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- - - - ATA N.º 4/2014 – Reunião ordinária da Câmara Municipal de Gouveia, 1 

realizada no dia vinte e sete de fevereiro de dois mil e catorze. 2 

- - - - Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e catorze, 3 

nesta cidade de Gouveia, edifício dos Paços do Concelho e Sala das Reuniões, 4 

pelas quinze horas e trinta minutos, reuniu ordinariamente a Câmara Municipal de 5 

Gouveia, estando presentes os Excelentíssimos Senhores, Luís Manuel Tadeu 6 

Marques, Presidente, Armando José dos Santos Almeida, Joaquim Lourenço de 7 

Sousa, Maria de Lurdes Ferreira Borrego da Silva, Teresa Maria Borges Cardoso, 8 

Zulmira Maria Simões Saraiva de Almeida Pais, Maria Helena Marques 9 

Gonçalves, Vereadores, António Manuel Monteiro Mendes, Chefe da Divisão de 10 

Infraestruturas e Ambiente, comigo Alice Oliveira Ferrão, Chefe da Divisão de 11 

Finanças, Património e Aprovisionamento. 12 

- - - - Verificando-se que a Câmara estava reunida em número legal suficiente 13 

para deliberar, pelo Senhor Presidente foi declarada aberta a reunião. 14 

- - - - 1. APROVAÇÃO DE ATAS:- Tendo-se procedido à leitura da ata n.º 15 

3/2014, foi a mesma aprovada, por maioria, com a abstenção da Senhora 16 

Vereadora Maria Helena Marques Gonçalves, por não ter estado presente na 17 

reunião. 18 

2. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 19 

3. INFORMAÇÕES 20 

3.1) INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE 21 

- - - - 3.1.1) COMBOIO INTERCIDADES:- Deu conhecimento de que na passada 22 

sexta-feira, esteve reunido com o Conselho de Administração da CP, onde 23 

abordou o assunto da paragem do Intercidades em Gouveia Gare, pelo que se 24 

encontra a aguardar uma resposta para breve. 25 

- - - - 3.1.2) AUDIÊNCIA COM O SENHOR MINISTRO DA EDUCAÇÃO:- 26 

Informou o Executivo de que pediu a marcação de uma audiência com o Senhor 27 

Ministro da Educação, pelo que informou que irá solicitar ao Senhor Diretor do 28 

Agrupamento de Escolas de Gouveia informações o mais completas possíveis 29 

acerca das deficiências existentes nos edifícios escolares do concelho sobre a 30 

alçada do Agrupamento, entre elas as relacionadas com o amianto, para que 31 
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nessa reunião possa transmitir esses problemas e solicitar a sua rápida 32 

eliminação, manifestando desde já o empenho da Câmara Municipal, e sobretudo 33 

do seu Presidente, na resolução dessas anomalias. 34 

- - - - 3.1.3) EVENTO “PORTUGAL O´ MEETING”:- Deu conta de que o concelho 35 

de Gouveia será palco, de 27 de fevereiro a 4 de março, da realização do evento 36 

Portugal O’Meeting, realçando a participação de mais de 1700 atletas. Trata-se da 37 

maior prova de orientação feita em Portugal, sendo a primeira vez que se efetiva 38 

na região da Serra da Estrela com dimensão internacional e inclui quatro etapas 39 

de floresta: uma em Vila Nova de Tazem e três em Arcozelo da Serra; um Sprint 40 

noturno em Gouveia; e ainda uma etapa de Orientação de Precisão, no Parque da 41 

Senhora dos Verdes. 42 

- - - - 3.1.4) EVENTO “CARNAVAL DA SERRA”:- A par da realização do evento 43 

“Portugal O’Meeting”, a cidade de Gouveia vai estar ainda em festa com a 44 

realização do “Carnaval da Serra” que promete trazer animação às ruas da 45 

cidade, com uma programação donde se destaca o corso de carnaval no domingo 46 

gordo e o enterro do entrudo na terça-feira de carnaval. 47 

Referiu ainda que o programa do “Carnaval da Serra” teve o seu início hoje, 48 

quinta-feira, com o desfile pedagógico das escolas do concelho, uma atividade 49 

onde participaram cerca de 480 crianças de 11 escolas do ensino pré-escolar e 50 

do primeiro ciclo de Gouveia, sendo pena que, devido às condições atmosféricas, 51 

as crianças, educadores e professores não pudessem ter mostrado a sua folia à 52 

cidade de Gouveia. 53 

- - - - 3.1.5) REUNIÃO NA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E 54 

DESENVOLVIMENTO REGIONAL DO CENTRO:- Informou o Executivo de que 55 

hoje, pelas 18:15 horas, irá estar presente numa reunião na Comissão de 56 

Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro, a fim de ser abordada a 57 

questão dos Itinerários Complementares. 58 

- - - - 3.1.6) TOLERÂNCIA DE PONTO:- Deu conhecimento de que, como já vem 59 

sendo hábito, a Autarquia irá conceder aos funcionários desta Autarquia a 60 

tolerância de ponto, no dia 4 de Março, Dia de Carnaval. Informou, ainda, que se 61 
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tratou de uma proposta aprovada, por unanimidade, pelas quinze Câmaras que 62 

fazem parte da Comunidade Intermunicipal das Beiras e Serra da Estrela. 63 

3.2) INTERVENÇÃO DO SENHOR VEREADOR ARMANDO ALMEIDA 64 

- - - - 3.2.1) HORÁRIO DOS TRABALHADORES DA AUTARQUIA:- Interrogou 65 

acerca do horário de trabalho dos trabalhadores do Município, se os mesmos vão 66 

continuar a praticar as 40 horas de trabalho ou se pretende regressar às 35 horas 67 

semanais.  68 

Usou da palavra o Senhor Presidente informando que, no Distrito, há várias 69 

Câmaras Municipais a praticar as 40 horas semanais, são elas, Gouveia, Celorico 70 

da Beira, Guarda, Pinhel, Figueira de Castelo Rodrigo e Almeida. Aquilo que ficou 71 

acordado, no âmbito da Comunidade Intermunicipal, por todos os Presidentes de 72 

Câmara, foi de que iriam continuar a praticar as 40 horas semanais. Por razões 73 

diversas houve uns Municípios que implementaram as 40 horas semanais, outros 74 

que ficaram pelas 35 horas. 75 

Existe, no entanto, um pedido de esclarecimento formulado pelo Senhor 76 

Secretário de Estado da Administração Pública, à Procuradoria Geral da 77 

República, acerca da autonomia das autarquias em poderem negociar os horários 78 

inferiores a 40 horas/semanais. Ou seja, a questão que se prende com os 79 

Acordos Coletivos que estão a ser assinados entre as autarquias locais e os 80 

sindicatos. Todavia, uma coisa que sempre dissemos aos sindicatos é que a 81 

aplicação das 35 horas semanais, a ser concedida, será, obrigatoriamente, tanto 82 

aos trabalhadores sindicalizados como aos não sindicalizados. 83 

Ficou então decidido pelos Municípios aguardar aquela decisão, mantendo as 40 84 

horas semanais até que a Procuradoria se manifeste relativamente ao pedido de 85 

esclarecimento, sendo que é uma posição conjunta, transversal a todos os 86 

partidos políticos. 87 

- - - - 3.2.2) SERVIÇOS DA AUTARQUIA:- Perguntou uma vez mais para quando 88 

está prevista a mudança de alguns serviços da Câmara para os espaços que se 89 

encontram vazios no antigo Tribunal, visto que, com um simples “balde de tinta 90 

branca”, se conseguiu renovar uma sala para a instalação de uma sede de uma 91 
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Associação. Então para quando se dispunha a resolver os problemas dos 92 

funcionários que estão a trabalhar em más condições. 93 

Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que é um assunto recorrente da 94 

parte dos Senhores Vereadores do Partido Socialista, adiantando que estão a ser 95 

feitos os trabalhos necessários para se poderem deslocalizar, para novas salas, o 96 

Setor de Património e Aprovisionamento e Contratação Pública, o Setor de 97 

Planeamento e o Setor de Contabilidade. 98 

- - - - 3.2.3) TERRENO DO INTERMARCHÉ:- Teve conhecimento que, de acordo 99 

com a sentença do processo que se encontra em Tribunal, entre o Município de 100 

Gouveia e o Senhor Fernando Oliveira Viegas, em que este cedeu à Câmara um 101 

terreno na zona onde se encontra edificado o estabelecimento comercial 102 

Intermarché, obriga a que a Câmara, no prazo de 30 dias, venha a ressarcir o 103 

Senhor Fernando Oliveira Viegas, devolvendo-lhe o terreno ocupado ou cedendo 104 

um outro terreno, pelo que pretendia saber o que é que a Câmara pretende fazer.  105 

Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que, relativamente a este 106 

processo, que opunha o Senhor Fernando Viegas, à Câmara Municipal e ao 107 

Intermarché, foi de facto proferida uma sentença. Está a decorrer o prazo para as 108 

partes, se assim o entenderem, poderem recorrer e é o que está a fazer o 109 

advogado da Câmara. 110 

No entanto, adiantou que já anteriormente foi proposto ao Senhor Fernando 111 

Viegas um outro terreno que dista do atual cerca de 100 metros, com uma parte 112 

edificável, mas tanto quanto sabe o Senhor Fernando Viegas não terá aceite essa 113 

proposta, pelo que vamos aguardar o desenrolar do processo. 114 

- - - - 3.2.4) DIGITALIZAÇÃO DE PUBLICAÇÕES:- Em nome dos Vereadores 115 

eleitos pelo Partido Socialista apresentou uma proposta não formal em que à 116 

semelhança do que foi feito com o jornal “Notícias de Gouveia”, na opinião dos 117 

Senhores Vereadores, também deveria ser feita a digitalização das publicações 118 

“O Hermínio” e a “Voz de Gouveia”. 119 

Usou da palavra o Senhor Vice-Presidente referindo que, na sequência do 120 

processo de digitalização do Jornal “Notícias de Gouveia”, falou-se também da 121 

digitalização do jornal “O Hermínio”, em que o espólio pertence a uma família de 122 
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Gouveia, cujos contactos já foram feitos para se proceder à digitalização. No 123 

entanto, vamos concluir o processo de digitalização do jornal “Notícias de 124 

Gouveia” e depois avançar com este. 125 

Em relação ao Jornal de Gouveia, editado no período de 1952 a 1955, já foram 126 

estabelecidos contatos para a sua digitalização com a Biblioteca Geral da 127 

Universidade de Coimbra, pois nessa altura era obrigatório o depósito dessas 128 

publicações naquela Biblioteca, estando em falta apenas o exemplar n.º 73. 129 

Relativamente à “Voz de Gouveia” até ao momento ainda não se localizou quem 130 

possa ter a coleção e, portanto, solicitou se algum dos Senhores Vereadores tiver 131 

essa informação que a prestasse. 132 

 - - - - 3.2.5) ESTRADA VERDE OU CAMINHO NATURAL:- Como é do 133 

conhecimento de todos a estrada “Caminho Natural” encontra-se em péssimas 134 

condições. Deste modo, volta a perguntar: “quem é que vai fazer a manutenção 135 

desta estrada? O que se pretende fazer em relação a isso? É para fazer algum 136 

tipo de reparação ou, pelo contrário, voltar a executar tudo de novo?” – 137 

Perguntou. 138 

Usou da palavra o Senhor Eng.º António Mendes referindo que a obra não está 139 

ainda concluída; como os Senhores Vereadores têm conhecimento foi aprovada 140 

em reunião de Câmara uma prorrogação de prazo que se estende até ao final do 141 

mês de junho e, portanto, daqui resulta a vantagem de “puxar” para essa época 142 

mais quente a conclusão dos trabalhos, nomeadamente, a colocação da segunda 143 

camada betuminosa – camada de desgaste. Referiu ainda que a segunda 144 

camada betuminosa, a de desgaste, apenas está aplicada nos primeiros 145 

quilómetros da extremidade do Covão da Ponte. 146 

Acrescentou ainda que o inverno rigoroso permitiu testar o funcionamento da 147 

obra, provocando todo o tipo de problemas, essencialmente relacionadas com 148 

drenagens, obrigando a que a reconstrução dos elementos degradados seja 149 

agora exemplar, por forma a dar resposta às agressivas condições climatéricas; o 150 

empreiteiro tem conhecimento da situação e já começou os trabalhos de 151 

reparação, nomeadamente, a drenagem posterior de valetas, a construção de 152 

mais dois aquedutos e de novos drenos subterrâneos, sendo que no que respeita 153 
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a responsabilidades, o que for resultado de deficiente execução, será do 154 

empreiteiro e os trabalhos complementares considerados “novos”, para dar 155 

resposta a situações não previstas em projeto serão, obviamente, do dono de 156 

obra.   157 

Também a obra da “Fábrica das Bobines” – prosseguiu – tem o seu prazo 158 

regulamentar até cerca do final do mês de abril, salvo se se verificar a 159 

necessidade do adjudicatário requerer uma prorrogação do prazo da obra 160 

baseada na eventualidade da necessidade de execução de trabalhos a mais ou 161 

nas dificuldades acrescidas decorrentes da agressividade climatérica dos últimos 162 

meses que prejudicou significativamente o desenrolar dos trabalhos, tendo 163 

especialmente em conta a localização da obra junto à Ribeira; paralelamente 164 

poderá ser assumido o entendimento da Câmara, como dono de obra, relativo à 165 

necessidade de impor uma prorrogação de prazo por razões de interesse público, 166 

alicerçado na vantagem de diluir a concentração financeira da obra por um prazo 167 

mais dilatado, para aligeirar o esforço económico e compatibilizá-lo com as atuais 168 

exigências contabilísticas. Concluiu ainda que existe uma forte probabilidade de 169 

optar por tal solução.  170 

- - - - 3.2.6) EDIFICIOS JUNTO À PONTE DOS BELLINOS:- Pretendia saber o 171 

que é que a Câmara pretende fazer em relação aos edifícios que apresentam 172 

alguma degradação junto à ponte dos Bellinos, onde em tempos esteve projetada 173 

a construção de uma Pousada da Juventude e, nesse sentido, como está a 174 

situação com os atuais arrendatários. 175 

Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que, em relação a este assunto, 176 

deu conta de que no edifício ao lado ainda reside o Senhor José Carlos 177 

Penicheiro, que já contatámos, mas que manifestou desde logo o interesse em 178 

continuar a residir naquele edifício, uma vez que possui um vasto material 179 

relacionado com a sua atividade profissional e que fazem parte das suas 180 

memórias. No entanto, estamos a encetar diligências de modo a se chegar a uma 181 

solução no sentido de encontrar uma nova residência para este morador de modo 182 

a que possamos tomar plena posse do edifício, uma vez que, de acordo com o 183 
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novo Quadro Comunitário, seria uma área a requalificar juntamente com a Mata 184 

do Dique. 185 

Em relação à oficina é a mesma situação, já em tempos houve várias soluções 186 

para aquele espaço. Já conversou com potenciais investidores em ali investir, 187 

mas primeiro tem que ser resolvida a questão do arrendatário Manuel Correia. É 188 

pois um processo que temos que resolver, porquanto o próprio tempo tem vindo a 189 

danificar a cobertura daquele edifício, mas para isso o mesmo tem que estar livre 190 

para que possa ser efetuada alguma coisa. 191 

 - - - - 3.2.7) DELEGAÇÃO DO PARQUE NATURAL DA SERRA DA ESTRELA:- 192 

Teve conhecimento de que o Parque Natural da Serra da Estrela encerrou a sua 193 

delegação em Gouveia, pelo que questionou o que a Autarquia fez em relação a 194 

este assunto. 195 

Usou da palavra o Senhor Presidente confirmando que, de facto, no âmbito da 196 

reestruturação dos seus serviços, o Parque Natural da Serra da Estrela encerrou 197 

a sua delegação em Gouveia, na qual, ultimamente, apenas trabalhavam um 198 

engenheiro e uma funcionária administrativa que mais não faziam do que o 199 

atendimento às pessoas, sendo que o próprio atendimento era dificultado por falta 200 

de material informativo do próprio Parque Natural.  201 

No entanto, informou os Senhores Vereadores de que, no decurso do mês de 202 

março, o Senhor Secretário de Estado do Ordenamento do Território e da 203 

Conservação da Natureza, tem previsto deslocar-se a Gouveia para realizar 204 

visitas a diversos locais, estando a pensar propôr-lhe a realização de uma 205 

parceria entre a Câmara Municipal de Gouveia e o ICNF tendo em vista a 206 

manutenção de alguma presença do PNSE em Gouveia, permitindo também que 207 

sejam desenvolvidas outras atividades no edifício da Casa da Torre. Assim, 208 

concluiu, em março haverá novidades quanto a este assunto. 209 

Usou novamente da palavra o Senhor Vereador Armando Almeida referindo que é 210 

do conhecimento de todos que o PNSE é um entrave ao desenvolvimento do 211 

concelho de Gouveia, mas foi mais um serviço que encerrou neste concelho, são 212 

mais dois postos de trabalho extintos, uma vez que os funcionários foram 213 

deslocados para Seia. É de opinião que a Câmara deve encetar diligências no 214 
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sentido do serviço ser novamente aberto e dever ser instituído com outros 215 

componentes e portanto espera que em março faça essa proposta. 216 

- - - - 3.2.8) LIQUIDATÁRIO DA DLCG:- De acordo com as deliberações 217 

aprovadas quer em reunião de Câmara, quer em Assembleia Municipal, as contas 218 

da DLCG foram aprovadas e portanto a empresa será muito em breve encerrada, 219 

no entanto, vamos continuar a manter os serviços de um liquidatário que ganha 220 

tanto ou mais que um Chefe de Divisão e por isso questiona por quanto tempo 221 

mais se vai manter este liquidatário. 222 

- - - - 3.2.9) EMPRESAS GAVENTUR E GOUVEINOVA:- Relativamente à 223 

“Gaventur”, uma empresa que foi constituída tendo como objetivo a construção do 224 

projeto Indoorsnow, uma sociedade em que a Câmara Municipal detém 64% do 225 

capital social. 226 

A “Gouveinova” foi criada no âmbito de uma Parceria Pública Privada, com o 227 

objeto de desenvolver a “Regeneração Urbana dos Bellinos”, o Mercado Municipal 228 

e a Zona Industrial das Amarantes, onde a Câmara detém 49% do capital social. 229 

Compete à Câmara Municipal acompanhar a atividade destas empresas, bem 230 

como apreciar os resultados da participação do município nas empresas locais. 231 

Deste modo, perguntou acerca das atas das reuniões do Conselho de 232 

Administração da Gouveinova e para quando a prestação de contas da empresa, 233 

bem como quem vai pagar as intervenções de construção civil executadas na 234 

antiga fábrica dos Bellinos. 235 

Da Gaventur pouco se sabe acerca da atividade desta empresa, a não ser uma 236 

viagem que foi feita por um grupo de pessoas a Madrid. Em relação a esta 237 

empresa perguntou se há relatório de contas. 238 

Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que, de acordo com a Lei, vão 239 

realizar-se em março as Assembleias Gerais das empresas, sendo que, em 240 

relação à Gaventur uma vez que não há condições objetivas para concretizar o 241 

seu objeto social, nesta Assembleia Geral irá ser deliberada a sua dissolução. 242 

Relativamente à Gouveinova referiu que a mesma não tem tido atividade, não tem 243 

havido reuniões nos últimos meses, no entanto, foi acertado com o Parceiro 244 

aguardar pelo novo Quadro Comunitário para, nessa altura, se decidir se fará 245 
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sentido a empresa existir para concretizar o seu objeto social perante as 246 

condições deste novo Quadro Comunitário, ou, não o fazendo ou não sendo 247 

vantajosa, se decidir pela dissolução da empresa.  248 

Referiu ainda que os trabalhos desenvolvidos pela Gouveinova na zona dos 249 

Bellinos tiveram os seus encargos pelo que os sócios terão que deliberar como 250 

proceder ao seu pagamento. 251 

Usou novamente da palavra o Senhor Vereador Armando Almeida referindo que é 252 

preciso esclarecer quem é que vai pagar as intervenções executadas na antiga 253 

fábrica dos Bellinos e saber ainda quem é o responsável pela degradação das 254 

estruturas da velha fábrica de lanifícios, pelo que solicitou ao Senhor Presidente, 255 

e uma vez que não lhe respondeu especificamente, que na próxima reunião de 256 

Câmara possa esclarecer melhor o Executivo. 257 

3.3) INTERVENÇÃO DA SENHORA VEREADORA MARIA DE LURDES SILVA 258 

- - - - 3.3.1) VOTO DE PESAR:- Deixou registado em ata o voto de pesar dos 259 

Vereadores eleitos pelo Partido Socialista pelo falecimento do empreiteiro António 260 

Marques Oliveira, uma pessoa que muito trabalhou em prol deste concelho. 261 

Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara dizendo que em nome do 262 

restante Executivo se associa ao voto de pesar ao Senhor António Marques 263 

Oliveira, informando que hoje mesmo, se haviam deslocado a Porto da Carne, 264 

para expressaram as devidas condolências à sua família, pois o Senhor António 265 

Marques Oliveira era considerado como um “gouveense adotado” e portanto não 266 

podem deixar de se associar, é um gesto mais do que justo. 267 

- - - - 3.3.2) PRAÇA DO MUNICÍPIO:- Pretendia saber para quando estão 268 

previstas a realização das obras na Praça em frente aos Paços do Concelho no 269 

que diz respeito ao problema que surgiu ao nível do piso e se é da 270 

responsabilidade da empresa que fez a obra ou se é a Câmara que vai ter que 271 

pagar e quanto custará essa intervenção. Aproveitou para sugerir, uma vez que 272 

vão ter que remodelar o espaço, que seria aconselhável repensar a parte estética 273 

do espaço, no sentido de ser abolido aquele aspeto “fúnebre” que transmitem 274 

aqueles bancos a evidenciar uma espécie de “túmulos” juntamente com os 275 

ciprestes. Na sua opinião deve-se, portanto, aproveitar a oportunidade e dar outro 276 
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aspeto àquela Praça, sendo que é por demais urgente dar-se início a essa 277 

requalificação, uma vez que são cada vez mais as lages que aparecem partidas, 278 

visto que é um processo que se arrasta há já muito tempo. 279 

Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que, em relação aos ciprestes, se 280 

a Senhora Vereadora se deslocar a Espanha, encontrará este tipo de árvores nas 281 

suas praças e não tem que ver com os cemitérios, aqui é que há essa ideia de 282 

associar esta árvore com os cemitérios. 283 

Interveio a Senhora Vereadora Maria de Lurdes Silva esclarendo que não tem 284 

nada contra as árvores, pois as mesmas até são lindissimas, mas o seu reparo 285 

tem a ver com o conjunto em si. 286 

Usou da palavra o Senhor Eng.º António Mendes referindo que a recuperação da 287 

Praça do Municipio tem sido protelada devido às condições climatéricas, sendo 288 

que esta esteve agendada para o dia anterior, tendo-se gorado a possibilidade da 289 

sua execução; entretanto, ficou de novo pré-definida a intenção de iniciar os 290 

trabalhos na próxima quarta feira. Como já teve a oportunidade de explicar, a 291 

existência de água sob a laje está a provocar um efeito de sub-pressão e 292 

consequentemente a contribuir para a descolagem das pedras de granito, em 293 

conjunto com as águas superficiais de escorrencia pluvial.  294 

Usou novamente da palavra a Senhora Vereadora Maria de Lurdes Silva referindo 295 

que se vão retirar as lages e colocar outras, se não forem feitas obras de fundo, 296 

utilizando betão mais resistente, provavelmente, no futuro, a situação voltará a 297 

acontecer. 298 

Respondeu o Senhor Eng.º António Mendes referindo que será feito o 299 

levantamento parcial do empedrado na zona de circulação rodoviária e a 300 

execução de um dreno longitudinal subterrâneo, sendo que as novas lajetas de 301 

granito que serão aplicadas em substituição dos vazios atuais e das lajetas já 302 

partidas ou deterioradas, serão objeto de uma base reforçada e um superior 303 

cuidado quer na sua colagem, quer no fecho e selamento das respetivas juntas, 304 

para que não se repita a situação verificada.  305 

4. EXPEDIENTE 306 

- - - - Não se analisou expediente na presente reunião. 307 
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5. DELIBERAÇÕES 308 

- - - - 5.1) DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO 309 

REGULAMENTO “GOUVEIA EMPREENDE”:- Considerando que a autarquia 310 

criou o Projeto Gouveia Empreende tendo em conta a necessidade de incentivar o 311 

investimento empresarial no Concelho de Gouveia, nomeadamente todo o 312 

investimento que seja relevante para o desenvolvimento, contribuindo para a 313 

fixação de população, sobretudo jovens e, de um modo global, para a melhoria da 314 

qualidade de vida e desenvolvimento social da população residente. 315 

Considerando que foi proposto pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista a 316 

criação de um “Prémio ao Empreendedorismo, Inovação e Criação de Emprego 317 

Manuel Jacinto Alves”. 318 

Considerando a importância de apoiar e reconhecer projetos empreendedores 319 

que promovam o desenvolvimento do concelho. 320 

Considerando que este Prémio se integra no âmbito do Projeto Gouveia 321 

Empreende, aprovado em reunião de Câmara de 16 de abril de 2012. 322 

Considerando que os Município dispõe de atribuições no domínio da promoção do 323 

desenvolvimento, de acordo com o disposto no artigo 23º, n.º 1, alínea n), da Lei 324 

n.º 75/2013, de 12 de setembro. 325 

Considerando o disposto nos termos da alínea k), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 326 

75/2013, de 12 de setembro, no exercício da competência prevista na alínea u), 327 

do artigo 33.º, da referida Lei, é elaborado a presente proposta de alteração do 328 

Regulamento do projeto Gouveia Empreende. 329 

Delibera a Câmara, por unanimidade e, em minuta de modo a produzir efeitos 330 

imediatos, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º do citado diploma legal, proceder 331 

à aprovação das alterações propostas ao Regulamento “GouveiaEmpreende”, 332 

nos termos e de acordo com o estipulado no documento que se encontra anexo à 333 

presente Ata e dela fica a fazer parte integrante. 334 

Mais se deliberou submeter o presente Regulamento à aprovação da Assembleia 335 

Municipal, nos termos da alínea k) n.º 1 do art.º 33.º conjugado com a alínea g) do 336 

n.º 1 do art.º 25.º do citado diploma legal. 337 
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- - - - 5.2) DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE ALTERAÇÃO AO 338 

REGULAMENTO “GOUVEIA EDUCA”:- Considerando que a educação é um dos 339 

suportes primordiais do desenvolvimento das sociedades e um direito consagrado 340 

na constituição, é desejável, que se criem mecanismos que possibilitem a 341 

igualdade no acesso à educação/ formação e se estimule e motive os jovens para 342 

as aprendizagens e valorização da educação. 343 

Considerando que às autarquias cabe, perante as realidades locais, promover 344 

ações que fomentem o desenvolvimento de políticas educativas ativas, por si ou 345 

em articulação com outros parceiros da comunidade educativa. 346 

Considerando que a autarquia criou o Projeto Gouveia Educa, com o objetivo de 347 

promover a coesão social, criar igualdade de oportunidades, incentivar o sucesso 348 

escolar e proporcionar o acesso de todos à educação e formação. 349 

Considerando que foi proposto pelos Senhores Vereadores do Partido Socialista a 350 

criação de um “Prémio de Mérito na Inovação Jovem Manuel Jacinto Alves”. 351 

Considerando a importância de incentivar, apoiar e premiar os jovens no 352 

desenvolvimento de ideias/ projetos empreendedores que potenciem a criação de 353 

iniciativas empresarias que promovam o autoemprego. 354 

Considerando que este Prémio se integra no âmbito do Projeto Gouveia Educa, 355 

aprovado em reunião de Câmara de 16 de abril de 2012. 356 

Considerando o disposto nos termos da alínea k), do n.º 1 do artigo 33.º da Lei n.º 357 

75/2013, de 12 de setembro, no exercício da competência prevista na alínea u), 358 

do artigo 33.º, da referida Lei, é elaborado a presente proposta de alteração do 359 

Regulamento do Projeto Gouveia Educa. 360 

Delibera a Câmara, por unanimidade e, em minuta de modo a produzir efeitos 361 

imediatos, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º do citado diploma legal, proceder 362 

à aprovação das alterações propostas ao Regulamento “Gouveia Educa”, nos 363 

termos e de acordo com o estipulado no documento que se encontra anexo à 364 

presente Ata e dela fica a fazer parte integrante. 365 

Mais se deliberou submeter o presente Regulamento à aprovação da Assembleia 366 

Municipal, nos termos da alínea k) n.º 1 do art.º 33.º conjugado com a alínea g) do 367 

n.º 1 do art.º 25.º do citado diploma legal. 368 
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- - - - 5.3) DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE DESIGNAÇÃO DE UM 369 

PROFESSOR PARA INTEGRAR O JURI DE SELECÇÃO E CLASSIFICAÇÃO 370 

DAS CANDIDATURAS AOS APOIOS ECONÓMICOS PARA FREQUÊNCIA DO 371 

ENSINO SUPERIOR:- Este assunto foi retirado da ordem de trabalhos. 372 

Acerca deste ponto, interveio o Senhor Vereador Armando Almeida referindo que 373 

não tendo nada contra a pessoa que estava designada para integrar o júri, mas 374 

trata-se de uma pessoa que vai avaliar em “causa própria”, pois vai decidir 375 

quando também tem em análise pedidos de familiares. É preciso ter em atenção o 376 

que diz o art.º 44.º do CPA em relação aos casos de impedimento “Nenhum titular 377 

de órgão ou agente da Administração Pública pode intervir em procedimento 378 

administrativo …Quando, por si ou como representante de outra pessoa, nele 379 

tenha interesse o seu cônjuge, algum parente ou afim em linha recta ou até ao 2.º 380 

grau da linha colateral (…)”. 381 

6. OBRAS 382 

- - - - 6.1) APROVAÇÃO DE OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO:- De MRG – 383 

Engenharia de Operação de Loteamento, solicitando a aprovação de operação de 384 

loteamento – 12 lotes – em Quinta dos Barreiros:- Este assunto foi retirado da 385 

ordem de trabalhos. 386 

- - - - 6.2) APROVAÇÃO DOS SEGUINTES PROJETOS DE OBRAS: 387 

- - - - 6.2.1) Deliberou a Câmara, por unanimidade, em conformidade com a 388 

informação dos Serviços Técnicos e, em minuta, de modo a produzir efeitos 389 

imediatos, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 390 

setembro, proceder à aprovação do seguinte Projeto de Aprovação Global, 391 

nos termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 392 

de dezembro: - De Padaria José Hortas, Soc. Unipessoal, Lda., de Nabais, para 393 

Construção de edifício destinado a transformação de produtos agrícolas 394 

(Panificação). 395 

- - - - 6.2.2) Deliberou a Câmara, por unanimidade, em conformidade com a 396 

informação dos Serviços Técnicos e, em minuta, de modo a produzir efeitos 397 

imediatos, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 398 

setembro, proceder à aprovação dos seguintes Projetos de Arquitetura, nos 399 
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termos da alínea c) do n.º 1 do art.º 23.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de 400 

dezembro:- De António Lopes Ferreira, de Paços da Serra, para ampliação e 401 

alteração de moradia; De Branca Silva Gaspar Cardoso, de São Paio, para 402 

Construção de Arrumos Agrícolas; De Stefan Rudolf Schenker, de Figueiró da 403 

Serra, para Reconstrução e Ampliação de Moradia. 404 

7. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 405 

- - - - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 40, referente ao dia 406 

vinte e seis de fevereiro, pelo qual se verifica a existência dos seguintes saldos: 407 

Em Operações Orçamentais – Seiscentos e dezasseis mil e seiscentos e trinta e 408 

dois euros e vinte cêntimos (€616.632,20); Em Documentos – Oitenta e oito mil, 409 

oitocentos e nove euros e oitenta e quatro cêntimos (€88.809,84). 410 

- - - - Nos termos da legislação em vigor, ratificou a Câmara a realização de 411 

despesas a que se referem as requisições números 236 a 306, 308 a 359, bem 412 

como os pagamentos no montante de trezentos e oitenta e três mil, trezentos e 413 

noventa e quatro euros e cinquenta e sete cêntimos (€383.394,57) a que se 414 

referem as Ordens de Pagamento números 105, 107, 165, 274 a 276, 280, 344, 415 

348, 349, 351, 353, 354, 359, 360, 361, 368, 369, 371, 374, 376, 383 a 385, 388 a 416 

405, 407 a 409, 412 a 422, 424 a 430, 434, 435, 437 a 439, 442, 447 a 449, 451 a 417 

455, 458, 460 a 462, 471, 486, 487, 497, 502 a 512, 518, 523, 524, 526 a 528, 418 

532 a 538, 546, 547, 550, 554, 560, 562 a 567, 569, 570, 573, 575 a 579, 582 a 419 

587, 589, 591, 593 a 597, 616, 617, 629 a 635. 420 

8. PRESENÇA DE PÚBLICO 421 

- - - - Não se verificou a presença de público. 422 

- - - - E não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada 423 

encerrada a reunião, pelas dezasseis horas e quinze minutos, da qual para 424 

constar se lavrou a presente ata, nos termos do n.º 1 do Art.º 57.º da Lei 75/2013, 425 

de 12 de setembro, a qual será submetida à aprovação do Órgão Executivo, nos 426 

termos do n.º 2 do mesmo artigo. 427 

 428 

A Chefe de Divisão 429 

 430 
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