presidente da Câmara que guarda todos os 1549 

documentos e vai tendo alguma memória dos documentos que lê e analisa. 1550 

No documento da 1.ª Revisão, verifica, por exemplo, na rubrica “Viadutos, 1551 

arruamentos e obras complementares” que, para além do valor de 1552 

€2.919.670 deste ano, já estão previstos €275.000 para o próximo ano. Por 1553 

isso é que questionou, porque é que sabendo os valores da tarifa 1554 

compensatória não estão já inscritos para os anos seguintes. Esta sua 1555 

observação é para que o Senhor Presidente da Câmara veja que o Senhor 1556 

Deputado lê os documentos e os guarda com todo o carinho e respeito.------ 1557 

------- O Senhor Presidente da Mesa deu por concluído o debate e colocou à 1558 

votação a “PROPOSTA DE 1.ª REVISÃO AO ORÇAMENTO E 1559 

GRANDES OPÇÕES DO PLANO DA CÂMARA MUNICIPAL DE 1560 

GOUVEIA DO ANO DE 2021”, tendo sido o documento aprovado, por 1561 

maioria, com vinte e um (21) votos a favor por parte da Bancada 1562 

Parlamentar do PPD/PSD e catorze (14) abstenções por parte da Bancada 1563 

Parlamentar do PS e CDS/PP, nos termos da alínea a), do n.º 1, do art.º 25.º 1564 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.-------------------------------------------- 1565 

PONTO 2 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 1566 

APROVAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL DO JÚRI DO 1567 

PROCEDIMENTO DE CONTRATAÇÃO DO 1568 

EMPRÉSTIMO DE LONGO PRAZO PARA 1569 

FINANCIAMENTO DE INVESTIMENTOS MUNICIPAIS 1570 

2021 E SOLICITAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO À 1571 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA CONTRATAÇÃO DO 1572 

REFERIDO EMPRÉSTIMO JUNTO DA CAIXA DE 1573 

CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO, CRL 1574 
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------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1575 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 1576 

ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------- 1577 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que a proposta de 1578 

contratação de empréstimo de longo prazo no montante de €1.850.000, 1579 

destinado à realização de um conjunto de intervenções as quais vêm 1580 

descriminadas no documento, nomeadamente, a Requalificação do Edifício 1581 

dos Paços do Concelho, Requalificação do Edifício dos Paços do Concelho, 1582 

Requalificação do Teatro Cine de Gouveia, Requalificação da Vila 1583 

Josephine – Casa p/ Sempre Virgílio Ferreira, Caminho de Acesso às 1584 

Regadas, Beneficiação da EM 1112 Gouveia – Curral do Negro, 1585 

Beneficiação da Av. Clube de Futebol “Os Vilanovenses” e Beneficiação 1586 

de Arruamentos do Bairro Santo António em Nespereira.---------------------- 1587 

Este pedido de contratação de empréstimo de longo prazo neste montante 1588 

face à possibilidade de margem para tal - e ainda tinham para mais -  mas 1589 

entenderam que este era o montante adequado e de acordo com a analise do 1590 

Júri do procedimento  entendeu que a proposta apresentada pela Caixa de 1591 

Crédito Agrícola era a mais vantajosa.--------------------------------------------- 1592 

Informou ainda que o spread proposto é de 0,74€ e que em relação ao do 1593 

ano anterior é mais baixo, que foi de 0,80%.-------------------------------------- 1594 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 1595 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 1596 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1597 

referindo que pela análise do documento percebeu que o Millenium BCP 1598 

foi excluído da proposta com a justificação de que “não cumpria os 1599 

requisitos previstos no n.º 1 da cláusula 7 do caderno de encargos”. Ao 1600 

analisar o n.º 1 da cláusula 7, verifica que este banco foi excluído porque, 1601 

eventualmente, não teria apresentado o indexante Euribor. Quando analisa 1602 

o quadro anexo à proposta verifica que os três bancos apresentaram de 1603 

facto a taxa Euribor com o floor zero, ou seja, há aqui qualquer coisa que 1604 

não está certo. Uma vez que aquela entidade bancária foi excluída, porque 1605 

não cumpria o requisito previsto, a verdade é que o requisito está no quadro 1606 

exatamente igual aos três bancos. Eventualmente ou o quadro está mal ou 1607 

alguma coisa aconteceu de errado.------------------------------------------------- 1608 

A outra questão reporta-se aos valores que são apresentados em relação aos 1609 

encargos. Percebem que o empréstimo é por 20 anos e que, eventualmente, 1610 

nos dois primeiros anos não será pago. Isto equivaleria, se fosse por 20 1611 

anos, a 80 prestações. Se nos dois primeiros anos não fossem pagos, 1612 
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equivaleria a 72 prestações. Acontece que, aquilo que lhes é apresentado, 1613 

são 60 prestações que correspondem a 15 anos.----------------------------------  1614 

Ora, claro que isto vai interferir no cálculo dos juros. Assim pretendia 1615 

esclarecimento se aquilo que está no documento ao nível dos juros reporta-1616 

se a 20 anos, a 15 anos ou a 18 anos? Não é claro.------------------------------- 1617 

Por último, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara a fundamentação 1618 

porque foram escolhidos estes projetos e não outros e também que 1619 

garantisse aos munícipes se os outros é para avançar e com que fundos.----- 1620 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que são 1621 

estes projetos porque é uma opção. Os outros vão ser concretizados com 1622 

meios financeiros próprios do Município. Entre aquilo que é possível face 1623 

aos montantes das diferentes intervenções, realizar com os meios próprios 1624 

do Município, estes investimentos descritos, optou-se por inclui-los dado 1625 

que são valores mais significativos e que caberiam no empréstimo.---------- 1626 

De seguida, solicitou a devida autorização ao Senhor Presidente da Mesa 1627 

para que concedesse a palavra à Técnica do Sector de Contabilidade Dra. 1628 

Paula Mendes para prestar os esclarecimentos técnicos.------------------------ 1629 

------- Usou da palavra a senhora Dra. Paula Mendes referindo que, no 1630 

documento foi feita uma simulação apenas para 60 meses, sabendo que o 1631 

empréstimo tem um prazo de 20 anos com pagamentos trimestrais, 1632 

perfazendo 80 prestações e não 60, mas que de facto apenas fizeram a 1633 

simulação para 60 prestações.------------------------------------------------------- 1634 

Informou ainda, que a proposta do Banco Millenium BCP foi excluída, pois 1635 

apresentou nessa mesma proposta comissões de gestão e organização e 1636 

período de carência de capital.------------------------------------------------------ 1637 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1638 

referindo que de facto não é isso que diz a cláusula 7.º que os serviços 1639 

reportam para justificar a rejeição do Milleniun BCP. Há qualquer coisa 1640 

que é preciso retificar porque não está bem.-------------------------------------- 1641 

Se estão calculadas 60 prestações, estão calculados os juros para 15 anos, o 1642 

que quer dizer se se atingir o montante dos 20 anos que estão aqui 1643 

referidos, os juros também serão diferentes. Quanto é que isso representará 1644 

de diferença?- Perguntou.------------------------------------------------------------ 1645 

------- Respondeu a Senhora Dra. Paula Mendes aludindo que o referido 1646 

documento é apenas uma simulação, efetivamente para 60 e não 80 1647 

prestações. Assim sendo os juros apresentados também serão 1648 

necessariamente diferentes, podendo fazer o cálculo para as 80 prestações, 1649 

mas que, neste momento não lhe consegue responder qual o valor efetivo, 1650 

na diferença dos juros.---------------------------------------------------------------- 1651 



 
 

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

 45 

------- Tomou novamente da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas 1652 

(PS) confirmando que a Câmara Municipal continua a funcionar em 1653 

simulações, sem saber de antemão quais vão ser os reais custos dos projetos 1654 

em que se envolve e por isso de vez em quando, por lapso, têm que 1655 

justificar a entrada de verbas ou fazer revisões orçamentais porque 1656 

realmente é uma realidade muito notável.----------------------------------------- 1657 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia colocando à 1658 

votação a Proposta e respetivo Processo relativo à Contratação do 1659 

Empréstimo de Longo Prazo para Financiamento de Investimentos 1660 

Municipais 2021, tendo sido deliberado, por maioria, com vinte e dois 1661 

(22) votos a favor por parte da Bancada Parlamentar do PPD/PSD e treze 1662 

(13) abstenções por parte das Bancadas Parlamentares do PS e do CDS/PP, 1663 

o seguinte:------------------------------------------------------------------------------ 1664 

• Aprovar o Relatório do Júri do Procedimento e, 1665 

consequentemente, aprovar o Pedido de Autorização de 1666 

Contratação do Empréstimo de Longo Prazo, para o 1667 

Financiamento de Investimentos Municipais do ano de 2021, no 1668 

montante de até 1.850.000 euros (um milhão e oitocentos e 1669 

cinquenta mil euros) junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, 1670 

CRL, nos termos das alíneas f) do n.º 1 e k) do n.º 2, do art.º 25.º 1671 

do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação 1672 

atual; 1673 

•  Aprovar o pedido de Autorização Prévia da realização dos 1674 

seguintes investimentos, nos termos do n.º 2 do art.º 51º da Lei n.º 1675 

73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação: 1676 

 1677 

 1678 

Projeto Descrição Valor Investimento Valor Financiamento 

1_111_2021/10 Req. do Edifício dos Paços do Concelho 250.000 € 200.000 € 

2_251_2019/10 Requalificação do Teatro Cine de Gouveia 200.000 € 160.000 € 

2_251_2020/4 Requalificação da Vila Josephine – Casa p/ 

Sempre Virgílio Ferreira 
275.000 € 250.000 € 

3_330_2019/18 Caminho de Acesso às Regadas 300.500 € 300.000 € 

3_330_2021/6 Benef. da EM 1112 Gouveia – Curral do 

Negro 
370.000 € 350.000 € 

3_331_2018/34 Benef. da Av. Clube de Futebol Os 

Vilanovenses 
420.000 € 400.000 € 

3_331_2020/2 Benef. de Arruamentos do Bairro Santo 

António em Nespereira 
320.000 € 190.000 € 

TOTAL 2.135.500 € 1.850.000€ 
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PONTO 3. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 1679 

ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 1680 

PARA O RECRUTAMENTO E A SELEÇÃO DE CHEFES 1681 

DE DIVISÃO E DE UNIDADES E DESIGNAÇÃO DO 1682 

RESPETIVO JÚRI DE RECRUTAMENTO DE CARGOS 1683 

DIRIGENTES 1684 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1685 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 1686 

ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------- 1687 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que 1688 

aprovado por esta Assembleia o novo Regulamento Orgânico dos Serviços 1689 

Municipais, entenderam que era o momento de proceder à abertura do 1690 

respectivo concurso para as diferentes chefias previstas. Dessa forma, 1691 

munindo a Câmara Municipal das chefias que o organograma prevê e 1692 

passar a ter um conjunto de dirigentes que podem de facto capacitar e 1693 

preparar mais e melhor para futuro face às próprias competências que, 1694 

nomeadamente, no próximo ano, decorrente das transferência de 1695 

competências, podem vir a ser atribuídas ao Município e desta forma o 1696 

Município está a preparar-se com antecedência para esse momento.---------- 1697 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 1698 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 1699 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) 1700 

referindo que quando foi presente a este órgão a proposta de restruturação 1701 

orgânica da Câmara Municipal, a bancada do PS referiu que temos uma 1702 

Câmara para um território que cada vez está a ficar mais pequeno, no 1703 

entanto, com uma dimensão enorme, nomeadamente, em termos daquilo 1704 

que são os cargos de chefia. Já fizeram também esse reparo para o número 1705 

de Vereadores que temos a tempo inteiro, mais uma vez em função daquilo 1706 

que somos enquanto território, enquanto concelho comparativamente até a 1707 

outros concelhos com realidades populacionais muito significativas, 1708 

infelizmente para nós. A questão que pretendia salientar é que de facto 1709 

passou de três para sete chefes de divisão, pelo que questiona se a Câmara 1710 

Municipal tem já destinatários para o concurso à semelhança do que já 1711 

aconteceu em concursos anteriores.------------------------------------------------ 1712 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1713 

referindo que reconhecendo esta Câmara que estes técnicos são 1714 

imprescindíveis, inclusive, que os serviços saem lesados pela não presença 1715 

destes técnicos, como é que durante os seis meses, de agosto a janeiro, a 1716 

Câmara Municipal conseguiu funcionar sem chefes. Foi algum lapso ou de 1717 
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facto não foi possível dar continuidade àquilo que foi o sentido de nomear 1718 

os chefes, como aconteceu agora em janeiro. O que é que justifica este 1719 

atraso, afinal já estão na Câmara há quase quatro anos, estão em final e 1720 

mandato, o processo está quase a terminar e na verdade faria todo o sentido 1721 

face àquilo que é o programa eleitoral da maioria que estes técnicos 1722 

tivessem sido colocados no início do mandato para que houvesse uma boa 1723 

execução do referido programa.----------------------------------------------------- 1724 

Porquê agora a seis meses do términus do mandato, tendo existido seis 1725 

meses onde nem chefes houve, o que é que aconteceu para ser assim e que 1726 

reconheceram que isto trouxe uma falha muito grande aos serviços da 1727 

autarquia. Será que foi de facto também o impacto da pandemia? – 1728 

Concluiu.-------------------------------------------------------------------------------  1729 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara que, em resposta à 1730 

Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS), informou que, neste momento, 1731 

estão a tratar da abertura dos procedimentos concursais, não sabe quem vão 1732 

ser os candidatos escolhidos, nem tão pouco quantos candidatos se vão 1733 

candidatar, considerando despiciente a questão da Senhora Deputada. Os 1734 

concursos abrem-se para um destinatário que resultará do concurso que for 1735 

efetuar e do trabalho de seleção do júri que a ele estiver associado.----------- 1736 

------- Em resposta à Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) referiu que, 1737 

o ano de 2020, foi um ano completamente atípico, ao contrário daquilo que 1738 

pensavam relativamente a 2021, está também a iniciar-se de uma forma 1739 

atípica.---------------------------------------------------------------------------------- 1740 

Em 2020, nomeadamente de setembro até ao final do ano, tínhamos já um 1741 

conjunto de trabalhos efetuados, outros aguardavam pelo Visto do Tribunal 1742 

de Contas, estavam a proceder a outras intervenções e não havia 1743 

acréscimos significativos de trabalhos que os levassem a ter urgência. Para 1744 

além de que, os chefes de divisão, que formalmente tinham deixado de o 1745 

ser, estavam em gestão corrente e, como tal, asseguraram, como asseguram 1746 

o serviço.------------------------------------------------------------------------------- 1747 

Entenderam porém, com o início do ano e com um acréscimo no conjunto 1748 

de candidaturas ao Quadro Comunitário a diferentes programas, que havia 1749 

toda a conveniência e necessidade, nomeadamente, que nestas duas 1750 

divisões voltasse a haver, provisoriamente, chefes de divisão.----------------- 1751 

A título de exemplo, foi possível em termos do Pacto da CIM-BSE poder 1752 

obter um reforço da verba do “Património Natural” de quase €400.000 e 1753 

que lhes vai permitir concretizar um conjunto de investimentos que já deu 1754 

conta nesta Assembleia, é o caso da requalificação dos Viveiros de 1755 

Folgosinho, a reabilitação da Casa dos Sumos do Mondego, mas também 1756 
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outras intervenções que entrem na área do património natural, para além de 1757 

outras que já estavam de alguma forma pensadas, mas ainda não 1758 

conseguidas. Entretanto, uma delas já obteve a sua aprovação, que é o caso 1759 

da Mobilidade Suave que vai permitir avançar com esta intervenção no 1760 

Bairro do Chões, esperando que em março seja adjudicada e iniciada em 1761 

abril.------------------------------------------------------------------------------------ 1762 

Portanto, todo este crescimento de trabalho, nomeadamente, em termos de 1763 

candidaturas que vai ser possível efetuar, permitem justificar e justificam 1764 

estas duas chefias.--------------------------------------------------------------------- 1765 

Para além de que foi publicado recentemente em termos governamentais e 1766 

que vai permitir um reforço de verbas em relação a algumas candidaturas, 1767 

nomeadamente, o Mercado Municipal, bem como a intervenção na zona 1768 

dos Bellinos, comparticipação que passa dos 85% para os 100%. Este 1769 

acréscimo de verba vai permitir efetuar mais investimentos, é o caso do 1770 

Caminho do Azeveiro, tal vai também exigir, da nossa parte, um maior 1771 

esforço. Com este acréscimo de execuções, em termos de intervenções de 1772 

obras, vai ser necessário efetuar mais trabalho de acompanhamento e 1773 

fiscalização das obras entendemos que faria todo o sentido avançar e se 1774 

justificava com esta nomeação provisória destes chefes de divisão.-----------  1775 

------- Usou novamente da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas 1776 

(PS) percebendo pelas intervenções do Senhor Presidente da Câmara que se 1777 

vão realizar muitas obras e acredita que, muito provavelmente, atendendo 1778 

ao pouco tempo que vai existir, terá que se pagar horas extraordinárias a 1779 

este pessoal que vai entrar para conseguir fazer todo o trabalho que há para 1780 

executar. Pois, na verdade, aquilo que se pretende mesmo é gastar o 1781 

dinheiro daquilo que são os fundos europeus e de apoio aos projetos que 1782 

estão em causa.------------------------------------------------------------------------  1783 

 ------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa colocando à votação a 1784 

“Proposta de Abertura de Procedimentos Concursais para o 1785 

Recrutamento e a Seleção de Chefes de Divisão e de Unidades e 1786 

designação do respetivo Júri de Recrutamento de Cargos Dirigentes”, 1787 

tendo a Assembleia Municipal deliberado, por maioria, com vinte e dois 1788 

(22) votos a favor por parte da Bancada Parlamentar do PPD/PSD e treze 1789 

(13) abstenções por parte das Bancadas Parlamentares do PS e do CDS/PP, 1790 

autorizar a abertura de procedimentos concursais para o recrutamento e a 1791 

seleção de Chefes de Divisão e de Unidades e, para o efeito, proceder à 1792 

designação do júri de recrutamento de cargos dirigentes, com vista à 1793 

abertura dos respetivos procedimentos concursais, nos termos da Lei n.º 1794 
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2/2004, de 15 de janeiro e Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, nas suas atuais 1795 

redações, de acordo com o documento que se anexa.---------------------------- 1796 

PONTO 4. DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 1797 

ATRIBUIÇÃO DO ABONO DE DESPESAS DE 1798 

REPRESENTAÇÃO AOS TITULARES DOS CARGOS 1799 

DE DIREÇÃO INTERMÉDIA DE 2.º GRAU QUE 1800 

VENHAM A SER DESIGNADOS  1801 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1802 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 1803 

ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------ 1804 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que a Lei 1805 

permite e prevê, um valor determinado e que tem sido uma prática desta 1806 

Câmara Municipal, a atribuição de abonos de despesas de representação 1807 

aos titulares dos cargos de direção intermédia de 2.º Grau que venham a ser 1808 

designados em resultado do concurso que no ponto anterior foi aprovado.--- 1809 

------- De seguida, o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 1810 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 1811 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1812 

referindo que já em 2016 quando foram contratualizados os Chefes de 1813 

Divisão na altura em causa, o seu voto foi no sentido de ir contra esta 1814 

remuneração, tendo sido o único voto contra. Fê-lo exatamente por sentir 1815 

que há uma diferenciação naquilo que é o tratamento dos funcionários desta 1816 

autarquia. Uns são tratados de uma maneira, outros são tratados de outra. 1817 

De facto, como diz o Senhor Presidente, a Lei permite e tem sido uma 1818 

tradição. Pena é que esta tradição não seja também a favor dos 1819 

trabalhadores menos remunerados desta Câmara, daqueles que 1820 

frequentemente, através dos sindicatos, têm pedido, inclusive, que o Senhor 1821 

Presidente, porque a Lei também o permite, lhes possa atribuir a opção 1822 

gestionária. Não tem acontecido, já não acontecia, nessa altura e, para além 1823 

de que são os funcionários menos favorecidos, nomeadamente, em relação 1824 

ao subsídio de risco que é uma coisa que a Lei também permite e que o 1825 

Senhor Presidente também pode decidir e, na Câmara de Gouveia, os 1826 

nossos funcionários, que trabalham com situações de risco não recebem 1827 

qualquer tipo subsídio.--------------------------------------------------------------- 1828 

A Lei prevê e o Senhor Presidente pode atribuir. Este ano, particularmente, 1829 

vem com cabimento orçamental, é ano eleitoral, mas que fique bem claro 1830 

que não foi por decisão do Senhor Presidente, nem foi porque se lembra de 1831 

todos os trabalhadores, pois não é tradição da nossa Câmara lembrar-se dos 1832 
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trabalhadores que menos remunerados são. Há aqui algumas situações que 1833 

são injustas.---------------------------------------------------------------------------- 1834 

Salienta que não é contra o pagar devidamente o trabalho dos 1835 

trabalhadores, pelo contrário, nem lhe custa nada que estas despesas de 1836 

representação pudessem ser dadas se isso fosse de uma forma justa e 1837 

equitativa para todos os trabalhadores. Mas como diz o povo e como diria 1838 

nessa altura também “quanto mais perto estão do fogo melhor se 1839 

aquecem” e tem alguma razão nalgumas situações.----------------------------- 1840 

Lamenta muito que o Município não trate os funcionários da mesma 1841 

maneira.-------------------------------------------------------------------------------- 1842 

Estes Chefes de Divisão para quem é pedido o pagamento das despesas de 1843 

representação já vão entrar num índice remuneratório superior àquele que 1844 

eventualmente têm, exatamente porque vão realizar atividades 1845 

diferenciadas e merecem por isso uma remuneração suplementar e sempre 1846 

que saem em serviço da Câmara, como têm conhecimento através das 1847 

despesas da Câmara, lhes é pago não só a deslocação com carro próprio da 1848 

Câmara ou outos e, nomeadamente, as próprias refeições. Acaba por haver 1849 

aqui um duplo pagamento de situações. Acha que isto devia ser tido em 1850 

conta, como diz o Senhor Presidente nem sei quem vão ser os próximos 1851 

chefes de divisão nem calcula, como é evidente, mas na verdade o 1852 

tratamento diferenciado é aquilo que está aqui em causa. E enquanto isto 1853 

acontecer a sua posição continua a ser contra essa diferenciação, 1854 

considerando que se devem tratar todos por igual.------------------------------- 1855 

Por exemplo, a “opção gestionária” equivaleria no ordenado de um 1856 

funcionário com o ordenado mínimo à volta de €20 por mês, não a 200 1857 

como vão ser pagos aos chefes de divisão. É importante os munícipes 1858 

perceberem a forma como a Câmara diferencia os trabalhadores, porque é 1859 

isso que está em causa.--------------------------------------------------------------- 1860 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara esclarecendo a 1861 

Assembleia e os trabalhadores da Câmara, que sabem bem isso, que nem a 1862 

Câmara Municipal de Gouveia, nem o seu Presidente, nem os Vereadores, 1863 

tratam os funcionários de forma diferente. São tratados todos por igual e 1864 

com respeito. Em segundo lugar, se há diferenciações em termos salariais 1865 

são as que decorrem da Lei. Em terceiro lugar, aquilo que está acordado 1866 

com o Sindicato, e que é do conhecimento dos trabalhadores, a “Opção 1867 

Gestionária” está a ser tratada e quando entrar em vigor terá efeitos a 1868 

janeiro de 2021. É uma opção que podem exercer, mas mais do que uma 1869 

opção que podemos exercer, é uma opção que queremos e vamos exercer.  1870 
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No que diz respeito ao subsídio de risco, este assunto está a ser tratado para 1871 

ser aplicado a todos os trabalhadores que a ele têm direito.--------------------- 1872 

Relativamente às ajudas de custo, todos os trabalhadores têm direito a elas 1873 

e recebem sempre dentro daquilo que a Lei prevê. Agora, a Câmara 1874 

Municipal tem um conjunto de trabalhadores, cada um tem a sua função, 1875 

cada um exerce a sua actividade, o melhor que sabe certamente, mas a sua 1876 

remuneração depende daquilo que está estipulado.------------------------------ 1877 

Relativamente à opção gestionária, bem como à “Mobilidade 1878 

Intercarreiras” resultante de situações que ainda existem na Câmara, elas 1879 

estão para ser resolvidas e as pessoas serão reclassificadas dentro daquilo 1880 

que têm direito.------------------------------------------------------------------------  1881 

Portanto, o princípio que norteia o Presidente da Câmara e a Vereação é o 1882 

de assegurar aos trabalhadores os rendimentos que melhor possam ser pois, 1883 

se eles não o poderem ter não têm mais ninguém, é bom que os tenham e é 1884 

esse o princípio pelo qual nos pautamos. Todos aqueles que puderem e 1885 

estiverem dentro das possibilidades que a Lei permite, todos os 1886 

trabalhadores terão a sua remuneração aumentada, dentro daquilo que a Lei 1887 

prevê. É um compromisso que assumem, desde logo com os Sindicatos, 1888 

enquanto representantes dos trabalhadores, e que nos próprios temos 1889 

comunicado aos trabalhadores.------------------------------------------------------ 1890 

------- Usou novamente da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas 1891 

(PS) referindo que é pena que isto aconteça agora, em final de mandato, 1892 

quando o Senhor Presidente da Câmara já governa há quase oito anos e, 1893 

portanto, aquilo que é tradição para uns, não é tradição para outros. E a 1894 

Câmara vai dar subsídios este ano é porque estão previstos em Orçamento 1895 

de Estado e é obrigatório, não é porque a decisão seja do Presidente da 1896 

Câmara. E a “Opção Gestionária” que o Senhor Presidente vai dar este ano 1897 

com retroativos a janeiro de 2021 os outros Municípios fizeram o esforço 1898 

para dar apoio aos trabalhadores menos bem remunerados e são esses que 1899 

precisam e que faz toda a diferença levar €20 para casa, não são €200 e isso 1900 

sim são municípios amigos das famílias, não são Municípios que 1901 

alimentam a subjugação das pessoas dando cabazes de Natal, mas são 1902 

queles que permitem às pessoas a liberdade de usar o seu dinheiro para bem 1903 

viver e é isso que faz falta em Gouveia.-------------------------------------------  1904 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1905 

colocando à votação a Proposta de Atribuição do Abono de Despesas de 1906 

Representação aos Titulares dos Cargos de Direção intermédia de 2.º 1907 

grau que venham a ser designados, tendo sido a mesma aprovada, por 1908 

maioria, com vinte e um (21) votos a favor por parte da Bancada 1909 
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Parlamentar do PPD/PSD, doze (12) votos contra por parte da Bancada 1910 

Parlamentar do PS e duas (2) abstenções, ao abrigo das competências 1911 

previstas, respetivamente, na alínea K) do n.º 2 do artigo 25.º do Anexo I 1912 

da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, e do n.º 2 do 1913 

art.º 24.º da Lei n.º 49/2012, de 29 de agosto, na sua atual redação.----------- 1914 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 1915 

Gouveia proferindo a seguinte declaração de voto:------------------------------ 1916 

“Quero reiterar o que disse aquando da discussão e aprovação do novo 1917 

quadro de pessoal. A Câmara já tem um Presidente e quatro Vereadores a 1918 

tempo inteiro e já nem falo do número de assessores que fazem parte dos 1919 

gabinetes da presidência ou dos vereadores. Acrescem, agora, sete novos 1920 

chefes de divisão, ou seja, um aumento de mais quatro elementos com 1921 

remunerações de topo.--------------------------------------------------------------- 1922 

Portanto, estou a falar, entre eleitos e nomeados, a tempo inteiro, num 1923 

acréscimo de custos que rondará os 400.000 euros por ano, o que é um 1924 

peso enorme no orçamento municipal.--------------------------------------------- 1925 

Repito aquilo que então disse: acho que é muito general para tão poucas 1926 

tropas, daí não poder viabilizar, com o meu voto, a proposta apresentada 1927 

pelo executivo"------------------------------------------------------------------------ 1928 

PONTO 5 - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 1929 

RATIFICAÇÃO DA ADENDA AO CONTRATO DE 1930 

GESTÃO DELEGADA PARA A PRESTAÇÃO DE 1931 

SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO PÚBLICO DE 1932 

ÁGUA PARA CONSUMO HUMANO E DE 1933 

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS 1934 

ENTRE OS MUNICÍPIOS DE SEIA, OLIVEIRA DO 1935 

HOSPITAL, GOUVEIA E A APDSE - ÁGUAS 1936 

PÚBLICAS DA SERRA DA ESTRELA, E.I.M., S.A. 1937 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1938 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 1939 

ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------ 1940 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que a 1941 

empresa que se constituiu não teve durante o ano de 2020 a possibilidade 1942 

de realizar com normalidade e com o tempo que precisava todas as tarefas, 1943 

nomeadamente, em termos de contratação do próprio pessoal das Câmaras 1944 

Municipais, através dos Acordos de Cedência de Interesse Público, como 1945 

aqui já foi referido. Também não foi possível concluir todos os 1946 

procedimentos que tinham a ver com a cessão da posição contratual dos 1947 

contratos que os Municípios tinham com entidades terceiras. Tendo o 1948 
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contrato de gestão delegada sido assinado em 21/10/2020, o certo é que 1949 

decorrido pouco tempo passámos novamente por um período de 1950 

dificuldades com a pandemia que entretanto ressurgiu.-------------------------  1951 

Nesse sentido, e tendo em conta a necessidade de colocar a empresa a 1952 

funcionar, nomeadamente, para colocar em concurso as diferentes 1953 

candidaturas aprovadas e, ao mesmo tempo, que o POSEUR nos ia 1954 

instando relativamente à necessidade de abertura desses procedimentos 1955 

concursais para a seleção dos empreiteiros, foi entendido pelos três 1956 

municípios celebrar uma Adenda. Esta vem definir que, por estas razões 1957 

todas e face a estas dificuldades em concretizar a constituição e por a 1958 

empresa a funcionar dentro daquilo que é a sua normalidade no período que 1959 

foi possível, entenderam os três municípios que seria cauteloso criar com 1960 

esta Adenda um período de transição que não deve ultrapassar o dia 1961 

31/12/2021, para que todos estes procedimentos, nomeadamente em termos 1962 

de pessoal, de facto possa ser contratado para a empresa poder 1963 

efectivamente trabalhar.-------------------------------------------------------------- 1964 

Durante este período de tempo a empresa está a trabalhar tendo por base 1965 

um conjunto de protocolos de colaboração dos três Municípios com a 1966 

empresa e, nesse sentido, a empresa está a desenvolver as atividades que 1967 

normalmente tinha que desenvolver, nomeadamente, fechar o acordo de 1968 

empresa com os próprios Sindicatos para depois poder passar para a fase da 1969 

contratação e celebração dos Acordos de Cedência de Interesse Público, 1970 

entre os funcionários dos Municípios que assim o pretendam. Aliás, para 1971 

resolução desta questão, já esteve marcada uma reunião, pelo menos duas 1972 

vezes, uma delas para a próxima segunda feira e acabou por ser desmarcada 1973 

pelo próprio sindicado.--------------------------------------------------------------- 1974 

Portanto, esta Adenda ao Contrato de Gestão Delegada, no fundo, a única 1975 

coisa que vem introduzir é este período de transição que se prevê que possa 1976 

durar no máximo até ao final de 2021, para que a empresa possa prosseguir, 1977 

estabelecer e desenvolver as atividades que tem que desenvolver, ao 1978 

mesmo tempo que coloca na rua os procedimentos concursais para as 1979 

empreitadas que tem que realizar, não só aquelas que resultam das 1980 

candidaturas aprovadas, mas também de outras, como a colocação de fossa 1981 

séptica na Ponte Nova, que vai ser concretizada pela empresa APdSE. ------ 1982 

Mais referiu que o contrato de gestão delegada não sofreu qualquer 1983 

alteração ao seu conteúdo. A única alteração prende-se agora com o prazo 1984 

de transição até 31/12/2021.--------------------------------------------------------- 1985 

 ------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 1986 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 1987 
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------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1988 

referindo que este é um processo que, no seu entender, não começou nada 1989 

bem e continua a não correr muito bem. Na reunião de 16/12/2019, o 1990 

Senhor Presidente disse que já estava a contratualizar com as Juntas de 1991 

Freguesia, nomeadamente, a transição dos serviços, como é que isso ia 1992 

acontecer e que isso era uma questão de pouco tempo, estava de facto a 1993 

decorrer.-------------------------------------------------------------------------------- 1994 

A pandemia Covid-19 pode explicar muita coisa certamente, mas não 1995 

consegue explicar como é que tanta gente a trabalhar consegue fazer tão 1996 

pouco e de uma forma tão difícil. Fica-se a saber também que esta empresa, 1997 

que, praticamente, ainda não começou a laborar, já tem um empréstimo 1998 

contratado no valor de €1.250.000 e ainda não está a laborar, já têm alguns 1999 

quadros técnicos que certamente têm que ser pagos, já tem os Conselhos de 2000 

Administração devidamente formalizados na página da empresa e, 2001 

portanto, a parte da construção mais alta já está toda definida. O resto é que 2002 

é outra coisa, vamos ver como é que isto vai correr e qual o acréscimo em 2003 

termos de fatura da água que o Município ainda vai arcar sobre si ao longo 2004 

deste tempo. Lamenta muito que isto seja um projeto que se vai alongar nos 2005 

próximos 50 anos. É uma coisa surreal e uma coisa que tenho até vergonha 2006 

de dizer aos nossos munícipes que está a acontecer, mas a verdade é que a 2007 

Bancada do PS não tem força e o que quer que seja que a gente diga, o 2008 

Senhor Presidente claramente desvaloriza e não dá importância ao trabalho 2009 

desta bancada nesta Assembleia.---------------------------------------------------- 2010 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2011 

colocando à votação a Proposta de RATIFICAÇÃO DA ADENDA AO 2012 

CONTRATO DE GESTÃO DELEGADA para a prestação de serviços 2013 

de Abastecimento Público de água para consumo humano e de 2014 

saneamento de águas residuais urbanas entre os Municípios de Seia, 2015 

Oliveira do Hospital, Gouveia e a APdSE - Águas Públicas da Serra da 2016 

Estrela, E.I.M., S.A., tendo sido a mesma aprovada, por maioria, com 2017 

vinte (20) votos a favor por parte da Bancada Parlamentar do PPD/PSD, 2018 

onze (11) votos contra por parte da Bancada Parlamentar do PS e três (3) 2019 

abstenções por parte da Bancada Parlamentar do CDS/PP, da Senhora 2020 

Presidente da Junta de Freguesia da União de Freguesias de Figueiró da 2021 

Serra e Freixo da Serra e do Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 2022 

Folgosinho.---------------------------------------------------------------------------- 2023 

Não se encontrava presente na reunião no momento da votação o Senhor 2024 

Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia.------------------------------------ 2025 
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PONTO 6 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PROJETO DE 2026 

REGULAMENTO DO SERVIÇO DE 2027 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DO SERVIÇO DE 2028 

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DAS APDSE 2029 

- ÁGUAS PÚBLICAS DA SERRA DA ESTRELA, EIM 2030 

– S.A. 2031 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2032 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 2033 

ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------ 2034 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que é o regulamento 2035 

em que a empresa se irá basear para prestar serviço, quer no abastecimento 2036 

de água, quer no serviço de saneamento.------------------------------------------ 2037 

É um regulamento que segue o modelo dos regulamentos que o ERSAR 2038 

preconiza e que é seguido por estas empresas que prestam este tipo de 2039 

serviços prevendo todas as situações que possam servir, ou seja, toda a 2040 

questão mais técnica que tem que regular a prestação deste serviço. Vem 2041 

plasmar aquilo que serão as regras de funcionamento em temos técnicos e 2042 

prestação de serviço da parte da empresa. Esteve em discussão pública, que 2043 

que terminou em 16 de dezembro, em relação ao qual não houve qualquer 2044 

participação ou sugestão e submete-se a esta Assembleia para cumprir o 2045 

processo de tramitação.-------------------------------------------------------------- 2046 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 2047 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 2048 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 2049 

referindo que este tipo documentos têm que ser submetidos à Assembleia 2050 

Municipal a fim de serem aprovados. E somos nós, sendo minoria ou não, 2051 

que temos que fazer a aprovação deles. O facto de serem uma minoria não 2052 

dá ao Senhor Presidente o direito de os menosprezar e de não querer saber 2053 

da nossa posição. Na verdade, este Regulamento que aqui aparece como 2054 

Projeto já está colocado na página da empresa como sendo o regulamento 2055 

da empresa. E aquilo que diz a ERSAR é que isto é ilegal e, portanto, neste 2056 

momento, os elementos da bancada do PS vão ausentar-se da votação, uma 2057 

vez que o Senhor Presidente da Câmara, que também faz parte do Conselho 2058 

de Administração da empresa, já colocaram na página da empresa aquilo 2059 

que para o PS é um projeto para vocês já é definitivo. Não são vistos nem 2060 

achados para dizer o que quer que seja. Esta é a consideração democrática 2061 

que o Senhor Presidente da Câmara tem pela Assembleia eleita pelos 2062 

munícipes, ao contrário da CIM que os elementos não foram eleitos, mas 2063 

sim são escolhidos pelos Municípios. Em termos democráticos diz muito.-- 2064 
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------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que o que 2065 

está publicado é a proposta de Regulamento que esteve em discussão 2066 

pública e que a empresa também o publicou enquanto documento para 2067 

discussão pública. Nada mais. Só a partir do momento em que é aprovado 2068 

pelas respetivas Assembleia Municipais é que se torna um documento 2069 

válido. Está-o como projeto de Regulamento em relação àquilo que a 2070 

empresa quer prosseguir e que esteve em discussão pública.------------------- 2071 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) 2072 

discordando da justificação apresentada pelo Senhor Presidente da Câmara, 2073 

pois se for ao site da empresa e ler o documento, o mesmo refere 2074 

“Regulamento” e se ler o documento que lhes apresenta até já apresenta a 2075 

data em vigor de 01 de janeiro. E se forem consultar os parceiros 2076 

municipais, Seia e Oliveira do Hospitalar, eles tiveram o cuidado de no 2077 

final da discussão no dia 16/12/2020 ao realizarem a sessão de dezembro 2078 

levarem o documento para aprovação. Não sabe o que se passou com a 2079 

Câmara de Gouveia para não adotar o mesmo procedimento para que o 2080 

documento fosse submetido à Assembleia de 21/12/2020.---------------------- 2081 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que o 2082 

Regulamento esteve em discussão pública até ao dia 16/12. A sessão da 2083 

Assembleia realizou-se no dia 21/12. O documento ainda tinha que ser 2084 

submetido a reunião de Câmara e, portanto, não dava tempo para cumprir a 2085 

formalidade em termos de prazos de envio da documentação, para ser 2086 

presente à sessão de 21/12.---------------------------------------------------------- 2087 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2088 

colocando à votação o Projeto de Regulamento do Serviço de 2089 

Abastecimento de Água e do Serviço de Saneamento de Águas 2090 

Residuais das APdSE - Águas Públicas da Serra da Estrela, EIM – 2091 

S.A., tendo sido o documento aprovado, por maioria, com dezanove (19) 2092 

votos a favor por parte da Bancada Parlamentar do PPD/PSD e sete (7) 2093 

abstenções por parte da Bancada Parlamentar do CDS/PP e dos Senhores 2094 

Presidentes das Juntas de Freguesia de Cativelos, de Folgosinho, de 2095 

Nespereira, da União de Freguesias de Figueiró da Serra e Freixo da Serra, 2096 

da União de Freguesias de Melo e Nabais e de Vila Franca da Serra.--------- 2097 

------- Não participaram na votação deste ponto, por se terem ausentado no 2098 

momento do escrutínio, desligando a Câmara, os Senhores Deputados Ana 2099 

Paula Casegas Pardal Duarte Freitas (PS), Duarte Nuno Lopes Manta (PS), 2100 

Cezarina da Conceição Santinho Maurício (PS), Rui Filipe Lopes Martins 2101 

Garcia Monteiro (PS), José António Rodrigues Manta (PS), Ana Mónica 2102 
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Silva Ferreira (PS), Mário José Gaudêncio Bento (PS) e os Senhores 2103 

Presidentes das Juntas de Freguesia de Gouveia e de S.Paio.------------------- 2104 

------- Interveio o Senhor Presidente da Mesa referindo que aceita a 2105 

situação dos Senhores Deputados de não participarem na votação, contudo, 2106 

é de opinião que a democracia é votar contra, abster-se ou votar a favor. E 2107 

votar contra é uma posição inequívoca de dizer o que se pretende.------------ 2108 

------- Solicitou o uso da palavra o Senhor Deputado Ricardo Morgado 2109 

(PPD/PSD) no sentido de colocar um ponto de ordem à Mesa. Pretendia 2110 

saber se se trata da aplicação do “direito de não voto” que esteja 2111 

consagrado no Regimento ou se é um Protesto. No caso dos Senhores 2112 

Deputados que desligaram a Câmara, estando presencialmente, se se 2113 

tinham que ausentar da sala.--------------------------------------------------------- 2114 

Houve aqui alguns reparos até bastante graves que acha importante 2115 

esclarecer. Por Lei, o Regulamento só fica aprovado depois de ser aprovado 2116 

pelas Assembleias Municipais. Pode estar em que página estiver que não 2117 

está aprovado. Indicou-se aqui que terá sido culpa do Município ter posto 2118 

esse documento on-line sem ter sido aprovado pela Assembleia. Esta 2119 

acusação é diretamente ao Presidente da Câmara de Gouveia ou à empresa 2120 

intermunicipal APdSE?--------------------------------------------------------------  2121 

É que pode transparecer para o exterior que a Câmara de Gouveia colocou 2122 

um documento em vigor que ainda não foi aprovado por esta Assembleia, 2123 

quando pode ter sido já aprovado nas outras Assembleias, pode ter estado 2124 

para consulta pública e por isso foi lá colocado, E, no caso da Assembleia 2125 

Municipal de Gouveia veio à sua primeira sessão possível a seguir à 2126 

reunião de Câmara.------------------------------------------------------------------- 2127 

É importante esclarecer a gravidade da situação e que estas situações não se 2128 

repitam. Pretendia saber se o Município agiu dolosamente ou se alguém 2129 

agiu e não foi o Município e se alguma ilegalidade foi cometida, uma vez 2130 

que estamos perante um protesto dos Senhores Deputados ao recusarem-se 2131 

a votar um Regulamento que, por Lei, tem que ser aprovado pela 2132 

Assembleia Municipal.--------------------------------------------------------------- 2133 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara, esclarecendo uma 2134 

vez mais este assunto. Assim, em primeiro lugar, este Regulamento esteve 2135 

em discussão pública até ao dia 16/12 e a única Assembleia Municipal que 2136 

o aprovou, após este prazo, foi a de Seia. Neste momento, é submetida às 2137 

Assembleias de Gouveia e Oliveira do Hospital.--------------------------------- 2138 

Pese embora ter sido aprovado nos órgãos internos da empresa, que depois 2139 

o remeteu ao órgão executivo dos Municípios, mas o mesmo só é valido 2140 

como Regulamento depois de ser aprovado em Câmara Municipal, 2141 
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discussão pública, em que não houve qualquer manifestação em nenhum 2142 

dos três concelhos, novamente a reunião de Câmara e aprovação pelas 2143 

respetivas Assembleias Municipais.------------------------------------------------ 2144 

O facto de ter estado publicado no site da empresa, não está como 2145 

Regulamento válido, aprovado, quanto muito, está como Regulamento 2146 

aprovado pelos órgãos da empresa e, como esteve em discussão pública, 2147 

está publicado para esse efeito. Apesar de ser presente em fevereiro a estas 2148 

duas Assembleias Municipais, os seus efeitos aplicam-se a partir de 1 de 2149 

janeiro de 2021.----------------------------------------------------------------------- 2150 

Não pode concordar que se diga que foi posto em prática sem ter a prévia 2151 

avaliação e validação pelas Assembleias Municipais. É falso. Este 2152 

documento só é válido após a aprovação pelas três Assembleias Municipais 2153 

dos três concelhos que fazem parte da empresa.---------------------------------- 2154 

Da parte da Câmara não há qualquer prática de má-fé e estão a cumprir 2155 

com aquilo que a lei prevê e estipula. E garante que este Regulamento não 2156 

está a ser posto em prática pela empresa antes da aprovação pelas três 2157 

Assembleias. Isso é totalmente falso.---------------------------------------------- 2158 

------- Interveio o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia 2159 

explicando que a tomada de posição dos Deputados do PS não se trata de 2160 

um gesto inusitado, é uma posição perfeitamente legítima, até porque sendo 2161 

a empresa uma emanação dos próprios municípios, acha que a empresa 2162 

exorbitou.------------------------------------------------------------------------------ 2163 

PONTO 7 – DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 2164 

PROJETO DE REGULAMENTO DE ZONA DE 2165 

ESTACIONAMENTO AUTOMÓVEL 2166 

CONDICIONADO NO BAIRRO DO CASTELO 2167 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2168 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 2169 

ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------ 2170 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que o 2171 

Regulamento da Zona de Estacionamento do Bairro do Castelo, seguiu todo 2172 

o processo de tramitação. Foi presente a reunião de Câmara, foi objeto de 2173 

discussão pública, não tendo colhido qualquer sugestão ou reclamação, 2174 

tendo sido ainda apresentado junto dos moradores do Bairro do Castelo, de 2175 

forma a acolher os seus contributos, pelo que se submete ao órgão 2176 

deliberativo.---------------------------------------------------------------------------- 2177 

Com este Regulamento, pretende-se, acima de tudo, regularizar o 2178 

estacionamento no Bairro do Castelo, com uma preocupação ou permissão 2179 

principal que o estacionamento nesta zona seja primeiro que tudo para 2180 
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aqueles que naquele Bairro vivem. Por isso é que este Regulamento 2181 

pretende regularizar o estacionamento que hoje em dia ainda não foi 2182 

possível regularizar, nomeadamente, ordenando o estacionamento no 2183 

referido Bairro. Mas a preocupação deste Regulamento é conferir aos que 2184 

lá residem o direito a estacionar a sua viatura no Bairro em que vivem, o 2185 

que hoje, em muitas circunstâncias, não é possível, porque o 2186 

estacionamento acaba por ser ocupado por pessoas que não vivem no 2187 

Bairro.---------------------------------------------------------------------------------- 2188 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 2189 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 2190 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 2191 

convidando os presentes a visitarem a página do Município de Gouveia e 2192 

ver o Regulamento Municipal de Trânsito. Confessa que quando o fez, 2193 

sentiu algum desagrado e algum incómodo. O Regulamento Geral de 2194 

Trânsito data de 1991, está completamente desatualizado e, por 2195 

conseguinte, não regulamenta nada em termos de trânsito, aliás, até a 2196 

carroça ainda vem referida nesse Regulamento, bem como o 2197 

estacionamento em frente ao edifício dos Paços do Concelho.----------------- 2198 

Aquilo que faria sentido, até porque a Câmara tem recursos humanos em 2199 

quantidade para isso, em vez de fazer um Regulamento para o trânsito da 2200 

zona do Castelo, teria elaborado um para aquilo que é o trânsito municipal.  2201 

Aquilo que agora lhe apraz questionar é se aquilo que importa são as placas 2202 

de sinalização de trânsito ou é um regulamento para que a polícia possa 2203 

exercer o seu direito de regulamentar o trânsito no Castelo? - Perguntou. É 2204 

que de facto o trânsito é caótico, ainda hoje de manhã os carros que lá 2205 

estavam encontravam-se estacionados em lugares indevidos e, portanto, faz 2206 

sentido que esteja regulamentado o trânsito. Contudo, também faz sentido 2207 

que seja regulamentado o trânsito em frente ao estabelecimento Ricardo 2208 

Mota ou em frente à Papelaria Pérola, bem como outras zonas do concelho 2209 

e não estão regulamentadas e as autoridades não podem autuar, porque o 2210 

Regulamento de Trânsito também não está devidamente organizado.--------  2211 

No seu entender, faria sentido elaborar um Regulamento Municipal de 2212 

Trânsito e, eventualmente, se fosse caso disso, fazer uma especificidade 2213 

para o Bairro do Castelo, porque inclusive existem outros bairros difíceis, 2214 

como é o caso do Bairro da Biqueira, que também tem dificuldade de 2215 

estacionamento, às vezes na zona do Bairro dos Chões o estacionamento 2216 

também é caótico, frequentemente, junto ao edifício da Câmara Municipal. 2217 

É claro que faz sentido regulamentar o trânsito, mas é o trânsito em geral 2218 

do Município, caso contrário, qualquer dia, têm aqui uma “manta de 2219 
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retalhos” daquilo que é um trabalho condigno feito por parte do Município. 2220 

Daí o nosso voto contra em relação a este Regulamento, pois considera que 2221 

a Câmara tem técnicos suficientes para fazer um Regulamento como deve 2222 

de ser.----------------------------------------------------------------------------------- 2223 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 2224 

Gouveia reiterando aquilo que referiu a Senhora Deputada Ana Paula 2225 

Freitas (PS) sobre a necessidade de se fazer uma revisão completa do 2226 

Regulamento Municipal de Trânsito, pois é um Regulamento que tem trinta 2227 

anos e, portanto, esta necessidade é suscitada pelo art.º 45.º, quando fala na 2228 

norma revogatória em relação a este Regulamento de Estacionamento do 2229 

Castelo, em que revoga aquilo que o Plano Municipal tem expresso, 2230 

quando se sabe que, neste momento, o plano está muito mais do que 2231 

desatualizado e estas duas situações deviam ter sido tratadas em paralelo.--- 2232 

Obviamente que aquilo que se pretende com este Regulamento de 2233 

Estacionamento Automóvel Condicionado na Zona do Castelo é, no fundo, 2234 

regulamentar uma situação que já existia de facto. O Castelo é aquilo que 2235 

todos conhecem, com os constrangimentos que tem aos mais diversos 2236 

níveis, quer em termos de circulação, quer em termos de estacionamento, 2237 

com a agravante de se terem perdido alguns lugares com a requalificação 2238 

do próprio Largo do Castelo, em que essa área serve apenas para inversão 2239 

de marcha para quem entre pela Rua da Cadeia Velha e, portanto, no fundo, 2240 

este regulamento de estacionamento vem de alguma forma enquadrar 2241 

aquilo que existia até agora sem Regulamento, ou seja, os estacionamentos 2242 

são aqueles que existem, agora de forma regulamentada e ordenada e, 2243 

portanto, há que tentar de alguma forma melhorar, dentro daquilo que for 2244 

possível, a circulação do trânsito automóvel no Castelo, sabendo que se 2245 

trata de uma zona que tem constrangimentos e que obriga a 2246 

condicionamentos de tráfego. Não sabe até que ponto não seria de tentar a 2247 

mesma solução na Rua de Cima ou na Rua de São Julião, com 2248 

semaforização dessa via, à semelhança do que se fez na Rua da Cadeia 2249 

Velha e o mesmo se passa em relação à entrada pela Travessa da Biqueira, 2250 

quem vem pela Rua da República.-------------------------------------------------- 2251 

Por último, referiu aquilo que pode ser um impedimento no meio disto 2252 

tudo, é a sinalização em si ou o enquadramento dado pelo próprio 2253 

Regulamento, ou seja, se a força policial tiver que atuar para de alguma 2254 

forma poder sancionar quem seja prevaricador em relação ao 2255 

estacionamento, pensa que só a sinalização não irá resolver. Como é que se 2256 

pode impedir, por exemplo, já com a remodelação que foi feita no Largo do 2257 
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Castelo, que se continue a estacionar no Largo do Castelo? Vai haver 2258 

policiamento permanente naquela zona? – Perguntou.-------------------------- 2259 

Para todos os efeitos, não sendo possível criarem-se circuitos de entrada 2260 

por um lado e saída por outro, aquilo que é pedido para ser votado ou 2261 

regulamentado é uma situação que já existia e passa agora a ter este 2262 

enquadramento regulamentar.------------------------------------------------------- 2263 

No entanto, reitera aquilo que referiu anteriormente, ou seja, é necessário e 2264 

é urgente que se olhe para o Regulamento Municipal de Trânsito do 2265 

Concelho de Gouveia e se faça um novo, pois o que está em vigor está 2266 

perfeitamente desatualizado e desenquadrado com aquela que é a atual 2267 

realidade de estacionamento e de trânsito da nossa cidade.--------------------- 2268 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) 2269 

referindo que é de opinião que não podem confundir Código de Estrada 2270 

com Regulamento Municipal de Trânsito. E este ponto é a discussão de um 2271 

Regulamento em concreto. De seguida, complementou a sua intervenção, 2272 

referindo ainda o seguinte:----------------------------------------------------------- 2273 

“Regulamento 2274 

Estacionamento no Bairro do Castelo 2275 

As áreas de onde irradiaram os eixos de crescimento de uma vila ou cidade 2276 

são sempre uma matriz que enobrece a terra, pois, geralmente, foram 2277 

centros pujantes que garantiram a riqueza ou a sobrevivência ao longo das 2278 

diversas épocas da História. Em Gouveia, sentimos isso com o Bairro do 2279 

Castelo. Que apesar das vicissitudes do andamento dos tempos, transmitem 2280 

à atual cidade uma respeitabilidade histórica e um ambiente muito 2281 

caraterístico. Por isso,  é num sentimento de humanização e de 2282 

reabilitação patrimonial e rodoviária que o Município vê o Bairro do 2283 

Castelo como um garante da coesão do sentimento gouveense.--------------- 2284 

É neste contexto, que devemos entender a resposta à circulação automóvel 2285 

no Bairro do Castelo e à questão do estacionamento que lhe está 2286 

indissociavelmente ligada.----------------------------------------------------------- 2287 

O Regulamento que nos é apresentado, no contexto específico do Bairro do 2288 

Castelo, deve dar resposta às necessidades dos residentes, aos cidadãos 2289 

deficientes, aos serviços de emergência e socorro, aos serviços sociais, 2290 

educativos e religiosos.-------------------------------------------------------------- 2291 

Assim, este regulamento, cumpridos que foram todos os preceitos legais, 2292 

nomeadamente discussão pública, audição dos moradores, estrutura a 2293 

oferta de estacionamento, confere maior mobilidade e rotatividade à 2294 

circulação automóvel e, simultaneamente, cria melhores condições para 2295 
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residentes, utilizadores de serviços do Bairro do Castelo, visitantes e 2296 

outros.---------------------------------------------------------------------------------- 2297 

O regulamento permite também dotar a autarquia de um instrumento legal 2298 

que possa regular de forma eficaz a circulação e o estacionamento no 2299 

interior do Bairro, permitindo ainda a clarificação de competências, 2300 

deveres e direitos das entidades fiscalizadoras e utentes da via pública.----- 2301 

Não deixamos de lembrar, Senhor Presidente da Câmara, que sendo esta 2302 

matéria um processo não estático, verificando-se uma constante e natural 2303 

mutação gerada por evoluções sociais, urbanísticas e até do próprio 2304 

ordenamento jurídico, é fácil entender a necessidade do regulamento 2305 

agora proposto que esteja sujeito também, a seu tempo, assim como o de 2306 

toda a cidade, a adaptações e revisões que terão sempre como objetivo 2307 

último o garante do aumento da qualidade urbana e segurança de todos os 2308 

utilizadores deste ou de outro espaço público.----------------------------------- 2309 

A bancada do PPD/PSD vota favoravelmente esta proposta.”---------------- 2310 
A circul ação automóvel es tá indissociavel mente ligada à questão do estaci onamento. A concentração de um conjunto de ser viços  públicos  e comerciais  no núcleo c entral  da ci dade e na zona histórica e a necessidade de equilibrar es ta oferta de estacionamento com oferta par a residentes  e  comerciantes  jus tifica o or dena-mento do es taci onamento.  2311 
 2312 
O  2313 
------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2314 

colocando à votação a proposta final do PROJETO DE 2315 

REGULAMENTO DE ZONA DE ESTACIONAMENTO 2316 

AUTOMÓVEL CONDICIONADO NO BAIRRO DO CASTELO, 2317 

tendo sido o documento aprovado, por maioria, com vinte e três (23) votos 2318 

a favor por parte da Bancada Parlamentar do PPD/PSD e CDS/PP, dez 2319 

(10) votos contra por parte da Bancada Parlamentar do PS e duas (2) 2320 

abstenções por parte do Senhor Deputado Duarte Manta (PS) e do 2321 

Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia, nos termos da alínea g) do n.º 2322 

1 do art.º 25.º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua 2323 

atual redação.-------------------------------------------------------------------------- 2324 

PONTO 8 - DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE 2325 

PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE 2326 

INCENTIVO À PRODUÇÃO DE OVINOS SERRA 2327 

DA ESTRELA OVINOS E CAPRINOS DO 2328 

CONCELHO DE GOUVEIA 2329 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2330 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 2331 

ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------ 2332 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que o 2333 

Regulamento Municipal de Incentivo à Produção de Ovinos Serra da 2334 

Estrela, Ovinos e Caprinos do Concelho de Gouveia, vem na sequência 2335 

daquilo que o Município já vinha prosseguindo no sentido de incentivar e 2336 

apoiar esta atividade tão relevante e tão importante para o nosso concelho 2337 
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tendo em vista, nomeadamente, a preservação da produção da matéria-2338 

prima para a produção do genuíno Queijo da Serra da Estrela.----------------- 2339 

Tal como os restantes Regulamentos em apreço, também este seguiu os 2340 

seus trâmites legais. Foi presente a reunião de Câmara, esteve em discussão 2341 

pública, não tendo obtido nenhuma sugestão ou reclamação e agora 2342 

submete-se ao órgão deliberativo para a sua aprovação final.------------------ 2343 

Este Regulamento contempla um conjunto de apoios, dos quais destacou, 2344 

sem prejuízo dos demais, o incentivo financeiro de €5.000 que é atribuído 2345 

aos jovens produtores aquando da primeira instalação no sector da 2346 

ovinicultura da raça Serra da Estrela. É uma medida importante, a que se 2347 

juntam depois os demais apoios que têm que ver com o número de animais 2348 

e a produção, em que têm um aumento dos próprios apoios e, por outro 2349 

lado, estes apoios destinados à certificação, nomeadamente, os custos com 2350 

a aquisição de marcas de caseína, com a aquisição de marcas de 2351 

certificação e para os serviços de auditoria da entidade certificadora.--------- 2352 

Com estes apoios, pensam estar a dar um contributo relevante para a 2353 

prossecução e para o estímulo, juntamente com outros apoios e outras 2354 

medidas que o Município já prossegue de apoio a todos aqueles que nesta 2355 

área continuam a trabalhar e a produzir no concelho de Gouveia. Visa 2356 

apoiar de uma forma decisiva e assertiva a atividade de produção de ovinos 2357 

Serra da Estrela e de Caprinos.------------------------------------------------------  2358 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 2359 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.---------- 2360 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 2361 

referindo que faz todo o sentido a aprovação deste Regulamento, é um 2362 

incentivo àquilo que é a produção de ovinos Serra da Estrela, contudo, é 2363 

pena estar a ser em final de mandato e não ter sido muito mais cedo. É 2364 

claro que existia um anterior, mas de facto este tem uma abrangência maior 2365 

e é de facto mais significativo que o outro. Pena é também que não se 2366 

possam fazer regulamentos destes para outros sectores agrícolas no nosso 2367 

concelho, por exemplo, a uva ou até a produção da castanha e outros que 2368 

eventualmente sejam importantes para o nosso Município. Todavia, este é 2369 

sem dúvida um sector como outros sectores agrícolas que deve ser apoiado. 2370 

É também importante que exista uma boa colaboração entre este tipo de 2371 

apoio do Município e aquilo que são os apoios dados pelo Ministério da 2372 

Agricultura e não uma concorrência por parte do Município em relação ao 2373 

Ministério da Agricultura ou criando eventualmente a possibilidade de 2374 

sobreposição de subsídios que pode ser gravosa e que resultar mal, 2375 

nomeadamente, para o elemento mais fraco que é o produtor.----------------- 2376 
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Questionou o Senhor Presidente em relação ao art.º 4.º, n.º 2, alínea d), para 2377 

o incentivo ser atribuído “Não existir no seu agregado familiar direto 2378 

explorações agro-pecuárias”. Este pode ser um factor limitador, porque 2379 

muitas vezes aqueles que aqui ficam e se mantém no território, têm 2380 

familiares ligados às explorações agro-pecuárias, não são pessoas que 2381 

vieram inteiramente de fora e que ficam e esse pode ser um fator de 2382 

exclusão de alguns agricultores da nossa zona.----------------------------------- 2383 

É apenas esse o reparo que tem a fazer, pelo que o sentido de voto da 2384 

bancada do PS é favorável.---------------------------------------------------------- 2385 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Ricardo Morgado (PPD/PSD) 2386 

anunciando o sentido de voto favorável da bancada do PPD/PSD. Sabe que 2387 

tem havido da parte da autarquia algum esforço para tentar encontrar 2388 

alguns apoios e incentivos às práticas apoiadas por este Regulamento, 2389 

alguns destes apoios já estavam dispersos noutras deliberações e agora com 2390 

este Regulamento fica mais concentrado e o documento parece muito mais 2391 

estratégico e notar sobretudo que vai abranger novas áreas, desde o apoio 2392 

às instalação de novas atividades com um apoio no valor de €5.000, a 2393 

questão da certificação DOP que é importante e que é algo que os 2394 

Municípios e as entidades regionais têm que cada vez mais de incentivar 2395 

desta forma, mas também de fiscalizar e promover, porque o produto DOP 2396 

é de facto aquele que tem outro tipo de valor de mercado, mas todos os 2397 

incentivos e apoios que estão neste Regulamento, desde a certificação das 2398 

queijarias, à produção de leite, aos apoios por novos efetivos e por cabeças 2399 

de gado. São de facto boas notícias e esperam que o regulamento consiga 2400 

apoiar atuais produtores a reforçar a sua actividade, mas também apoiar a 2401 

abertura de novas atividades.-------------------------------------------------------- 2402 

Por último, em relação à parte da certificação das queijarias, pensa que os 2403 

requisitos que são pedidos para a candidatura a alguns incentivos têm ainda 2404 

alguma burocracia associada. Deste modo, pretendia saber se da parte dos 2405 

serviços do Município haverá disponibilidade de alguém poder auxiliar os 2406 

produtores na elaboração da candidatura ou mesmo até ao nível das Juntas 2407 

de Freguesia poder existir esse apoio.---------------------------------------------- 2408 

-------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara solicitando ao 2409 

Senhor Presidente da Mesa a devida autorização para o uso da palavra pela 2410 

Senhora Vereadora Dina Cabral a fim de prestar os devidos 2411 

esclarecimentos.----------------------------------------------------------------------- 2412 

------- No uso da palavra a Senhora Vereadora Dina Cabral esclareceu no 2413 

que se refere ao art.º 4.º n.º 2, alínea d) “Não existir no seu agregado 2414 
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familiar direto explorações agro-pecuárias”, o objetivo é que haja a 2415 

criação de explorações novas e não a divisão daquelas que já existem.------- 2416 

------- Usou novamente da palavra o Senhor Presidente da Câmara 2417 

referindo que, em relação à questão da burocracia, como todo o 2418 

regulamento, este tipo de documento tem que ter regras, normas, em que 2419 

umas podem parecer mais complexas, mas assegurou ao Senhor Deputado 2420 

Ricardo Morgado (PPD/PSD) que, fruto do trabalho da técnica do 2421 

Município, Eng.ª Regina Lopes, que mantém uma permanente atenção, 2422 

trabalho e acompanhamento junto dos nosso produtores, efetuando-lhes 2423 

candidaturas sempre que precisam para estes e outros programas.------------ 2424 

Essa foi uma das vantagens e a inovação mais importante para os 2425 

produtores com a vinda desta técnica para este Município. Foi possível 2426 

começar a prestar apoio diário e constante aos nossos produtores.------------ 2427 

Como prova deste trabalho que a Câmara Municipal está a realizar, 2428 

informou que o Município de Gouveia, juntamente com o Município do 2429 

Fundão e Penela, estiveram num grupo de trabalho que conseguiu que fosse 2430 

aprovado um programa para a valorização dos queijos na Região Centro, 2431 

Queijo Serra da Estrela DOP, Queijo da Beira Baixa e Queijo Rabaçal.------ 2432 

Este programa teve o seu desenvolvimento, foi criada a sua estrutura de 2433 

missão, foi atribuída a entidade gestora ao InovCluster e teve dois 2434 

momentos diferentes em termos de execução. Um deles teve a ver com a 2435 

formação de pastores e o outro com a formação que está a decorrer de 2436 

queijeiros/queijeiras. Em relação à formação de pastores/pastoras, o 2437 

Município de Gouveia, para além de ter apoiado a inscrição de todos, as 2438 

aulas teóricas e práticas foram ministradas no Instituto Politécnico de 2439 

Viseu, o Município de Gouveia é que transportava e recolhia as pessoas 2440 

que estavam a frequentar esse curso. Com essa ação, pelo menos, duas 2441 

pessoas se instalaram no concelho de Gouveia nesta atividade, duas delas, 2442 

nem sequer tinham qualquer ligação ao concelho de Gouveia. No final 2443 

desse programa de apoio, incentivo e de formação no pastoreio havia dos 2444 

tipos de apoio: o “Vale Pastor” e o “Vale Pastor +”. O Vale Pastor, 2445 

destinava-se a ter determinada formação, prosseguiam de forma bastante 2446 

decidida e clara a sua atividade no pastoreio com um apoio no valor de 2447 

€5.000. O Concelho de Gouveia para além de ser o concelho com maior 2448 

número de pessoas a frequentar o curso, foi aquele que teve o maior 2449 

número de “Vale Pastor” aprovados. O “Vale Pastor+”, no valor de €2.500, 2450 

tinha a ver com a própria quantidade, mas sobretudo a qualidade do leite 2451 

dos rebanhos.-------------------------------------------------------------------------- 2452 
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O Município de Gouveia, foi o Município que mais candidaturas teve e 2453 

maior número de candidaturas teve aprovados e atribuídos nestes dois 2454 

apoios. É um momento que deve ser reconhecido de orgulho para Gouveia 2455 

e ao mesmo tempo de reconhecimento do bom trabalho de todos aqueles 2456 

que estão a trabalhar nesta actividade, desde logo pela qualidade do leite 2457 

que é produzido pelos nossos rebanhos e que permitem que os nossos 2458 

produtores tenham visto a qualidade do produto reconhecida por ser 2459 

excelente.------------------------------------------------------------------------------- 2460 

Foi uma área que o Município mostrou a sua preocupação, o seu empenho 2461 

e o seu enfoque na promoção e no apoio a esta atividade económica e que 2462 

vai continuar agora com este Regulamento e com o programa de 2463 

valorização do queijo que espera que possa prosseguir por mais anos e, 2464 

dessa forma, continuar a distinguir e a premiar os nossos produtores e a 2465 

incentivar outros que se queiram instalar na atividade.-------------------------- 2466 

------- Usou novamente da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas 2467 

(PS) referindo que, de facto, este é um sector que precisa de apoio, este 2468 

como outros faria sentido que pudesse ser alargado a outros sectores 2469 

agrícolas. Percebeu claramente que a ideia seria incentivar os jovens 2470 

agricultores não residentes a virem para o concelho, mas também lembrar 2471 

que é um sector tão precário que se calhar faria sentido incentivar também 2472 

aqueles que gerações após gerações se vão mantendo.-------------------------- 2473 

Referiu, ainda, que acha muito pertinente os cursos de pastoreio e de 2474 

queijeiros que foram feitos, acha que é uma área de interesse e que, ao 2475 

contrário de ser feita uma formação não qualificante, ou seja, sem dupla 2476 

qualificação e quando diz isto está claramente a dizer que é um curso de 2477 

formação não inscrito naquilo que são os conteúdos que poderão ser 2478 

escolares, faria todo o sentido que eles pudessem ser cursos de dupla 2479 

certificação e portanto dar equivalência por um lado ao 12.º ano e, por 2480 

outro lado, dar uma carteira profissional. Porque aquilo que está a 2481 

acontecer parece um pouco paradoxal e sem dúvida que são oportunidades, 2482 

mas na verdade estes cursos são financiados por uma entidade e os alunos 2483 

acabam por ter que fazer o 12.º ano e depois inscrever-se nestes cursos um 2484 

pouco à parte sem qualquer tipo de qualificação académica.-------------------  2485 

Por um lado, existe o Ministério da Agricultura a incentivar este sector e, 2486 

por outro lado, o Ministério da Educação a fazer uma formação com dupla 2487 

certificação em áreas que depois os alunos não vão investir e que são 2488 

aprovados, nomeadamente, pela CIM que, ao longo destes anos, se tem 2489 

limitado a aprovar aquilo que é mais do mesmo em todas as áreas do 2490 

concelho, sem ter em conta aquilo que são as verdadeiras necessidades de 2491 
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formação face aos contextos reais, nomeadamente, na área agrícola. Não 2492 

existe formação nessa área. Tivemos há alguns anos uma formação na área 2493 

da tosquia de equinos que era uma certificação de Nível II ou Nível III mas 2494 

não mais que isso. Faz sentido já que essas matérias são definidas em 2495 

termos da CIM que haja aqui uma perspetiva não só de reajuste daquilo que 2496 

é os conteúdos escolares face àquilo que são as necessidades profissionais 2497 

e, portanto, ainda acha que pode ser feito mais do que aquilo que foi feito.-- 2498 

De qualquer maneira acha que é uma iniciativa a louvar e a não descurar 2499 

noutros sectores agrícolas e a ter o cuidado de não nos sobrepormos com 2500 

aquilo que é o trabalho do Ministério da Agricultura no apoio, 2501 

nomeadamente a financiamentos e a candidaturas, porque corremos o risco, 2502 

como referiu anteriormente, do elemento mais fraco que é o produtor poder 2503 

sair eventualmente lesado se for duplamente financiado em algum tipo de 2504 

projetos.-------------------------------------------------------------------------------- 2505 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2506 

colocando à votação a proposta final do PROJETO DE 2507 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE INCENTIVO À PRODUÇÃO 2508 

DE OVINOS SERRA DA ESTRELA OVINOS E CAPRINOS DO 2509 

CONCELHO DE GOUVEIA, tendo sido o documento aprovado, por 2510 

unanimidade, nos termos da alínea g) do n.º 1 do art.º 25.º, do Anexo I, da 2511 

Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação.---------------------- 2512 

PONTO 9 – APRECIAÇÃO DAS MEDIDAS DE RESPOSTA DA 2513 

AUTARQUIA NO ÂMBITO DA PANDEMIA DA 2514 

DOENÇA COVID, PRATICADAS AO ABRIGO DA 2515 

LEI N.º 6/2020, NA REDAÇÃO DADA PELO 2516 

DECRETO-LEI N.º 6-D/2021, DE 15 DE JANEIRO 2517 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2518 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 2519 

ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------ 2520 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que estas 2521 

medidas foram tomadas face às circunstâncias do novo confinamento. A 2522 

nossa preocupação foi diminuir quaisquer custos que os comerciantes ou 2523 

outros empresários possam ter, quer na isenção do pagamento das taxas, no 2524 

caso do mercado e feira semanal, quer no apoio ao pagamento de rendas 2525 

e/ou de prestações bancárias, no programa Gouveia Invest II. Nesta fase em 2526 

que, infelizmente, estamos a viver confinados, mais do que estar a 2527 

incentivar qualquer atividade económica ao consumo, uma vez que grande 2528 

parte do comércio está fechado, não faria sentido isso, esse será um outro 2529 

momento mais à frente quando estivermos sem confinamento, são 2530 
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necessárias medidas de outra natureza, mais viradas para o incentivo ao 2531 

consumo e ao investimento. Agora, é fundamental este apoio e o aumento 2532 

de €200 para €300 mensais, indo de encontro a uma parte significativa 2533 

daquilo que foi a experiência do programa anterior e que teve bastante 2534 

adesão e cujas candidaturas ainda estão abertas. Pretendemos ajudar o 2535 

tecido comercial e empresarial através da redução dos encargos com estas 2536 

prestações mensais.------------------------------------------------------------------- 2537 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 2538 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.---------- 2539 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 2540 

referindo que, ao contrário do Regulamento dos Ovinos e Caprinos que 2541 

aprovaram anteriormente, em que é preciso fazer prova daquilo que são a 2542 

qualidade para receber o prémio, no caso do “Gouveia Invest II” não é 2543 

necessário fazer prova de nada. E bem sabe que esta situação da Covid foi 2544 

muito prejudicial para grande parte dos comerciantes de Gouveia. Se calhar 2545 

não é assim em todos os setores e fazia algum sentido, pelo menos, que as 2546 

pessoas tivessem que fazer prova de que não houve qualquer tipo de 2547 

negócio nesse período para poderem ser subsidiadas, porque corremos o 2548 

risco de se estar a favorecer aqueles que de facto não receberam nada, mas 2549 

também podemos estar a correr o risco de estar a gastar dinheiro com 2550 

alguém que até poderia dar um contributo ou ajudar a ficar mais qualquer 2551 

coisa para os outros que nada têm. Talvez fizesse algum sentido as pessoas 2552 

fazerem uma validação ou uma prova que de facto os negócios estão 2553 

parados e não existe qualquer tipo de lucro ou rendimento face àquilo que é 2554 

a situação de pandemia.-------------------------------------------------------------- 2555 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) 2556 

manifestando a sua concordância com a perspectiva da Senhora Deputada 2557 

Ana Paula Freitas (PS). Realmente temos que ter o cuidado neste momento 2558 

de proteger quem mais sai prejudicado desta crise e também acha que todos 2559 

têm essa noção que mesmo nos momentos de crise há sempre quem 2560 

consiga beneficiar e tirar lucro e partido desse contexto. Acha que devemos 2561 

olhar de uma forma muito próxima daqueles que efetivamente sentem na 2562 

sua atividade, até aqueles que com quem eles trabalham, essas dificuldades. 2563 

Faz sentido preocuparmo-nos com eles e realmente também colocar alguns 2564 

critérios ou algum comprovativo relativamente àquilo que é o seu historial 2565 

e é a identificação das suas dificuldades.------------------------------------------ 2566 

------- Deliberou a Assembleia Municipal apreciar e, consequentemente, 2567 

tomar conhecimento das informações e propostas relativas aos atos 2568 
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praticados ao abrigo da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, na redação dada pela 2569 

Lei n.º 12/2020, de 7 de maio, nomeadamente:----------------------------------- 2570 

I. Isenção total do pagamento das taxas relativas ao Mercado Municipal 2571 

e das taxas diárias de ocupação da Feira Semanal (janeiro e 2572 

fevereiro);------------------------------------------------------------------------ 2573 

II. Proposta de criação do Programa “GOUVEIA INVESTE II” 2574 

Ponto 10- APRECIAÇÃO DAS SEGUINTES INFORMAÇÕES: 2575 

I. Informações das Atividades do Senhor Presidente; 2576 

II. Informação da Situação Financeira a 11/02/2021; 2577 

III. Informação dos Compromissos Plurianuais existentes em 31-2578 

12-2020, Informação da Declaração de Pagamentos em Atraso 2579 

existentes a 31-12-2020 e Informação de Recebimentos em 2580 

Atraso existentes a 31-12-2020 2581 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2582 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 2583 

ordem de trabalhos referindo não ter nada a acrescentar.----------------------- 2584 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 2585 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir não se 2586 

verificando nenhuma intervenção.-------------------------------------------------- 2587 

------- Deliberado tomar conhecimento das informações em apreço.---------- 2588 

PONTO 11 - APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO ANUAL DE 2589 

ATIVIDADES DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE 2590 

CRIANÇAS E JOVENS DE GOUVEIA RELATIVO 2591 

AO ANO DE 2020 2592 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa referindo que, em anos 2593 

anteriores, era habitual estar presente um representante da CPCJ para 2594 

apresentar os documentos em apreciação.-----------------------------------------  2595 

Deixou registado em Ata uma palavra de congratulação para todos aqueles 2596 

que estão inseridos na CPCJ de Gouveia, que é uma estrutura importante. 2597 

Como se pode verificar pela análise dos documentos, esta Comissão ainda 2598 

trabalha com muitos processos, pelo que isso já não é tão bom. Era bom 2599 

que não houvesse essa necessidade, mas é evidente que a sua atuação é 2600 

meritória em termos de proteção de crianças e jovens em risco.--------------- 2601 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 2602 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 2603 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 2604 

associando-se a essa força dada à CPCJ de Gouveia. Têm de facto feito um 2605 

trabalho de proteção, próxima das populações, próximo das crianças e sem 2606 

dúvida que merece o nosso reconhecimento e lamentar que ainda se 2607 
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necessite desta comissão face às situações que vivemos de violência, de 2608 

pobreza, de maus tratos para com as nossas crianças. Sem dúvida que 2609 

merece o nosso incentivo e o nosso reconhecimento para que continuem a 2610 

fazer um bom trabalho.---------------------------------------------------------------   2611 

Posto isto, deliberou a Assembleia Municipal de Gouveia tomar 2612 

conhecimento do Relatório Anual de Atividades da CPCJ de Gouveia 2613 

do ano de 2019.----------------------------------------------------------------------- 2614 

------- Nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 2615 

setembro, foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta as 2616 

deliberações referentes aos Pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 da presente “Ordem 2617 

do Dia”, de modo a produzir efeitos imediatos. ---------------------------------- 2618 

------- Nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente da Mesa foi 2619 

declarada encerrada a reunião pela uma hora e quinze minutos, da qual e 2620 

para constar se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 2621 

assinada pelo Senhor Presidente da Mesa e pelo seu 1.º Secretário. ---------- 2622 

 2623 

 2624 

O Presidente da Assembleia Municipal 2625 

 2626 

 2627 

 2628 

(Luís António Vicente Gil Barreiros) 2629 

 2630 

 2631 

 2632 

 2633 

A 1.ª Secretária da Assembleia Municipal 2634 

 2635 

 2636 

 2637 

 2638 

(Ana Paula Morgado Mendes) 2639 


