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- - - - ATA N.º 06/2016 – Reunião ordinária da Câmara Municipal de Gouveia, 1 

realizada no dia vinte e quatro de março de dois mil e dezasseis. 2 

- - - - Aos vinte e quatro dias do mês de março do ano de dois mil e dezasseis, 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(as) Senhores(as) Luís Manuel 6 

Tadeu Marques, Presidente, Armando José dos Santos Almeida, Joaquim 7 

Lourenço de Sousa, Maria de Lurdes Ferreira Borrego da Silva, Teresa Maria 8 

Borges Cardoso, Zulmira Maria Simões Saraiva de Almeida Pais, Jorge Abrantes 9 

Cardoso Ferreira, Vereadores, Helder José Sousa Almeida, Chefe da Divisão 10 

Socioeducativa, Cultural e Desportiva, comigo Vera Lúcia Rodrigues Mota, Chefe 11 

da Divisão de 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 

5/2016, foi a mesma aprovada, por maioria, com a abstenção do Senhor Vereador 16 

Armando Almeida por não ter estado presente na respetiva reunião. 17 

2. PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA 18 

3. INFORMAÇÕES 19 

3.1) INFORMAÇÕES DO SENHOR PRESIDENTE 20 

- - - - 3.1.1) SEMANA DA FLORESTA:- Informou que a Autarquia, na semana 21 

alusiva à floresta, desenvolveu uma série de atividades, em conjunto com 22 

diversas entidades do concelho, de forma a sensibilizar para a prevenção, 23 

sobretudo junto dos mais jovens, mas também das famílias em geral, bem como 24 

para os problemas com que todos os anos se deparam, nomeadamente, os 25 

incêndios.  26 

- - - - 3.1.2) FESTIVAL DO SECUNDÁRIO:- Fez uma referência ao evento do 27 

“Festival do Secundário” que, durante esta semana, se encontra a decorrer no 28 

Parque da Senhora dos Verdes. 29 

- - - - 3.1.3) CLUBE DESPORTIVO DE GOUVEIA:- Felicitou o Clube Desportivo 30 

de Gouveia por se ter sagrado campeão distrital da 1.ª Divisão da Associação de 31 
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Futebol da Guarda. A este propósito já teve a oportunidade de felicitar o 32 

Presidente da Direção e, através dele, toda a equipa diretiva, técnica e jogadores 33 

e, como é óbvio, extensivo a toda a massa associativa.  34 

- - - - 3.1.4) TOLERÂNCIA DE PONTO:- Deu conhecimento de que, à 35 

semelhança de anos anteriores, foi concedida tolerância de ponto aos 36 

trabalhadores do Município no dia 24 ou 28 de março, 50% em cada dia, por 37 

forma a assegurar a manutenção dos serviços administrativos. 38 

Relativamente aos Serviços Externos encontram-se a trabalhar durante aquele 39 

dia, 24 de março, gozando da tolerância no dia 28. 40 

- - - - 3.1.5) DESLOCAÇÃO À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA:- Deu conta de 41 

que os Senhores Deputados da Assembleia da República António Santinho 42 

Pacheco e Carlos Peixoto formularam um convite aos eleitos locais para visitarem 43 

aquele Órgão. Trata-se de uma visita que já esteve para ser concretizada em 44 

outra ocasião mas, por razões diversas, não ocorreu. Entretanto voltaram a 45 

formular o convite para o dia 15 de abril. 46 

Nesse sentido, propuseram aos Senhores Deputados que a exposição alusiva a 47 

Fernão Botto Machado pudesse também ser exposta na Assembleia da 48 

República, pelo que já houve articulação entre os serviços da Câmara Municipal e 49 

os serviços daquele Órgão nesse sentido. 50 

Para esse efeito, o Senhor Presidente da Assembleia Municipal já endereçou o 51 

convite a todos os membros do Órgão Deliberativo, pelo que, endereça 52 

igualmente aos Senhores Vereadores o mesmo convite para a realização da visita 53 

à Assembleia da República, no dia 15 de abril. No decurso da mesma irá então 54 

ser inaugurada a exposição de Fernão Botto Machado, bem como eventualmente 55 

outras iniciativas que possam ocorrer nesse mesmo dia.  56 

3.2) INTERVENÇÃO DO SENHOR VEREADOR ARMANDO ALMEIDA 57 

- - - - 3.2.1) PAGAMENTOS EM NOME DO DR. RICARDO MOUTINHO:- Tendo 58 

verificado nas ordens de pagamento várias despesas em nome do Dr. Ricardo 59 

Moutinho, pretendia ser esclarecido que tipo de serviços se trata ou se a pessoa 60 

em causa é funcionário da Autarquia. 61 
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Usou da palavra o Senhor Presidente informando que o Senhor Dr. Ricardo 62 

Moutinho é um técnico com conhecimentos na área da economia e que está muito 63 

por dentro de tudo o que tem a ver com o Quadro Comunitário 2020, pelo que se 64 

encontra a colaborar com a Câmara Municipal na realização de candidaturas. 65 

Informou, ainda, que a Autarquia não tem qualquer vínculo com o Senhor Dr. 66 

Ricardo Moutinho, no entanto, tem sido necessária a sua deslocação a Gouveia 67 

com o propósito da elaboração de uma candidatura que tem que ser entregue até 68 

ao final do mês e que envolve os concelhos de Gouveia, Mangualde, Nelas e 69 

Fornos de Algodres, entre outros agentes económicos. Pelo facto de não haver 70 

qualquer vínculo ou pagamento ao Dr. Ricardo Moutinho, a Câmara Municipal de 71 

Gouveia tem assumido, quando é necessária a sua presença, as suas despesas 72 

com alojamento e refeições. 73 

- - - - 3.2.2) DESLOCAÇÃO À ASSEMBLEIA DA REPÚBLICA:- Relativamente à 74 

deslocação dos membros da Assembleia Municipal e Vereadores da Câmara à 75 

Assembleia da República, é de opinião que seria preferível que nesse dia os 76 

nossos Deputados apresentassem um requerimento ao Senhor Ministro da Saúde 77 

a questionar acerca das obras no Centro de Saúde de Gouveia, entre outras 78 

questões. Seria muito mais produtivo, pois não consegue ver o contrário, ou seja, 79 

qual a produtividade e ganhos que esta deslocação tem para os autarcas e para o 80 

concelho. E, porventura, as pessoas até questionarão se esta deslocação não é 81 

só passeio e o ir gastar dinheiro à Autarquia. Sendo assim, é de opinião que esta 82 

visita deve ter um outro objetivo, pois deslocarem-se apenas para inaugurar a 83 

exposição é de opinião que o Senhor Presidente da Câmara representa todos os 84 

autarcas do concelho. 85 

Portanto, se for uma deslocação que tenha uma outra utilidade, concorda e irá, 86 

agora se é apenas para a inauguração da exposição, não se sente motivado. 87 

3.3) INTERVENÇÃO DA SENHORA VEREADORA MARIA DE LURDES SILVA 88 

- - - - 3.3.1) FESTA DA CASTANHA:- Solicitou, uma vez mais, o Relatório das 89 

despesas com a organização da “Festa da Castanha”, documento que o Senhor 90 

Presidente da Câmara ficou de entregar e ainda não o fez. 91 
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- - - - 3.3.2) BENEFICÁRIOS DOS APOIOS SOCIAIS:- Solicitou, também, a lista 92 

nominal dos beneficiários dos vários apoios sociais atribuídos pelo Município que 93 

ficou de enviar por e-mail e ainda não o fez. 94 

De seguida o Senhor Presidente procedeu à entrega do documento solicitado.  95 

Usou da palavra a Senhora Vereadora Zulmira Pais referindo que, pela 96 

observação que fez do documento agora entregue pelo Senhor Presidente, não 97 

era aquele tipo de informação que pretendiam, não compreendendo as tabelas 98 

descritas no mesmo. 99 

Usou da palavra o Senhor Vereador Jorge Ferreira referindo que a informação 100 

prestada diz respeito aos vários programas que a Câmara tem no âmbito do 101 

“Gouveia Empreende”, ou seja, contem o “Apoio à Taxa Social Única” e o “Apoio 102 

nas Deslocações a Feiras” para a divulgação dos produtos endógenos, entre 103 

outros. Por outro lado, presta-se também informação sobre os apoios no âmbito 104 

social, pois são programas diferentes. 105 

Usou novamente da palavra a Senhora Vereadora Zulmira Pais referindo que 106 

aquilo que pretendem é uma lista nominal com os beneficiários dos vários 107 

programas. 108 

Respondeu o Senhor Vereador Jorge Ferreira referindo que é de opinião de que, 109 

moralmente, não devem entregar esse tipo de documento com o nome das 110 

pessoas que são apoiadas socialmente, divulgando dessa forma os seus nomes.  111 

Usou da palavra o Senhor Vereador Armando Almeida contrariando a afirmação 112 

do Senhor Vereador Jorge Ferreira, pois tem que fornecer toda a documentação 113 

solicitada pelos Vereadores mesmo que seja de âmbito social. 114 

Interveio a Senhora Vereadora Maria de Lurdes Silva referindo que não 115 

compreende a reação do Senhor Vereador Jorge Ferreira, até porque os 116 

Vereadores do Partido Socialista têm acesso aos nomes dos beneficiários pelas 117 

ordens de pagamento que são presentes a todas as reuniões de Câmara. 118 

Respondeu o Senhor Vereador Jorge Ferreira referindo que não compreende o 119 

interesse dos Vereadores do Partido Socialista em terem conhecimento dos 120 

nomes dos beneficiários, tanto mais que se tratam de centenas de processos. 121 
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Retorquiu o Senhor Vereador Armando Almeida referindo que é uma solicitação 122 

dos Vereadores no Executivo, que se encontra registada em Ata, pelo que o seu 123 

dever é prestar a informação solicitada. “Por que razão o Senhor Vereador Jorge 124 

Ferreira tem direito a ter acesso à documentação e eu não?” – Questionou. 125 

“Portanto, se estamos a pedir só tem que dar, não sabendo qual é o problema em 126 

ceder essa afirmação.” – Concluiu. 127 

Acrescentou a Senhora Vereadora Maria de Lurdes Silva referindo que são 128 

centenas, até podiam ser milhares de processos, são aqueles que forem e os 129 

Vereadores da oposição têm direito a ter conhecimento dos mesmos. Trata-se de 130 

um pedido registado numa Ata que foi aprovada e agora o Senhor Vereador Jorge 131 

Ferreira vem com o argumento de que não pode ceder.  132 

Respondeu o Senhor Vereador Jorge Ferreira referindo que é de opinião de que 133 

não se deveria divulgar os nomes das pessoas que beneficiam de apoios sociais 134 

e os serviços também têm essa interpretação, uma vez que aquilo que se 135 

pretende é que essas pessoas passem o mais despercebido possível ao serem 136 

apoiadas. 137 

Interveio o Senhor Vereador Armando Almeida referindo que não existe nenhum 138 

documento nesta Câmara que seja secreto. 139 

Conclui o Senhor Vereador Jorge Ferreira referindo que a informação solicitada 140 

será entregue.   141 

4. EXPEDIENTE 142 

- - - - Não se analisou expediente na presente reunião. 143 

5. DELIBERAÇÕES 144 

- - - - 5.1) DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DA 3.ª ALTERAÇÃO AO 145 

ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO DA CÂMARA MUNICIPAL 146 

DE GOUVEIA DO ANO DE 2016:- Usou da palavra o Senhor Presidente referindo 147 

que as alterações visam sobretudo fazer alguns reforços em algumas rubricas 148 

relacionadas com o desenvolvimento do Quadro Comunitário 2020, 149 

nomeadamente, com um conjunto de projetos que a Câmara Municipal vai ter que 150 

adquirir, porquanto não tem capacidade interna suficiente para os elaborar a 151 

todos. A título de informação referiu que, muito provavelmente, durante o mês de 152 



    

 

 

C Â M A R A   M U N I C I P A L   D E   G O U V E I A  
 

6 

 

abril estará fechado o Plano de Regeneração Urbana para Gouveia, bem como 153 

para os 32 Municípios que, no âmbito da Comissão de Coordenação e 154 

Desenvolvimento Regional do Centro, serão objeto deste Programa. Isto vai 155 

implicar uma Revisão Orçamental de alguns milhões de euros, já que assim 156 

aponta o enquadramento financeiro que negociaram com a CCDR Centro, mas 157 

que ainda não está definitivamente fechado. 158 

Por outro lado, há um conjunto de rubricas que foram reforçadas, nomeadamente 159 

a dos arruamentos e vias onde é necessário, devido a uma obra que vai ser 160 

realizada em Vila Nova de Tazem, que é o pluvial na zona urbana central, 161 

fazerem um reforço dessa rubrica. 162 

A propósito de obras, informou que estão a concluir o Projeto de Semaforização 163 

do Cruzamento das Continas, que se encontra na fase final, bem como se 164 

encontra em fase de audiência prévia o procedimento para a obra de ligação da 165 

Zona Industrial das Amarantes à Freguesia de Vinhó. Encontra-se também em 166 

execução o muro na freguesia de Paços da Serra, bem como o início da 167 

reposição do muro na Estrada Municipal Gouveia/Moimenta, sem prejuízo de 168 

outras que estão a ser objeto de projeto. Informou, também, que se vai dar início 169 

ao procedimento tendo em vista a requalificação do edifício que será a futura 170 

sede do Núcleo de Desporto e Cultura de Gouveia e que será entregue, 171 

devidamente requalificado, para a assunção do compromisso que a Câmara tem 172 

para com aquela Associação. 173 

Usou da palavra o Senhor Vereador Armando Almeida referindo que verificou que 174 

na proposta de Alteração ao Orçamento existem duas rubricas, uma, com o 175 

código 0102020214 “estudos, pareceres e consultadoria”, com um valor total de 176 

55.000,00 euros e, outra, com o código 02020214 “estudos, pareceres e 177 

consultadoria”, com um valor total de 57.500,00 euros, em que lhe parece que a 178 

classificação é igual, no entanto, uma apresenta um reforço de 30.000,00 euros e 179 

outra um reforço de 2.000,00 euros, pelo que questiona se ambas as rubricas não 180 

dizem respeito à mesma coisa.  181 

Usou da palavra o Senhor Vereador Joaquim Lourenço referindo que está correto, 182 

uma vez que têm a ver com unidades orgânicas diferentes. 183 
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Usou novamente da palavra o Senhor Vereador Armando Almeida questionando 184 

sobre o reforço de 50.000,00 euros feito no Projeto 2016/15 “Estudos e Projetos” 185 

nas Grandes Opções do Plano. 186 

Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que esta última rubrica tem a ver 187 

com a necessidade de elaborar projetos que vão ser objeto de procedimento para 188 

aquisição externa e, pensa, que este valor ainda não vai ser suficiente. 189 

Relativamente à primeira rubrica que o Senhor Vereador referiu, tem a ver não só 190 

com o Quadro Comunitário 2020, mas também com a aquisição de serviços de 191 

consultadoria na área do processo de candidatura dos Casais de Folgosinho à 192 

UNESCO, pois há um conjunto de técnicos ligados à UNESCO que vão ser 193 

contratados para este efeito. 194 

Informou ainda que a outra rubrica de “estudos e projetos” tem a ver, sobretudo, 195 

com projetos relativamente às obras que vão ter apoio do Quadro Comunitário e, 196 

portanto, esta rubrica vai ter comparticipação de 85%, assim como há a 197 

possibilidade de uma parte destes trabalhos virem a ser objeto de apoio através 198 

de um Fundo próprio da UNESCO. 199 

Usou da palavra a Senhora Vereadora Maria de Lurdes Silva questionando em 200 

relação ao Projeto 2016/46 “Arruamento e Vias Rodoviárias” com um reforço de 201 

40.000,00 euros, em que o Senhor Presidente informou que se destinará à 202 

construção de um pluvial na freguesia de Vila Nova de Tazem. 203 

Questionou de seguida a Senhora Vereadora Maria de Lurdes Silva que tipo de 204 

obra em concreto se pretende executar.  205 

Respondeu o Senhor Presidente referindo que a obra do pluvial se vai iniciar 206 

desde a Capela de São Miguel, atravessando a rotunda e indo ter à zona do 207 

Posto Médico. Uma vez que toda essa zona não tem escoamento de água e, face 208 

aos problemas que tem havido, nomeadamente, quando há chuvas fortes, existe 209 

de facto a necessidade de resolver esta situação. É todo um troço que se 210 

constatou ser necessário efetuar e, nessa medida, vai ser executada essa obra 211 

que foi considerada pelos serviços técnicos como necessária, de modo a 212 

solucionar naquela zona os problemas que existem e cujo orçamento base para o 213 

procedimento é de cerca de 42.000,00 euros. 214 
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Usou novamente da palavra a Senhora Vereadora Maria de Lurdes Silva 215 

questionando acerca do Projeto 2016/5054 “Iniciativas, Valorização, Produtos 216 

Endógenos”, com um reforço de 5.000,00 euros. 217 

Respondeu o Senhor Vereador Joaquim Lourenço referindo que se deve, 218 

sobretudo, ao processo de certificação do queijo Serra da Estrela de alguns 219 

produtores que estão a apoiar. 220 

Usou novamente da palavra o Senhor Vereador Armando Almeida perguntando 221 

para quando se prevê o pagamento das bolsas aos estudantes do ensino 222 

superior. 223 

Respondeu o Senhor Vereador Joaquim Lourenço referindo que se encontram a 224 

terminar o processo. Uma vez que as bolsas nas Universidades são atribuídas 225 

tardiamente, e esse ser um dado importante na atribuição das bolsas por parte do 226 

Município, é preciso aguardar pela decisão dos estabelecimentos de ensino 227 

superior para se concluírem os nossos processos.  228 

Discutido o assunto, delibera a Câmara, por maioria, com três abstenções dos 229 

Senhores Vereadores eleitos pelo Partido Socialista e com quatro votos a favor 230 

por parte do Senhor Presidente e dos Senhores Vereadores eleitos pela coligação 231 

PPD-PSD/CDS-PP, proceder à aprovação da “3.ª Alteração ao Orçamento e às 232 

Grandes Opções do Plano da Câmara Municipal de Gouveia para o ano de 233 

2016”. 234 

Esta deliberação foi aprovada, em minuta, de modo a produzir efeitos imediatos, 235 

de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro. 236 

- - - - 5.2) DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DO PEDIDO DE ISENÇÃO DO 237 

PAGAMENTO DO IMPOSTO MUNICIPAL DE TRANSMISSÕES ONEROSAS 238 

DE IMÓVEIS, SOLICITADO PELA FIRMA IOLINE LDA, REFERENTE À 239 

AQUISIÇÃO DE UM IMÓVEL NA FREGUESIA DE RIO TORTO:- Este assunto 240 

foi retirado da ordem de trabalhos. 241 

- - - - 5.3) RATIFICAÇÃO DO DESPACHO DO SENHOR PRESIDENTE 242 

RELATIVO AO PAGAMENTO DE RENDAS DAS HABITAÇÕES SOCIAIS PELO 243 

ARRENDATÁRIO LUÍS MIGUEL DA FONSECA DOS SANTOS:- Deliberou a 244 

Câmara, por unanimidade e, em minuta, de modo a produzir efeitos imediatos, de 245 
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acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, proceder 246 

à ratificação do seguinte Despacho do Senhor Presidente da Câmara, ao abrigo 247 

do n.º 3 do art.º 35.º do citado diploma legal: 248 

“Ratificação do Despacho do Senhor Presidente da Câmara 249 

Pagamento de rendas das Habitações Sociais – arrendatário Luís Miguel da 250 

Fonseca dos Santos 251 

Tendo em consideração o meu despacho, datado de 11 de março, que se anexa 252 

à presente proposta e que dela faz parte integrante, nos termos do qual 253 

determinei a isenção total dos juros de mora devidos pelo arrendatário Luís 254 

Miguel da Fonseca dos Santos, assim como o pagamento faseado nos termos 255 

propostos por este, tomo a liberdade de sugerir ao executivo camarário que adote 256 

deliberação no sentido de ratificar o citado despacho, nos termos e para os efeitos 257 

do disposto no n.º 3 do artigo 35.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de 258 

setembro, na sua atual redação, e do disposto na alínea c) do artigo 7.º do 259 

Regulamento Municipal para o Arrendamento de Habitações Sociais.” 260 

- - - - 5.4) DISCUSSÃO E VOTAÇÃO DA PROPOSTA DE EMISSÃO DE 261 

PARECER PRÉVIO PARA A CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE AQUISIÇÃO 262 

DE SERVIÇOS, APÓS INSTRUÇÃO DO PROCEDIMENTO, DE ACORDO COM 263 

AS REGRAS DO CÓDIGO DOS CONTRATOS PÚBLICOS, PARA: 264 

“AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DESPORTIVOS PARA A REALIZAÇÃO DO 265 

CAMPEONATO MUNDIAL DE ENDURO|GP PORTUGAL- 2016”:- Usou da 266 

palavra o Senhor Vereador Armando Almeida referindo que os Vereadores eleitos 267 

pelo Partido Socialista são de opinião de que existe um investimento desgarrado, 268 

sem qualquer estratégia, nos eventos que são realizados no concelho, pelo que 269 

consideram que valeria a pena parar para pensar. A Feira do Queijo quase que 270 

não existiu, a Festa de Carnaval houve um determinado investimento que não 271 

resultou, a seguir mais um investimento no Festival do Secundário. Tratam-se de 272 

facto de investimentos que ao serem contabilizados no final de um ano económico 273 

e no final do mandato é muito dinheiro e o retorno que traz em termos de turismo 274 

e de pessoas que visitam o concelho é diminuto.  275 
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É altura de parar e pensar e definir uma estratégia, porque há investimento que 276 

tem que ser feito tanto na sede do concelho, como nas freguesias e a realização 277 

destes eventos tem que ser devidamente coordenada e encaixada na estratégia 278 

que temos que definir para o concelho. 279 

Assim, os Vereadores eleitos pelo Partido Socialista estão disponíveis para 280 

trabalharem, em conjunto, para o bem do nosso concelho, para não sentirem a 281 

desmotivação dos nossos munícipes que lhes perguntam “o que estão a fazer nas 282 

reuniões de Câmara, pois não se indignam e dizem que o concelho está mal?”  283 

Mostram, portanto, toda a disponibilidade para a realização de uma reunião 284 

específica para este tema, para não terem estas surpresas de mais 51.660,00 285 

euros para a realização do Campeonato Mundial de Enduro ou de 12.000,00 286 

euros para o Festival do Secundário. A Feira do Queijo de Gouveia, comparada 287 

com a de Seia, Celorico e Oliveira do Hospital, não existiu, lamentando esse 288 

facto, verificando-se, portanto, que se gasta dinheiro e não se tira ganhos, nem 289 

proveitos para o concelho.  290 

Deixa registado este alerta, é uma crítica que diz tudo o que é o sentimento das 291 

pessoas no nosso concelho de que já não acreditam. Vale a pena gastar dinheiro 292 

assim? Não sabe se vale a pena. Vale a pena gastar-se tanto dinheiro para a 293 

realização deste Campeonato de Enduro? – Perguntou.  294 

Usou da palavra o Senhor Presidente referindo que o Campeonato Mundial de 295 

Enduro, a nível de todo o território CIM, é o evento com maior retorno para estes 296 

territórios, pois é um evento que não se esgota apenas num fim de semana, 297 

porque estamos a falar de 180 pilotos, com as respetivas equipas, que vêm para 298 

este território, sendo que o alojamento durante essa semana já está esgotado.  299 

Interveio a Senhora Vereadora Maria de Lurdes Silva referindo que não é preciso 300 

a realização de um Campeonato deste género para esgotar o alojamento no 301 

concelho, pois ele é diminuto.  302 

Retorquiu o Senhor Presidente referindo que, durante uma semana, não existe 303 

mais nenhum evento, em nenhum outro concelho, em que tenha alojamento e 304 

restauração esgotados, com pessoas a comprar produtos locais como este 305 

evento. Para além disso, pode dizer ainda que a concorrer com a Câmara de 306 
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Gouveia estavam 15 municípios do país, certamente que estão todos enganados. 307 

Trata-se de um evento que o ano passado promoveu Gouveia internacionalmente, 308 

com transmissões em televisões estrangeiras e que promoveram o concelho de 309 

Gouveia. Foram feitas visitas a produtores do concelho de Gouveia com 310 

elementos dessas equipas que, para além de provarem, compraram e ficaram a 311 

conhecer as ofertas em termos de produtos. Se isto não é dar a conhecer o 312 

território e promovê-lo, durante uma semana, não sabe mais o que possa ser 313 

feito, porque se os Senhores Vereadores do Partido Socialista desvalorizam este 314 

tipo de eventos, então, de facto, gostaria que lhe expusessem outras alternativas. 315 

Interveio o Senhor Vereador Armando Almeida referindo que não se trata de 316 

desvalorizar, são é apostas desgarradas. Há uns anos atrás era a prova do 317 

Maxxis Cup e os resultados estão à vista. O que pretendem é que este tipo de 318 

eventos tenha um retorno futuro e não momentâneo. 319 

Respondeu o Senhor Presidente referindo que o evento tem o retorno durante 320 

uma semana para este território de mais de um milhão de euros. 321 

Usou da palavra a Senhora Vereadora Maria de Lurdes Silva referindo que 322 

quando se pronunciam, não se referem especificamente a esta despesa e a este 323 

acontecimento, mas a todos os que são organizados e todas as verbas avultadas 324 

que se gastam nesses eventos. Para o Senhor Presidente da Câmara esgotam 325 

sempre a capacidade hoteleira, realmente temos uma capacidade hoteleira 326 

vastíssima e ficar esgotada é preciso vir mesmo muita gente! O Campeonato 327 

Mundial de Enduro engloba perto de 52.000,00 euros, o Festival do Secundário 328 

que se encontra a decorrer foram gastos 20.000,00 euros, que corresponde a 329 

11.000,00 euros para uma empresa, ao qual acresce depois tudo o que lhe está 330 

inerente, o Desfile de Carnaval, em que uns simples bombos de uma empresa, 331 

custaram 4.000,00 euros. Não estão a referir-se apenas a estes 52.000,00 euros 332 

e a este acontecimento, mas de todo um conjunto de eventos que o Senhor 333 

Presidente diz que têm esgotado a capacidade hoteleira a todo o momento e que 334 

diz que são semanas de retorno e que são milhões e milhões de euros! Por isso é 335 

que estão todos tão felizes! 336 
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Respondeu o Senhor Presidente lamentando a postura que a Senhora Vereadora 337 

Maria de Lurdes Silva está a ter ao desvalorizar um evento que, durante uma 338 

semana, traz movimento ao concelho de Gouveia a todos os níveis. 339 

Retorquiu a Senhora Vereadora Maria de Lurdes Silva argumentando que o 340 

Senhor Presidente está a falar de uma semana, ao passo que ela se refere a 365 341 

dias no ano.  342 

Respondeu o Senhor Presidente desafiando a Senhora Vereadora a indicar os 343 

eventos que tenham igual ou mais retorno para o concelho. 344 

Retorquiu a Senhora Vereadora Maria de Lurdes Silva propondo uma melhor 345 

organização, uma melhor gestão e uma melhor distribuição de todas estas verbas 346 

de modo a terem 365 dias de bom retorno e não apenas uma semana! 347 

Interveio o Senhor Presidente referindo que isso é tudo teoria! É preciso passar 348 

da teoria à prática e a prática concretiza-se com a realização de eventos, por isso, 349 

solicita-lhe, uma vez mais, que lhe indique quais os eventos que trazem mais 350 

retorno, porque é isso que o território precisa! 351 

Respondeu a Senhora Vereadora Maria de Lurdes Silva referindo que por isso é 352 

que o Município aposta em tantos eventos ao longo do ano e o Senhor Presidente 353 

apenas realça uma semana de retorno e, no final, somando todos os valores 354 

despendidos é bastante significativo. 355 

Respondeu o Senhor Presidente verificando que sempre que trazem uma 356 

proposta de realização de eventos, os Senhores Vereadores criticam ou 357 

desvalorizam. A postura que têm assumido é sempre essa. 358 

Respondeu a Senhora Vereadora Maria de Lurdes Silva referindo que não 359 

criticam, nem desvalorizam, aquilo que os preocupa são as somas astronómicas 360 

que são investidas e o pouco retorno que têm delas. 361 

Respondeu o Senhor Presidente dizendo que o retorno verifica-se ao nível da 362 

economia local que os Senhores Vereadores do Partido Socialista estão tão 363 

preocupados e afinal até desvalorizam. 364 

Retorquiu a Senhora Vereadora Maria de Lurdes Silva referindo que desvalorizam 365 

uma semana de grande retorno, toda a economia a florescer, como o Senhor 366 
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Presidente tanto preza em afirmar e o resto do ano parada! Uma semana, num 367 

ano inteiro, não sabe se valerá a pena a aposta.  368 

Interveio o Senhor Presidente referindo que a Senhora Vereadora reduz tudo a 369 

uma semana, desvalorizando todo o resto que é feito ao longo do ano. São 370 

opções. 371 

Retorquiu a Senhora Vereadora Maria de Lurdes Silva referindo que não 372 

desvalorizam, até poderiam ser realizados mais eventos destes, três, quatro, 373 

cinco, bem geridos e se calhar o retorno era muito melhor e não se desbaratava 374 

4.000,00 euros nuns bombos, mais 6.000,00 ali, mais 11.000,00 euros além, 375 

provavelmente dava para ter eventos destes mais vezes ao ano e mais semanas 376 

de retorno. 377 

De seguida o Senhor Presidente deu por concluído o debate, colocando a 378 

seguinte proposta à votação: 379 

 “Considerando que faz parte das competências das Câmaras Municipais apoiar a 380 

realização de atividades de natureza social, cultural, educativa, desportiva e 381 

recreativa; 382 

Considerando, porém, que as mesmas podem vir a ser desenvolvidas por outras 383 

instituições ou entidades e tendo em conta que o Município de Gouveia não 384 

dispõe de recursos humanos para a realização de trabalhos específicos inerentes 385 

à execução da presente ação, o que pressupõe a obrigatoriedade de contratação 386 

desses serviços especializados para o efeito. 387 

Considerando a especificidade do serviço a prestar e a exigência que uma prova 388 

desta natureza implica, em termos organizacionais, com a necessidade de meios 389 

técnicos e recursos humanos especializados e vocacionados para este tipo de 390 

evento; 391 

Considerando que, o artigo 12.º- H da Lei de Enquadramento Orçamental (LEO) 392 

aprovada pela Lei n.º 91/2014, de 10 de agosto, alterada e republicada pela Lei 393 

n.º 41/2014, de 10 de julho, que foi mantido em vigor ex vi nº2 do artigo 7.º da Lei 394 

n.º 151/2015, de 11 de setembro, determina a prorrogação da vigência da Lei do 395 

Orçamento do Estado do ano anterior, designadamente nas situações em que 396 

não tenha sido apresentada a proposta da Lei do Orçamento do Estado; 397 
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Considerando, assim, que o Orçamento Geral de Estado de 2015, cujas regras se 398 

mantêm em vigor, conforme acima justificado, estabelece limitações, no âmbito da 399 

contratação pública, designadamente quanto a contratos de aquisição de serviços 400 

que venham a celebrar-se ou renovar-se em 2016, com idêntico objeto e a 401 

mesma contraparte; 402 

Considerando que a premissa anterior se encontra plasmada no artigo 75.º da Lei 403 

n.º 82-C/2014, de 31 de Dezembro e que de acordo com o previsto n.º 12 do 404 

mesmo artigo é exigível a emissão de parecer prévio do órgão executivo. 405 

Considerando que se encontram salvaguardadas as condições: 406 

a) Verificação do disposto no n.º 2 do artigo 32.º da Lei Geral do Trabalho em 407 

Funções Públicas, aprovada em anexo à Lei n.º 35/2014, de 20 de junho, e 408 

no Decreto-Lei n.º 47/2013, de 5 de abril, alterado pela Lei n.º 66/2013, de 409 

27 de agosto, e da inexistência de pessoal em situação de requalificação 410 

apto para o desempenho das funções subjacentes à contratação em 411 

causa, cujo procedimento é definido por portaria prevista nos termos do 412 

diploma que institui o sistema de requalificação de trabalhadores em 413 

funções públicas; 414 

b) Declaração de cabimento orçamental emitida pelo Setor de Contabilidade 415 

que se anexa à presente proposta; 416 

c) Verificação do cumprimento do disposto no n.º 1 do artigo 75.º da Lei nº.82-417 

B/2014, de 31 de dezembro. 418 

Delibera a Câmara, por maioria, com três abstenções dos Senhores Vereadores 419 

eleitos pelo Partido Socialista e com quatro votos a favor por parte do Senhor 420 

Presidente da Câmara e dos Senhores Vereadores eleitos pela coligação 421 

PPD/PSD-CDS/PP e, em minuta, de modo a produzir efeitos imediatos, de acordo 422 

com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, proceder à 423 

aprovação da presente intenção e consequente emissão de parecer favorável, 424 

para a contratação por Aquisição de Serviços, com o recurso ao procedimento por 425 

Ajuste Direto, em Regime Geral, de acordo com o preceituado no Código dos 426 

Contratos Públicos, à “Talentos e Objetivos – Clube de Enduro e Recreio” para a 427 
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para a “Aquisição de Serviços para a Organização do Campeonato do 428 

Mundo de ENDURO|GP Portugal FIM WORDLCHAMPIOSHIP 2016”. 429 

6. OBRAS 430 

- - - - 6.1) PEDIDO DE INFORMAÇÃO PRÉVIA:- De Associação de Beneficência 431 

Popular de Gouveia, contribuinte n.º 501214160, com sede na Av.ª da Cidade da 432 

Covilhã, Apartado 52, na freguesia de Gouveia, vem na qualidade de proprietária, 433 

requerer ao abrigo do art.º 14.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de Dezembro, na 434 

redação que lhe foi conferida pelo Decreto-Lei n.º 26/2010, de 30 de Março, a 435 

Informação Prévia sobre a viabilidade de Reconstrução e Ampliação de Moradia, 436 

sita na Rua Vergílio Ferreira, na Freguesia de Gouveia. – Deliberado, por 437 

unanimidade e, em minuta, de modo a produzir efeitos imediatos, de acordo com 438 

o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, proceder à emissão 439 

de Parecer Favorável Condicionado, nos termos propostos na Informação dos 440 

Serviços Técnicos que se encontra anexa ao respetivo processo.  441 

- - - - 6.2) Deliberou a Câmara, por unanimidade, em conformidade com a 442 

informação dos Serviços Técnicos e, em minuta, de modo a produzir efeitos 443 

imediatos, de acordo com o n.º 3 do artigo 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 444 

setembro, proceder à aprovação dos seguintes Projetos de Arquitetura, nos 445 

termos do n.º 3 do art.º 20.º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro:- 446 

De Lurdes de Deus Esteves Brazete, de Folgosinho, para Alteração e Ampliação 447 

de Edifício – Habitação. 448 

7. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA 449 

- - - - Foi presente o Resumo Diário da Tesouraria número 57, referente ao dia 450 

vinte e três de março, pelo qual se verifica a existência dos seguintes saldos: Em 451 

Operações Orçamentais – Um milhão, trezentos e onze mil, quatrocentos e trinta 452 

e nove euros e cinquenta e um cêntimos (€1.311.439,51); Em Documentos – 453 

Oitenta e sete mil, duzentos e trinta e oito euros e oitenta cêntimos (€87.238,80). 454 

- - - - Nos termos da legislação em vigor, ratificou a Câmara a realização de 455 

despesas a que se referem as requisições números 17, 406 a 410, 511, 523, 532 456 

a 540, 543 a 545, 547 a 599, 601 a 633, 635 a 660, bem como os pagamentos no 457 

montante de noventa e seis mil, duzentos e dezanove euros e setenta e dois 458 
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cêntimos (€96.219,72) a que se referem as Ordens de Pagamento números, 386, 459 

407, 428, 448, 467, 737, 876 a 880, 882, 887 a 889, 893, 919 a 923, 925 a 941, 460 

943 a 953, 957 a 972, 974 a 982, 1010, 1044 a 1047, 1131 e 1132. 461 

- - - - E não havendo mais assuntos a tratar, pelo Senhor Presidente foi declarada 462 

encerrada a reunião, pelas dezasseis horas e trinta minutos, da qual para constar 463 

se lavrou a presente ata, nos termos do n.º 1 do Art.º 57.º da Lei 75/2013, de 12 464 

de setembro, a qual será submetida à aprovação do Órgão Executivo, nos termos 465 

do n.º 2 do mesmo artigo. 466 

 467 

A Chefe de Divisão 468 

 469 

 470 

A Câmara Municipal 471 

 472 

 473 

 474 

 475 

 476 

 477 

 478 

 479 

 480 

 481 

 482 

 483 

 484 

 485 


