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ATA N.º 2/2020 1 

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

nesta cidade de Gouveia, no auditório do Teatro Cine, pelas dezasseis 3 

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

nos termos do n.º 1 do art.º 3.º da Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, 5 

republicada pela Lei n.º 16/2020, de 29 de maio, com o objetivo de dar 6 

cumprimento à respetiva Ordem de trabalhos.------------------------------------ 7 

I – PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 8 

a) Apreciação e votação da Ata da Reunião da Sessão Ordinária de 28 9 

de fevereiro de 2020 10 

b) Informações e leitura resumida do Expediente 11 

c) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir 12 

d) Direito de resposta do Presidente da Câmara ou de quem o substitua 13 

II - PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 14 

Ponto 1 –  
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Ponto 4 -   

Discussão e Votação da Proposta de Alteração ao Regimento 

da Assembleia Municipal de Gouveia para o mandato 

2017/2021 

Proposta da 2.ª Alteração por Adaptação do Plano de 

Urbanização de Gouveia. – Deliberar tomar conhecimento 

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

Instrumentos de Gestão Territorial 

Apreciação das informações/propostas relativas aos atos 

praticados ao abrigo da Lei 6/2020, de 10 de abril, na redação 

dada pela Lei n.º 12/2020, de 7 de maio: 

I. Proposta da 7.ª Alteração ao Orçamento e às Grandes 

Opções do Plano da Câmara Municipal de Gouveia do 

ano de 2020 

II. Despacho de criação de Medidas de Apoio à Economia 

Local – Gouveia Investe 

III. Despacho de autorização de abertura de lojas com porta 

aberta para a rua com área superior a 400 m2 

IV. Medidas de apoio aos munícipes e empresas 

relativamente à fatura da água, saneamento e resíduos 

sólidos 

V. Informações do Senhor Presidente e Informação da 

Situação Financeira a 30/04/2020 

Discussão e votação da Proposta de Ratificação da 8.ª 

Alteração Orçamental às Grandes Opções do Plano da 

Câmara Municipal de Gouveia do ano de 2020 
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Ponto 5 - 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 2020 

Ponto 6 - Apreciação e Votação dos Documentos de Prestação de 

Contas da Câmara Municipal de Gouveia do Ano de 2019; 

Apreciação do Inventário de todos os Bens, Direitos e 

Obrigações Patrimoniais 

Ponto 7 -  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 2020 e solicitação da Autorização 

à Assembleia Municipal da Contratação do referido 

empréstimo junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, CRL 

Ponto 8 -  Discussão e votação da Proposta de Contratação de 

Empréstimo Quadro Linha BEI para o Financiamento da 

Componente Nacional da Candidatura Centro-09-2316-

FEDER-00210_04725 designada por “Reconversão da Antiga 

Fábrica Têxtil Bellino & Bellino” 

Ponto 9 - Discussão e votação da Proposta de Contratação de 

Empréstimo Quadro Linha BEI para o financiamento da 

Componente Nacional da Candidatura Centro-09-2316-

FEDER-000206_04735 designada por “Reabilitação do 

Espaço envolvente à Antiga Fábrica Têxtil Bellino” 

Ponto 10 -  Discussão e votação da Proposta de Contratação de 

Empréstimo Quadro Linha BEI para o financiamento da 

Componente Nacional da Candidatura Operação Centro-09-

2316-FEDER-000071_04745 designada por “Requalificação 

do Mercado Municipal de Gouveia”. 

Ponto 11 -  Discussão e votação da Proposta de Constituição de um 

Grupo de Acompanhamento do Processo Judicial n.º 

2579/10.OTACBR 

Ponto 12 -  Informações das Atividades do Senhor Presidente e Situação 

Financeira a 22/06/2020 

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

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

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

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

Ana Isabel Oliveira Martins Cardoso (PPD/PSD), Fernando António 19 

Figueiredo Silva (PS), Maria Helena Marques Gonçalves (PPD/PSD), 20 
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Cezarina da Conceição Santinho Maurício (PS), António de Jesus Viegas 21 

Nogueira (PPD/PSD), Arminda Isabel Carvalho do Nascimento Rebelo 22 

(PPD/PSD), Ana Cristina Dias Oliveira (PS), Nuno Filipe Pereira 23 

Figueiredo (PPD/PSD), José António Rodrigues Manta (PS), Ana Paula 24 

Alves Morgado Mendes (PPD/PSD), Pedro Emanuel Brazete Pereira 25 

Antunes Marques (PPD/PSD), Rui Filipe Lopes Martins Garcia Monteiro 26 

(PS), José Manuel Mendes de Oliveira (CDS/PP), António Jorge Ferreira 27 

Borges (PPD/PSD), Ana Mónica Silva Ferreira (PS), Daniela Figueiredo 28 

Gomes de Oliveira (PPD/PSD), Constantino Duarte Gomes de Matos 29 

(CDU), Diogo João Ferreira Cardoso de Oliveira Cardona (PPD/PSD), Ana 30 

Paula Morgado Ferreira (Presidente da Junta de Freguesia da União de 31 

Freguesias de Aldeias e Mangualde da Serra), Vítor Manuel Ribeiro Jordão 32 

da Silva (Presidente da Junta de Freguesia de Arcozelo da Serra), Virgínia 33 

Manuela Baptista Garrido de Araújo (Presidente da Junta de Freguesia de 34 

Cativelos), Maria Elisabete Almeida Lopes Guerrinha (Presidente da Junta 35 

de Freguesia da União de Freguesias de Figueiró e Freixo da Serra), 36 

Fernando Manuel Carmo Henriques (Presidente da Junta de Freguesia de 37 

Folgosinho), João José Amaro (Presidente da Junta de Freguesia de 38 

Gouveia), Salvador da Cruz Dias (Presidente da Junta de Freguesia da 39 

União de Freguesias de Melo e Nabais), Eduardo Manuel Domingues 40 

Trepado (substituto legal do Presidente da Junta de Freguesia da União de 41 

Freguesias de Moimenta da Serra e Vinhó), Vítor Manuel dos Santos 42 

Quaresma (Presidente da Junta de Freguesia de Paços da Serra), Gonçalo 43 

Luís Chouzal do Nascimento (Presidente da Junta de Freguesia da União de 44 

Freguesias de Rio Torto e Lagarinhos), Glória Cardoso Lourenço 45 

(Presidente da Junta de Freguesia de São Paio), José Fernandes Sousa 46 

(substituto do Presidente da Junta de Freguesia de Vila Cortês da Serra), 47 

Carlos Manuel Santinho Pacheco (Presidente da Junta de Freguesia de Vila 48 

Franca da Serra) e Marco António Marvão Martins (Presidente da Junta de 49 

Freguesia de Vila Nova de Tazem).------------------------------------------------ 50 

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

Santos Seara Pires de Andrade (PPD/PSD), Ricardo Filipe Morgado de 52 

Sousa (PPD/PSD), Maria de Lurdes Paraíso Ferreira (PS), Fernando José 53 

Cabral da Silva (CDS/PP), Mário José Gaudêncio Bento (PS), a respetiva 54 

substituição ao abrigo do n.º 1 do artigo 78.º da Lei n.º 169/99, de 18 de 55 

setembro, com a redação introduzida pela Lei n.º 5-A/2002, de 11 de 56 

janeiro, cabendo a mesma a Ana Isabel Oliveira Martins Cardoso 57 

(PPD/PSD), António de Jesus Viegas Nogueira (PPD/PSD), Rui Filipe 58 

Lopes Martins Garcia Monteiro (PS), José Manuel Mendes de Oliveira 59 
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(CDS/PP) e Ana Mónica Silva Ferreira (PS), nos termos do art.º 79.º do 60 

citado diploma legal.----------------------------------------------------------------- 61 

------- Foram os Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de União das 62 

Freguesias de Moimenta da Serra e Vinhó e de Vila Cortês da Serra, 63 

substituídos pelos respetivos substitutos legais por eles designados, nos 64 

termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 18.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 65 

setembro.------------------------------------------------------------------------------- 66 

------- Verifica-se, portanto, as faltas dadas pelo Senhor António José 67 

Direito Saraiva, Presidente da Junta de Freguesia de Nespereira e Pedro 68 

Miguel Santos Monteiro, Presidente da Junta de Freguesia de 69 

Ribamondego. ------------------------------------------------------------------------ 70 

I – PERÍODO DE “ANTES DA ORDEM DO DIA” 71 

------- Considerando que a Assembleia reunia o número legal suficiente 72 

para deliberar, o Senhor Presidente da Mesa declarou aberta a sessão, 73 

prestando o seguinte esclarecimento com vista a justificar a opção de 74 

congregação das sessões de abril e junho numa só:------------------------------ 75 

“Com vista a prevenir todas as situações de contágio que possam levar à 76 

propagação da doença COVID-19, a Lei n.º 1-A/2020, de 19 de março, nos 77 

termos do seu artigo 3.º, veio nomeadamente e com caráter excecional 78 

estabelecer, no que respeita à reunião ordinária do órgão deliberativo, 79 

prevista para o mês de abril, que esta pode realizar-se até ao dia 30 de 80 

junho de 2020.------------------------------------------------------------------------- 81 

Ora, o que resulta do Anexo I da Lei n.º 75/2013 de 12 de setembro, na sua 82 

redação atual, que estabelece o regime geral, é que a Assembleia 83 

Municipal reúne ordinariamente no mês de abril, sobretudo com vista à 84 

apreciação e votação dos documentos de prestação de contas do ano 85 

anterior, sendo que a prestação de contas relativa ao ano 2019 ao 86 

Tribunal de Contas é possível, nos termos do artigo 4.º da referida Lei n.º 87 

1-A/2020, até ao dia 30 de junho de 2020.---------------------------------------- 88 

Neste contexto, tendo como fundamento o que vem sendo preconizado 89 

pelas autoridades de saúde, e dando cumprimento ao principio da boa 90 

administração, previsto no artigo 5.º do Código do Procedimento 91 

Administrativo, manifestado nas vertentes de boa administração, 92 

celeridade e economicidade (na perspetiva da gestão mais equilibrada 93 

possível dos recursos públicos), não tendo sido possível assegurar a 94 

realização até ao mês de junho da sessão ordinária da Assembleia 95 

Municipal relativa ao mês de abril, e tendo em conta que o referido regime 96 

geral prevê a realização de uma sessão ordinária no mês de junho, 97 
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decidimos que a presente sessão congrega ambas as sessões ordinárias, 98 

referentes a abril e junho.”---------------------------------------------------------- 99 

------ Em nome da Assembleia Municipal de Gouveia, o Senhor Presidente 100 

da Mesa, apresentou um Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Eng.º 101 

José Álvaro Ubach Chaves Rosa: -------------------------------------------------- 102 

“VOTO DE PESAR 103 

José Álvaro Ubach Chaves Rosa, foi Presidente da Assembleia Municipal 104 

de Gouveia. Era um Homem sonhador, essencialmente, um Homem culto, 105 

que se dava às causas e que vivia as causas e que optou por acabar os seus 106 

dias nesta cidade e neste concelho, onde contribuiu com muito do seu 107 

saber para muitas realizações deste concelho e que, se mais não fosse, só 108 

pelo seu passado de dirigente nacional de entidades nacionais e também 109 

Presidente do Belenenses e, pelo muito que deixou pelo concelho, a 110 

Adruse, a Adruspa e outras”.------------------------------------------------------- 111 

Deste modo, a Assembleia Municipal de Gouveia, reunida em 29 de junho 112 

de 2020, delibera, por unanimidade, o seguinte: --------------------------------- 113 

a) Aprovar o presente Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Eng.º José 114 

Álvaro Ubach Chaves Rosa; -------------------------------------------------------- 115 

b) Manifestar à sua família as mais sentidas condolências, transmitindo o 116 

teor deste Voto de Pesar. ------------------------------------------------------------ 117 

A Assembleia Municipal de Gouveia---------------------------------------------- 118 

------ Em nome da Assembleia Municipal de Gouveia, o Senhor Presidente 119 

da Mesa, apresentou um Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Eng.º 120 

Manuel António Nogueira Maia: --------------------------------------------------- 121 

“VOTO DE PESAR 122 

Manuel António Nogueira Maia que todos reconhecem ter sido um lutador, 123 

às vezes controverso, é verdade, mas um Homem simples que muito deu 124 

também à vida autárquica deste concelho. Foi Vereador da Câmara 125 

Municipal e membro da Assembleia Municipal durante muitos anos. Tinha 126 

intervenções sempre acaloradas, mas pertinentes, um Homem que teve um 127 

papel muito predominante a liderar o Instituto de Gouveia, pelo que 128 

merece todo o nosso reconhecimento.”-------------------------------------------- 129 

Deste modo, a Assembleia Municipal de Gouveia, reunida em 29 de junho 130 

de 2020, delibera, por unanimidade, o seguinte: -------------------------------- 131 

a) Aprovar o presente Voto de Pesar pelo falecimento do Senhor Eng.º 132 

Manuel António Nogueira Maia; --------------------------------------------------- 133 

b) Manifestar à sua família as mais sentidas condolências, transmitindo o 134 

teor deste Voto de Pesar. ------------------------------------------------------------ 135 

A Assembleia Municipal de Gouveia---------------------------------------------- 136 
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------ Em nome da Assembleia Municipal de Gouveia, o Senhor Presidente 137 

da Mesa, apresentou, ainda, o seguinte Voto de Pesar: ------------------------- 138 

“VOTO DE PESAR 139 

Igualmente, anonimamente, um voto de pesar pelos cinco cidadãos do 140 

concelho de Gouveia que morreram vítimas de Covid-19. Não são todos 141 

conhecidos, não se sabe hoje ainda os seus nomes, passaram pelas brumas 142 

dos tempos, mas foram vítimas desta terrível pandemia e, por isso, também 143 

merecem todos o nosso reconhecimento.”---------------------------------------- 144 

Deste modo, a Assembleia Municipal de Gouveia, reunida em 29 de junho 145 

de 2020, delibera, por unanimidade, o seguinte: -------------------------------- 146 

a) Aprovar o presente Voto de Pesar pelo falecimento de cinco cidadãos do 147 

concelho de Gouveia que morreram vítimas de Covid-19. --------------------- 148 

------ Por último, em nome da Assembleia Municipal de Gouveia, 149 

apresentou ao Senhor Presidente da Câmara o sentido pesar pelo 150 

falecimento da sua mãe. Só quem perdeu mãe e pai consegue aquilatar, 151 

porque é duro, é triste e perturbante perder aquela que nos deu a vida. ------ 152 

De seguida, foi feito um minuto de silêncio em suas memórias. -------------- 153 

------- Prosseguindo a sua intervenção, o Senhor Presidente da Mesa 154 

registou em Ata um agradecimento aos funcionários da Câmara Municipal, 155 

aloucados ao serviço de cultura e que integram o Teatro Cine. Um 156 

agradecimento ao Senhor Vereador José Nuno Santos, ao Senhor Jurista da 157 

Câmara que, em conjunto com a funcionária adstrita ao serviço da 158 

Assembleia, trabalharam para que fosse possível realizar esta sessão com 159 

segurança e que lhes vai permitir trabalhar. -------------------------------------- 160 

------- Por último, informou o Órgão sobre o pedido de renúncia de 161 

mandato apresentado pela Senhora Deputada Cátia Caramelo (PPD/PSD). 162 

Desta forma e, no cumprimento da Lei, informou que havia tomado posse o 163 

cidadão imediatamente a seguir na lista, o Sr. António Jorge Ferreira 164 

Borges (PPD/PSD). ------------------------------------------------------------------ 165 

a) Apreciação e votação da Ata da Reunião da Sessão Ordinária de 166 

16 de dezembro de 2019 167 

------- O Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a Ata n.º 1/2020 da 168 

sessão ordinária de 28 de fevereiro de 2020 que, depois de introduzidas as 169 

correções solicitadas pela Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS), foi a 170 

mesma aprovada, por maioria. ------------------------------------------------------ 171 

Os Senhores Deputados Maria Helena Marques Gonçalves (PPD/PSD), 172 

José António Rodrigues Manta (PS), Ana Paula Alves Morgado Mendes 173 

Salvador da Cruz Dias, Ana Mónica Silva Ferreira (PS) e os substitutos 174 

legais dos Senhores Presidentes das Juntas de Freguesia de União das 175 
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Freguesias de Moimenta da Serra e Vinhó e de Vila Cortês da Serra, 176 

porque não estiveram presentes na reunião, não participaram na discussão e 177 

votação da Ata, como determina o n.º 3 do art.º 34.º do CPA.----------------- 178 

b) Informações e leitura resumida do Expediente 179 

------- A 1.ª Secretária da Mesa deu conhecimento da correspondência 180 

recebida, desde a efetivação da última reunião da Assembleia Municipal e 181 

que a seguir se discrimina: ---------------------------------------------------------- 182 

i) Senhora Deputada Susana Seara Pires:- Solicita a sua 183 

substituição na sessão ordinária de 28/02/2020; 184 

ii) Senhora Deputada Ana Paula Morgado:- Solicita a sua 185 

substituição na sessão ordinária de 28/02/2020; 186 

iii) Senhora Vereadora do Município de Gouveia Dina Cabral:- 187 

Comunicação das actividades de exercício continuado ao abrigo do 188 

n.º 1 do art.º 3.º da Lei 29/87, de 30 de junho; 189 

iv) Senhora Deputada Helena Gonçalves:- Solicita a sua 190 

substituição na sessão ordinária de 28/02/2020; 191 

v) Senhor Deputado José António Manta:- Solicita a sua 192 

substituição na sessão ordinária de 28/02/2020; 193 

vi) Senhor Deputado Fernando Cabral Silva:- Comunica a sua 194 

substituição na sessão ordinária de 28/02/2020 pelo eleito do CDS-195 

PP José Manuel Mendes de Oliveira; 196 

vii) Agrupamento de Escolas de Gouveia:- Convite para estar 197 

presente na palestra “À conversa sobre a Europa e suas Instituições”, 198 

no passado dia 6 de março; 199 

viii) AEDREL:- Renovação da assinatura anual da revista das 200 

Assembleia Municipais e dos Eleitos Locais; 201 

ix) Senhor Deputado Constantino Matos:- Solicita esclarecimento 202 

sobre o assinalar dos 46 anos da Revolução do 25 de Abril por parte 203 

deste Órgão; 204 

x) Senhora Deputada Ana Paula Freitas:- Solicita esclarecimento 205 

sobre o assinalar dos 46 anos da Revolução do 25 de Abril por parte 206 

deste Órgão; 207 

xi) CESP:- Pedido de emissão de parecer favorável ao encerramento 208 

de todos os estabelecimentos comerciais no dia 1 de Maio; 209 

xii) Gabinete de Educação e Ação Social do Município de 210 

Gouveia:- Convocatória para a reunião do Conselho Municipal de 211 

Educação no dia 3 de junho; 212 
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xiii) Gabinete da Presidência do Município de Gouveia- Envio do 213 

Despacho de abertura de lojas com porta aberta para a rua com área 214 

superior a 400 m2 para conhecimento deste Órgão; 215 

xiv) Gabinete da Presidência do Município de Gouveia- Envio do 216 

Despacho de criação de medidas de apoio à economia local – 217 

Gouveia Investe; 218 

xv) Gabinete de Educação e Ação Social do Município de 219 

Gouveia:- Envio da ordem de trabalhos e documentação para a 220 

reunião do Conselho Municipal de Educação no dia 3 de junho; 221 

xvi) Gabinete da Presidência do Município de Gouveia- Envio de 222 

informações previstas na alínea c) do n.º 2 do art.º 25.º da lei n.º 223 

75/2013, de 12 de setembro; 224 

xvii) Senhora Deputada Ana Paula Freitas:- Solicita que seja 225 

retomada a regularidade do funcionamento da assembleia municipal 226 

com brevidade, tendo em conta as medidas de proteção e segurança 227 

que se impõem e os recursos tecnológicos disponíveis e que sejam 228 

facultados aos grupos da assembleia  os documentos e informações 229 

disponíveis e inerentes ao processo que veio a público; 230 

xviii) Senhor Deputado Constantino Matos:- Solicitar que se digne 231 

informar para quando está previsto o retomar da normalidade do 232 

funcionamento da Assembleia Municipal, bem como dos moldes em 233 

que esse retomar venha a ser feito; 234 

xix) Senhor Presidente da Junta de Freguesia da União de 235 

Freguesias de Melo e Nabais:- Pedido de justificação de falta à 236 

sessão de 28/02/2020; 237 

xx) Senhora Deputada Ana Paula Freitas:- - Solicita o 238 

agendamento na ordem de trabalho da próxima reunião de dia 29 de 239 

junho  a "PROPOSTA DE VOTAÇÃO PARA CONSTITUIÇÃO 240 

DE UM GRUPO DE ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO 241 

JUDICIAL N.º 2579/10.OTACBR"; Solicita que lhes sejam 242 

facultados os documentos/ facturas/recibos dos gastos feitos no 243 

âmbito do COVID19 até à data 15 de junho, a fim de que deles 244 

possamos ter conhecimento atualizado dos custos do surto 245 

pandémico no concelho; Emissão de parecer relativo ao Plano de 246 

Contingência da próxima sessão da Assembleia; 247 

xxi) Senhora Deputada Cátia Caramelo:- Pedido de renúncia ao 248 

mandato de Deputada Municipal; 249 

xxii) Senhora Deputada Maria de Lurdes Paraíso:- Solicita a sua 250 

substituição na sessão ordinária de 29/06/2020; 251 
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xxiii) Senhor Deputado Mário Gaudêncio:- Solicita a sua 252 

substituição na sessão ordinária de 29/06/2020; 253 

xxiv) Presidente da Câmara Municipal de Gouveia:- Vem indicar as 254 

propostas da Câmara Municipal para a ordem de trabalhos da 2.ª 255 

sessão ordinária da Assembleia Municipal de Gouveia. 256 

c) Inscrição de membros da Assembleia que pretendam intervir 257 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 258 

Gouveia questionando o Senhor Presidente da Assembleia relativamente à 259 

convocatória da presente sessão, a qual lhe parece muito inusitada, pelo 260 

menos a avaliar por aquilo que se passa por todo o país, quer em relação às 261 

assembleias municipais, quer em relação às assembleias de freguesia, ou 262 

seja, convocar uma única sessão para o mês de junho compreendendo 263 

matérias que deviam fazer parte de duas ordens de trabalho distintas, a de 264 

abril e a de Junho, não lhe parece muito correto, dando como exemplo a 265 

assembleia de freguesia de Gouveia que convocou as duas sessões 266 

ordinárias para o mesmo dia, embora a horas diferentes, à semelhança aliás 267 

do que fizeram a generalidade das assembleias municipais e assembleias de 268 

Freguesia do país. Assim, pretendia saber se a interpretação que o Senhor 269 

Presidente da Assembleia fez foi exclusivamente sua ou se suportou 270 

nalgum parecer jurídico dos serviços do Município ou da CCDRC porque 271 

pensa que esta convocatória, no seu entender e de acordo com os pareceres 272 

que consultou, não lhe parece correcta.-------------------------------------------- 273 

Ao Senhor Presidente da Câmara deu conta que seria de grande interesse, à 274 

semelhança do que se passa com a apreciação do relatório de actividades da 275 

Comissão de Protecção de Crianças e Jovens em risco, em fevereiro, que 276 

decorrido todo este tempo e atentos os condicionamentos originados pela 277 

pandemia que determinou que estivessem praticamente inativos ou a 278 

trabalhar em “câmara lenta” desde março até hoje, sabendo das reuniões 279 

que, certamente, a Comissão Municipal de Proteção Civil teve, porque 280 

foram muitas as instruções e as orientações emanadas pelo Município com 281 

a consulta desta Comissão Municipal, pensa que seria de todo justificado 282 

que, numa Assembleia como a de hoje, fosse dado a conhecer os relatórios 283 

das reuniões, os assuntos tratados e as deliberações tomadas quer pela 284 

Comissão Municipal de Proteção Civil, quer pela Comissão Municipal de 285 

Defesa da Floresta Contra Incêndios, até porque como todos sabem são 286 

duas comissões alargadas, da qual fazem parte membros da Assembleia 287 

Municipal, Presidentes de Junta que são representantes nessas Comissões, 288 

pelo que gostaríamos de saber as atividades, as ações e trabalho 289 

desenvolvido por essas comissões ao longo deste tempo.----------------------- 290 
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Entretanto, estamos na eminência da outra habitual pandemia que tem a ver 291 

com a época dos incêndios florestais e certamente que a Câmara Municipal 292 

já terá algum trabalho desenvolvido no que diz respeito à limpeza de faixas 293 

de gestão de combustível de vias municipais. Nesse sentido, pretendia 294 

saber que trabalho já foi feito no âmbito da comissão da defesa da floresta 295 

contra incêndios. --------------------------------------------------------------------- 296 

Apontou uma falha, porque mais uma vez não se abordou a comemoração 297 

do Dia Municipal do Bombeiro. Falou-se nisso na sessão da assembleia 298 

municipal de dezembro de 2019. Devia ser dada uma explicação pública 299 

pela qual não se realizou, mais uma vez, a comemoração deste dia que foi 300 

proposto pelo próprio executivo, votado nesta Assembleia Municipal e 301 

mais uma vez não foi assinalado. Considera que é uma desconsideração 302 

não só para as corporações de bombeiros, mas também para os autarcas que 303 

votam as propostas e depois verificam que não têm realização na prática.--- 304 

Em relação ao plano municipal de proteção civil, aquilo que se encontra na 305 

página do Município é ainda o plano que esteve em discussão pública até 306 

agosto, já depois da sua aprovação mantém-se aquela versão que estava em 307 

discussão pública.---------------------------------------------------------------------  308 

Se forem ao site do ICNF verificam que Gouveia deve ser dos poucos 309 

concelhos onde não são apresentados os pontos de água para abastecimento 310 

das aeronaves no teatro de operações aquando do combate aos incêndios 311 

florestais e isso devia ter sido comunicado até dia 15 de abril por força 312 

daquilo que determina o plano de operações municipais no âmbito da 313 

defesa da floresta contra incêndios.----------------------------------------------- 314 

Há aqui muitas lacunas que são assinaláveis e daí a sua sugestão de que 315 

seria interessante, na sessão de setembro, que as comissões que existem de 316 

âmbito municipal que contam com a participação de autarcas do município, 317 

sejam da assembleia municipal, sejam em representação dos presidentes de 318 

junta, tivessem a devida expressão neste órgão e lhes dessem conhecimento 319 

das reuniões e decisões e medidas que são tomadas, dos panos que 320 

traçaram, dos objectivos que foram conseguidos ou não à semelhança do 321 

que acontece com a CPCJ.----------------------------------------------------------- 322 

Outro tema que abordou tem a ver com a necessidade imperiosa de o 323 

município traçar, urgentemente, um plano de recuperação de vias 324 

municipais, rurais e vicinais de âmbito concelhio; deu como exemplos da 325 

freguesia de Gouveia o Caminho do Azeveiro ou o Caminho do Jancão, 326 

entre outros que estão há muitos anos a reclamar intervenção. Os invernos 327 

têm sido rigorosos, há anos que não há uma intervenção capaz que resolva 328 

as situações, sabe que o dinheiro é pouco, já tiveram oportunidade de falar 329 
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sobre isso, mas uma coisa é fazer remendos pontuais que não resolvem o 330 

problema, outra coisa é ter um plano consistente de intervenção global e 331 

que permitisse olhar para este assunto não de uma forma parcial, mas de 332 

uma forma integrada, devidamente calendarizada, para resolverem este 333 

assunto. Gouveia tem boas vias municipais mas os caminhos rurais, 334 

florestais e vicinais estão completamente degradados e necessitam de 335 

investimento na sua reparação e reabilitação.------------------------------------- 336 

Por último, falou de questões que se prendem com o urbanismo, mais 337 

concretamente de algumas opções estéticas ou arquitectónicas que não 338 

consegue entender. Muitas vezes ao olhar para intervenções de carácter 339 

público ou privado, seja em edifícios ou equipamentos de utilização 340 

pública, seja em obras particulares, muitas vezes não gosta daquilo que vê. 341 

Pode até ser uma questão estética e como “gostos não se discutem” até 342 

pode estar a incorrer nalgum erro. Mas aquilo que viu no Largo do Castelo, 343 

num bairro histórico, onde impera o granito amarelo, antigo, e onde se 344 

fazem intervenções com granito azul polido, ou aplicando determinado tipo 345 

de mobiliário urbano, desfasado do contexto e do espírito do lugar, dando 346 

um ar de modernidade, que o Senhor Presidente de Junta chama de 347 

“modernice”, não fica nada bem e suscita controvérsia, crítica por parte dos 348 

moradores e da generalidade do cidadão comum que ali passa e não gosta 349 

daquilo que vê.----------------------------------------------------------------------- 350 

O mesmo se passa em relação à cobertura do Mercado Municipal, 351 

perguntando se a mesma fica naquela chapa cinzenta ou se vai levar telha.-- 352 

A cobertura do edifício da ex-Gouveia Auto que é uma obra particular, que 353 

merece registo, sendo de assinalar a recuperação de um edifício que 354 

ameaçava ruina por parte da iniciativa privada, mas de facto muitas pessoas 355 

lhe têm perguntado e ele próprio indaga-se também, se é para ficar com 356 

aquela cobertura ou se vai levar telha ou uma cobertura mais consentânea 357 

com o local onde está inserido.---------------------------------------------------- 358 

Estas não são meras questões de ordem estética, mas preocupações que se 359 

prendem com a necessidade de preservação da identidade de Gouveia, da 360 

salvaguarda da sua personalidade e das suas características que são bem 361 

serranas e tem tradições, historial, arquitectura de cariz popular e 362 

monumental e que tem que ser preservada e, portanto, aquilo que nos fere a 363 

visão requer um certo cuidado e uma redobrada atenção por parte de quem 364 

tem a responsabilidade de deliberar sobre estas matérias e de quem executa 365 

e aprova os projectos. ---------------------------------------------------------------- 366 

Associou-se aos votos de pesar pela morte do Sr. Eng.º Chaves Rosa e do 367 

Sr. Eng.º Nogueira Maia.------------------------------------------------------------ 368 
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Assinalou também que hoje é um dia triste para todos, em particular para o 369 

Clube Desportivo de Gouveia, pois acaba de falecer Carlos Noutel que, 370 

para além de um brioso atleta, foi um dedicado funcionário da Câmara 371 

Municipal de Gouveia durante muitos anos. Deixa portanto o registo do 372 

passamento de uma pessoa que, para além da amizade pessoal, era 373 

notoriamente um cidadão ligado às coisas de Gouveia.-------------------------  374 

Saudou o Rancho Folclórico de Gouveia que assinalava naquele dia o seu 375 

61.º aniversário e felicitou também todas as colectividades, instituições e 376 

associações que durante este tempo, por uma razão ou outra, merecem o 377 

registo e o louvor deste órgão.------------------------------------------------------378 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila 379 

Franca da Serra deixando registado em ata duas questões e uma sugestão. 380 

As questões são dirigidas ao Senhor Presidente da Câmara em relação a 381 

duas obras. Primeiro, em relação à Etar de Vila Franca da Serra. Sabem que 382 

o problema da pandemia da Covid-19 veio atrasar o desenrolar de muitas 383 

obras e de muitas realizações, contudo, pretendia saber para quando está 384 

prevista a conclusão e entrada em funcionamento daquela Etar.--------------- 385 

A segunda pergunta é relativa à praia fluvial da Ponte Nova. Pretendia 386 

saber se já existe projeto em andamento e para quando o seu início. --------- 387 

A sugestão que pretendia deixar registada vai dirigida à Senhora Vereadora 388 

Teresa Borges. Tiveram a oportunidade de falar sobre as novas 389 

competências para as Juntas de Freguesia e, a respeito da ocupação da via 390 

pública, deixou-lhe uma sugestão e a Senhora Vereadora transmitiu-lhe que 391 

estavam a fazer isso. Em Vila Franca da Serra foi licenciada uma obra e a 392 

mesma encontra-se em execução. Porém, a Junta de Freguesia não recebeu 393 

nenhuma notificação de que a obra estava licenciada. Considera que devem 394 

os serviços da autarquia, em relação a qualquer obra que seja licenciada, 395 

informar, para que a Junta de Freguesia possa exercer as suas competências 396 

relativamente à ocupação de via pública, dado que não percorrem 397 

diariamente as ruas da freguesia e não sabem se estão a ser utilizados 398 

espaços públicos na realização de obras.------------------------------------------ 399 

Assim, pretendem receber essas notificações dando conta da realização de 400 

obras no domínio da freguesia para não existirem dois pesos e duas 401 

medidas, ou seja, por vezes cobrarem licenças por ocupação de via pública 402 

com andaimes apenas para realização de pintura e outros ocuparem a via 403 

pública para a realização de uma obra nova e não ser aplicada a mesma 404 

medida. Dessa feita, não estão a exercer a mesma justiça perante todos os 405 

cidadãos da freguesia. Agradecia que esta sugestão fosse tomada em devida 406 
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nota e passar a ser reportado às Juntas de Freguesia os projetos que estão 407 

em execução nas freguesias. -------------------------------------------------------- 408 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) 409 

referindo-se à questão da Ribeira de Gouveia. Perguntou acerca da situação 410 

da ETAR, uma vez que há queixas do mau cheiro derivado da água. Assim, 411 

pretendia saber para quando está prevista uma solução para este problema. 412 

Pretendia igualmente ser esclarecido relativamente ao parque de campismo 413 

do Curral do Negro. Apesar das obras de recuperação, que saúdam, há 414 

queixas de alguns munícipes e visitantes relativamente ao mau estado das 415 

vias de acesso. Pretendia saber que solução está pensada e para quando.----- 416 

Deu conta de que alguns munícipes se queixaram da falta de limpeza das 417 

bermas em algumas estradas e caminhos do concelho, que não só colocam 418 

em causa a defesa da propriedade dos próprios munícipes em relação à 419 

questão dos incêndios, como também dificultam a passagem de pessoas que 420 

os utilizam para realizar caminhadas ou corridas, uma vez que as bermas 421 

estão ocupadas com vegetação e por isso têm que circular na via destinada 422 

aos automobilistas.-------------------------------------------------------------------- 423 

Relativamente à questão da pandemia, uma vez que se prevê algum 424 

aumento significativo da população do concelho de Gouveia durante os 425 

meses de julho e agosto, numa provável fuga para o interior, atendendo às 426 

exigências em termos sanitários e de saúde pública, pretendia saber quais 427 

as medidas previstas pelo Município para fazer face a essa situação, 428 

perguntando ainda se existe coordenação com as autoridades policiais, caso 429 

seja necessário, para que se cumpram as normas e as regras da DGS.-------- 430 

Relativamente aos problemas causados pela pandemia, nomeadamente, às 431 

sequelas a nível psicológico que se prevêem, e que já existem, questionou 432 

se a Câmara Municipal de Gouveia está atenta a esta questão e preparada 433 

para dar apoio a quem dele necessite. --------------------------------------------- 434 

No que diz respeito ao transporte público “Estrelinha”, uma vez que é um 435 

meio de transporte muito utilizado pela população, pretendia saber se a 436 

autarquia tem procedido regularmente à sua desinfeção e higienização. ----- 437 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 438 

procedendo à leitura da seguinte declaração:------------------------------------- 439 

“Gouveia é uma terra de riquezas, muitas delas escondidas ou mal 440 

valorizadas. Riquezas que vão das artes aos ofícios, dos saberes da vida 441 

aos saberes da investigação científica, da cultura da terra à cultura do 442 

turismo, da etnografia à arqueologia, dos comes e bebes ao desporto.-------  443 

As nossas riquezas são dádivas da natureza, riquezas do ambiente natural, 444 

das boas águas e dos bons ares.---------------------------------------------------- 445 
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As nossas riquezas são sobretudo riquezas humanas, feitas de vidas 446 

singulares, de pessoas singulares, de gentes das nossas terras, feitas de 447 

experiências e de aprendizagens, de construção de vidas e de lutas 448 

individuais.----------------------------------------------------------------------------- 449 

Este período de confinamento, e durante estes anos mais próximos, têm 450 

sido duras as perdas que temos vivido enquanto comunidade. Perdemos 451 

gente que construiu a história da nossa terra, referenciados anteriormente, 452 

o Sr. Eng.º Chaves Rosa, 1.º Presidente da Assembleia Municipal de 453 

Gouveia no início deste século, o Sr. Eng.º Nogueira Maia, conhecido 454 

desde a intervenção ao nível da saúde, passando pela cultura. Foi de facto 455 

um conterrâneo bastante interventivo.--------------------------------------------- 456 

Pessoas mais simples, Joaquim Martins, falecido agora em maio, mentor e 457 

dinamizador da sua freguesia no rosto ADIRAM – Arcozelo.------------------ 458 

 Três personalidades em relação aos quais se associam aos votos de 459 

pesar.----------------------------------------------------------------------------------- 460 

Gouveia fica mais pobre. De facto cada dia somos menos.--------------------- 461 

Mesmo hoje, o falecimento de Carlos Noutel, funcionário aposentado desta 462 

autarquia, marca o sentido das nossas palavras. Com ele partiram outros. 463 

Há necessidade de nos agregarmos em torno de uma causa única e nobre, 464 

a causa que é a nossa terra. E o fazermos em nome dos poucos que ainda 465 

teimam em ficar, os resilientes, de o fazer em nome da nossa história, em 466 

nome do nosso passado, o fazermos do nosso isolamento e da nossa 467 

interioridade a nossa rede de coesão e a força de vencer.---------------------- 468 

Na verdade, nunca tínhamos vivido uma pandemia. Na verdade, nunca 469 

tinha acontecido nas nossas vidas algo tão semelhante ao que estamos a 470 

viver hoje, ao que temos vivido. Nunca aconteceu em Gouveia uma 471 

catástrofe que, logo na sua primeira fase, iniciou com cinco vítimas 472 

mortais. Compreendemos as dificuldades. Compreendemos o esforço de 473 

querer proteger, de não querermos falhar. Compreendemos tudo isso, mas 474 

isso só não chega.--------------------------------------------------------------------- 475 

Este era, e ainda pode ser, o momento de nos unirmos para definirmos 476 

estratégias concertadas em nome da nossa terra.-------------------------------- 477 

Falhou este espírito agregador, de cidadãos, mas não só, a capacidade de 478 

agregar as estruturas representativas democráticas na defesa de todos e é 479 

para isso que importa a democracia.----------------------------------------------  480 

Confinámos. E escasseou a informação, a capacidade de envolver, de pedir 481 

colaboração, de conhecer os esforços que estão a ser feitos para combater 482 

a pandemia, a propagação do vírus, como estão a ser geridos os recursos 483 
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da autarquia, o que está a ser priorizado, mobilizado, organizado e como 484 

vão ser rentabilizados os meios disponíveis.-------------------------------------- 485 

Enquanto elementos desta Assembleia, competia-nos a todos, agir em 486 

articulação com todos, uns com os outros, no esforço de agregação de 487 

esforço físicos e humanos, envolvimento de forças externas e internas, 488 

numa causa que é de todos e para o qual queremos todos chegar ao fim 489 

com o mínimo de ganhos possíveis.------------------------------------------------ 490 

Nada disto aconteceu. E quando questionámos o Senhor Presidente da 491 

Assembleia sobre algo tão nobre e simbólico como a comemoração do 25 492 

de Abril, a resposta foi telegráfica: “Boa noite Sra. Dra. neste momento 493 

não tenho a confirmação da existência de alguma comemoração, para 494 

além daquilo que circula nas redes sociais. Cumprimentos”. Como se diz 495 

na gíria “curto e grosso”.----------------------------------------------------------- 496 

Muitas outras Assembleias procuram este período de preocupação e receio 497 

por todos, para fazer um esforço de ligação e de envolvimento, 498 

encontraram soluções para partilhar, para se reunir, mesmo à distância. 499 

Formas novas das pessoas se ligarem, de permanecerem, de trocarem 500 

informação e de fazerem a coesão do seu território.---------------------------- 501 

Mantiveram o espírito da comunidade e da democracia que juraram fazer 502 

cumprir. Não aconteceu assim em Gouveia. Na verdade, inerente à 503 

representatividade do seu papel institucional nesta Assembleia, Gouveia 504 

não aconteceu nada, o que lamentam Senhor Presidente da Assembleia. 505 

Lamentam não ter existido esta coesão ao nível da Assembleia Municipal.  506 

A Assembleia devia ter feito uma transição para a via digital e por meios 507 

eletrónicos que, sendo temporária e transitória, se impunha e que 508 

certamente nos teria agregado de uma outra forma. Seria importante para 509 

isso – e falaremos disso mais tarde – que o regimento pudesse vir já a 510 

contemplar essa possibilidade, uma vez que continuamos em termos de 511 

pandemia.------------------------------------------------------------------------------ 512 

Importa agora saber se estaremos bem preparados para o futuro. Importa 513 

saber se se podem assegurar estratégias e meios de prevenção para as 514 

novas fases que certamente podem ocorrer.-------------------------------------- 515 

De facto, estamos no verão, vem muita gente, importa saber como estão a 516 

funcionar as nossas associações, como estão a funcionar as casas de 517 

turismo rural, que formas é que têm de assegurar a não propagação do 518 

vírus.------------------------------------------------------------------------------------ 519 

Se houve, pelo menos, com as associações, com as instituições, com as 520 

empresas, um trabalho de organização, de formação, de reestruturação, 521 
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que assegurem a nossa segurança comunitária, criando planos preventivos 522 

e de intervenção e de contingência.------------------------------------------------ 523 

Pode isto ser assegurado aos nossos munícipes Senhor Presidente da 524 

Câmara e responsável máximo pela protecção civil do concelho?”- 525 

Perguntou.----------------------------------------------------------------------------- 526 

No que diz respeito à limpeza e manutenção dos caminhos rurais que, no 527 

âmbito daquilo que tem sido a informação recolhida pelo Grupo 528 

Parlamentar do PS, nas reuniões que têm feito com os Presidentes de Junta 529 

pelo concelho, esta é uma necessidade comum que os Presidentes de Junta 530 

se reportam muitas vezes e que referem que seria de facto importante haver 531 

a possibilidade de se estabelecer uma rede de trabalho no sentido de 532 

cooperaram naquilo que seria a manutenção e o arranjo desses caminhos.--- 533 

Pretendia esclarecimento relativamente ao que foi feito em relação ao 534 

problema da Etar de Gouveia, a qual continua a escoar diretamente para a 535 

ribeira as suas águas pestilentas e de cheiro fétido. Recordou que os 536 

munícipes pagam taxa referente ao saneamento e ao tratamento de resíduos 537 

e que este é um trabalho delegado na empresa Águas de Vale do Tejo, mas 538 

que convém e é fundamental que seja supervisionado, porque aquilo que 539 

acontece naquela infraestrutura é de facto um crime ambiental.--------------- 540 

Associado à situação das águas, pretendia ser esclarecida em relação à 541 

fatura da água que, mês após mês, contempla o “aviso de inconformidade 542 

com o regulamento e vigor” e ainda não foi atualizada. Todos os meses diz 543 

que vai ser atualizada e isto perpetua-se há já longos meses.------------------- 544 

Por outro lado, pretendia saber como vai ser feita a leitura dos consumos de 545 

água, que não foi efetuada nestes últimos três meses de contingência. De 546 

facto tem sido referido por parte dos munícipes o receio de que, ao fazerem 547 

a leitura real, aos valores a pagar possam vir a ser exorbitantes, referindo 548 

ainda que percebem de uma forma surpreendente que as reduções de 50% 549 

de facto não o foram sobre a água consumida.------------------------------------ 550 

Congratulou o Município pelo esforço que foi feito em relação à estrada do 551 

Vale do Rossim. Foram anos em que aquela estrada esteve em más 552 

condições, gastou-se dinheiro em outdoors a dizer que aquela estrada não 553 

era da nossa responsabilidade e, afinal, acabaram por ter que arranjá-la. Se 554 

tivessem feito isso mais cedo, talvez tivesse havido a possibilidade de, pelo 555 

menos, poder rentabilizar aquilo que são os nossos recursos em proveito do 556 

Município.----------------------------------------------------------------------------- 557 

Em relação à estrada do Curral do Negro, foi feita a cobertura dos buracos 558 

até ao cruzamento do parque, mas o pequeno troço que corresponde a cerca 559 

de 50 a 60 metros até à entrada do parque de campismo continua 560 
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completamente esburacado. Não compreende porque não foi concluído esse 561 

trabalho, uma vez que as pessoas vão precisar de entrar no parque e até dá 562 

uma péssima imagem. Avaliou da importância da existência de internet 563 

naquela zona, não só para quem está no parque de campismo, como para a 564 

própria viabilização daquele negócio. A existência de internet é 565 

fundamental. Questionou se não será possível ao Município assegurar essa 566 

necessidade, que lhe parece tão importante ao desenvolvimento daquele 567 

negócio e que, no fundo, se torna rentável para o Município.------------------ 568 

Em nome do Grupo Parlamentar do PS parabenizou o Rancho Folclórico de 569 

Gouveia pelo seu aniversário.------------------------------------------------------- 570 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) 571 

procedendo à leitura da seguinte declaração:------------------------------------- 572 

“Vivemos tempos de incerteza e imprevisibilidade com a pandemia que se 573 

instalou. A COVID-19 obrigou a sociedade a mudar de hábitos de vida, 574 

obrigou a um Estado de Emergência, obrigou as pessoas a reagir. O surto 575 

do novo coronavírus veio mudar tudo.--------------------------------------------- 576 

Saudamos os exemplos de heroísmo na frente hospitalar e nos lares de 577 

idosos.---------------------------------------------------------------------------------- 578 

Louvamos o contributo fundamental dos profissionais do Centro de Saúde, 579 

Bombeiros Voluntários, PSP, GNR, IPSS e voluntariado.---------------------- 580 

Reconhecemos e louvamos tudo quanto se fez para minorar os efeitos da 581 

pandemia, nos âmbitos da saúde, da segurança social e do ensino, como na 582 

continuação de tudo o que é necessário à vida das populações.--------------- 583 

Muitas das medidas implementadas tiveram origem nas autarquias.--------   584 

Os autarcas estiveram no terreno, bem próximos das populações, sentindo 585 

as suas angústias e problemas, solucionando pequenos aspetos como a 586 

simples distribuição de máscaras e álcool gel a toda a população 587 

residente, mas também na sinalização das famílias mais vulneráveis ou até 588 

dos alunos que necessitaram de equipamento informático e acesso à 589 

Internet, facultando a impressão e a fotocópia de material pedagógico, 590 

para que nenhuma das nossas crianças fosse prejudicada com as aulas à 591 

distância. O apoio às instituições/coletividade, em especial aos Bombeiros 592 

Voluntários. Aspetos que marcaram também, sem dúvida, cada um dos que 593 

viveram e vivem de perto os problemas que afetaram a vida dos 594 

gouveenses, neste período de pandemia, e que ficarão nos registos 595 

históricos do concelho.--------------------------------------------------------------- 596 

A autarquia de Gouveia com os seus autarcas e colaboradores foi um 597 

exemplo disso, mas também as juntas de freguesia.----------------------------- 598 
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Esperamos que o Sr. Presidente elucide esta Assembleia tanto quanto 599 

possível do que foi feito e do que ainda será necessário fazer no futuro que 600 

já é hoje.-------------------------------------------------------------------------------- 601 

Sabemos que a nossa autarquia teve e vai continuar a ter grandes despesas 602 

e enormes perdas de receita.-------------------------------------------------------- 603 

Sabemos que vai ser um período difícil para as famílias, para as empresas, 604 

mas também para as autarquias.--------------------------------------------------- 605 

Esperamos que a primeira prioridade continue a ser o apoio social onde os 606 

mais vulneráveis não sejam esquecidos. A segunda, seja permitir a 607 

reanimação da economia.----------------------------------------------------------- 608 

Não pode faltar um plano de contingência interno para ver onde cortar na 609 

despesa para aguentar este rombo.------------------------------------------------ 610 

Mas as autarquias têm que ter ajuda do Estado central para poder 611 

continuar, porque importante, o aproveitamento do quadro comunitário em 612 

curso não deixando cair os projetos. Nós somos um caso desses.------------- 613 

Continuemos a acreditar e a sonhar num amanhã onde nos 614 

reencontraremos com a normalidade das nossas vidas.------------------------- 615 

No que diz respeito à saúde no nosso distrito, continua num estado cada 616 

vez mais crítico.----------------------------------------------------------------------- 617 

Podíamos dar muitos exemplos, mas referimos só o esvaziamento de 618 

serviços e as demissões.-------------------------------------------------------------- 619 

Para quem ainda tem dúvidas ou procura branquear a realidade, deixamos  620 

uma sugestão: veja a reportagem da SIC: Olhar, Sentir e Rezar" emitida no 621 

dia 13 de junho, no Jornal da Noite.------------------------------------------------ 622 

Na área do ambiente, questionamos o Sr. Presidente sobre as ETARES de 623 

Figueiró da Serra, Vila Cortez e Vila Franca se já estão concluídas. É 624 

preciso fechar este dossier.---------------------------------------------------------- 625 

Na área desportiva e lazer, questionamos sobre os campos de ténis em 626 

Gouveia, o Polidesportivo Coberto de Paços da Serra e a situação das 627 

piscinas municipais descobertas.---------------------------------------------------- 628 

No setor rodoviário, o que poderá ser feito para minorar o piso da Estrada 629 

do Curral do Negro, antes de uma intervenção profunda, visto que agora é 630 

utilizada, com muita frequência, por camiões no transporte de árvores 631 

queimadas e seria deitar dinheiro fora.--------------------------------------------- 632 

No âmbito de requalificação urbana já foi feito algum levantamento ao 633 

nível das necessidades de intervenção em bairros e urbanizações de 634 

Gouveia? Está previsto o início de alguma intervenção. Está feita alguma 635 

lista de prioridades?------------------------------------------------------------------- 636 

As grandes requalificações são importantes, mas as pequenas também.------ 637 

https://sicnoticias.pt/programas/reportagemespecial/2020-06-13-Olhar-Sentir-e-Rezar-1
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No âmbito da vida animal, muita desinformação sobre a construção de um 638 

canil/gatil de âmbito intermunicipal (Celorico da Beira/Gouveia), pelo que 639 

agradecia que nos esclarecesse sobre este projeto.------------------------------- 640 

Uma palavra de pesar pela morte de Carlos Noutel, meu companheiro de 641 

jornada no Clube Desportivo de Gouveia, funcionário da Câmara 642 

Municipal.------------------------------------------------------------------------------ 643 

Por último, parabéns ao Rancho Folclórico de Gouveia por mais um 644 

aniversário.----------------------------------------------------------------------------- 645 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) procedendo 646 

à leitura da seguinte declaração:---------------------------------------------------- 647 

“Quatro meses de silêncio. Decorreram 122 dias desde a última vez que 648 

estivemos reunidos enquanto órgão autárquico do Município de Gouveia. 649 

Nesse dia, 28 de fevereiro, em que nos encontrámos já se tinha iniciado no 650 

Oriente, na cidade de Wuang, na China, a invasão do mundo por um 651 

agente sub-microscópico e por isso invisível que viria traiçoeiro até este 652 

recôndito sítio que amamos e onde vivemos para também provocar o luto.  653 

Mantem-se ainda um ambiente de preocupação, de incerteza e em alguns 654 

casos de aflição que nos interpela como reagir e o que fazer enquanto 655 

cidadãos e, principalmente, como autarcas.-------------------------------------- 656 

Este não é o momento para o arremesso de culpas, mas sim para nos 657 

unirmos em defesa da humanidade e da saúde pública.------------------------- 658 

A propósito, espera que os detractores do SNS estejam agora a refletir nas 659 

consequências desastrosas que teriam acontecido se não fosse o serviço 660 

nacional de saúde ou se este não tivesse a robustez necessária. Permita-me 661 

no entanto, Senhor Presidente da Assembleia que, neste clima de 662 

concordância, em que estamos concentrados num combate comum, sem 663 

tréguas, lhe faça chegar a minha desilusão por ter sentido uma gritante 664 

ausência de iniciativa, de afirmação e de acção do órgão a que preside. 665 

Esperava, sinceramente, que neste período a comunidade que 666 

representamos pudesse aperceber-se de que em horas difíceis estamos aqui 667 

para servi-la.-------------------------------------------------------------------------- 668 

A colmatar esse silêncio que nos compromete, assistimos a corajosas 669 

iniciativas da sociedade que, na ausência de liderança institucional, 670 

assumiu formas de solidariedade reconfortante.---------------------------------  671 

Sabe bem que os membros desta assembleia que presidem aos órgãos 672 

executivos das freguesias se desdobraram na medida das suas 673 

possibilidades em ações junto das populações para minimizar os efeitos 674 

materiais e psicológicos desta avassaladora pandemia que de repente 675 

tomou conta nas nossas vidas.------------------------------------------------------  676 
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Mas na verdade a Assembleia Municipal enquanto órgão autárquico que 677 

poderia emergir e desempenhar um papel solidário, evaporou-se 678 

completamente, o que tenho a certeza não deixou nenhum de nós de 679 

consciência tranquila.---------------------------------------------------------------- 680 

Tivesse eu recebido nem que fosse uma simples comunicação do meu 681 

Presidente da Assembleia Municipal a dar-me orientações ou a pedir 682 

sugestões e não seria agora totalmente negativo. Penso que a criatividade 683 

e a iniciativa de todos teria elevado a percepção deste órgão por parte das 684 

pessoas a um patamar superior.---------------------------------------------------- 685 

Com o fim do confinamento social os passeios primaveris convidavam a 686 

encontrar paisagens na montanha e a quebrar o isolamento e assim 687 

podemos regozijar-nos ao constatar a regularização do troço rodoviário 688 

de acesso ao Vale do Rossim e ao fim das célebres crateras na estrada que 689 

foram durante muito tempo o símbolo do desleixo, negligência e abandono 690 

em termos turísticos e paisagísticos.----------------------------------------------- 691 

Depois de reiterar ao longo de anos a sua incapacidade de intervenção no 692 

local, colocando cartazes a imputar a responsabilidade para outras 693 

entidades e depois de penalizar a longo do tempo quem procurava um dos 694 

ex-libris turísticos de Gouveia, o executivo municipal, num rebate de 695 

consciência, fez o que há muito vínhamos reclamando. Parabéns. Mais 696 

vale tarde do que nunca.------------------------------------------------------------- 697 

Também cá em baixo, no Vale do Mondego, existem paisagens ímpares, 698 

desconhecidas do grande público e, o que é pior, dos responsáveis 699 

municipais. São locais escondidos extraordinários com acesso quase 700 

impossível. O açude do prazo, na ribeira de Cativelos que foi já exibido em 701 

vídeo nesta Assembleia a propósito da ecovia da ribeira das duas pontes é 702 

um dos sítios e a notícia é que metade da pequena barragem caiu com o 703 

desmoronamento dos blocos de granito que a suportavam. Como o terreno 704 

não fica dentro do perímetro urbano e a responsabilidade de intervir 705 

poderá não ser da Câmara, espera-se que esta, certamente conhecedora da 706 

ocorrência pela Junta de Freguesia desenvolva as diligências necessárias 707 

para a recomposição desse açude.------------------------------------------------- 708 

Finalmente, tendo em conta as notícias cada vez mais preocupantes sobre 709 

a evolução da Covid-19, da extraordinária capacidade de propagação do 710 

coronavírus e do que se sabe de segundas vagas e de surtos 711 

epidemiológicos que assolam algumas regiões do país, pergunto Senhor 712 

Presidente da Câmara se a protecção civil municipal encara a situação de 713 

forma pro-ativa e se o plano de contingência tem em conta a nova 714 

realidade.------------------------------------------------------------------------------ 715 
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------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) 716 

referindo que pretendia colocar algumas considerações neste período de 717 

antes da ordem do dia e que têm dimensão temporal diferente. A primeira 718 

referência tem a ver com uma atividade que tiveram oportunidade de 719 

assistir, antes da pandemia, na Biblioteca Vergílio Ferreira, noticiada no 720 

jornal Notícias de Gouveia e que tem a ver com os roteiros literários e que 721 

vai ser uma bela iniciativa. É um assunto que já abordou em outras 722 

assembleias e, de facto, às vezes, perde-se tempo quando já poderiam estar 723 

muito mais além. Falar em cultura, é falar também em desenvolvimento 724 

global, é falar em desenvolvimento cultural e turístico e pensar que 725 

Gouveia já tinha um projeto destes há vinte anos atrás. Portanto, perdemos, 726 

nitidamente, tempo.------------------------------------------------------------------- 727 

A segunda referência tem a ver também com algo que as diferentes 728 

bancadas já abordaram nesta Assembleia e que se prende com a questão da 729 

proteção animal e a ausência de uma estrutura que permitisse recolher ou 730 

apoiar a questão dos animais domésticos, cães e gatos. Também viu com 731 

satisfação a celebração de um protocolo entre o Município de Gouveia e o 732 

Município de Celorico da Beira, mas, a verdade, mais uma vez, é que são 733 

vinte anos de ausência de uma resposta desta natureza.------------------------- 734 

Portanto, diria que, felizmente, foi bem pensada a designação ou o nome de 735 

“São Francisco de Assis”. Todos conhecem a filosofia de São Francisco de 736 

Assis e a sua filosofia esteve ausente deste Município durante muito 737 

tempo.----------------------------------------------------------------------------------  738 

Percebeu as explicações do Sr. Presidente da Câmara em que houve um 739 

projeto inicial em que seria a CIM Beiras e Serra da Estrela a avançar com 740 

o projeto, mas a verdade é que percebemos que isso são projetos que 741 

existem um pouco para “empurrar” certas áreas, que não são áreas por 742 

vezes consideradas importantes.---------------------------------------------------- 743 

A verdade é que sabiam também que aquela CIM ia abandonar este projeto 744 

e sabem também que alguns Municípios já tinham feito outras escolhas, 745 

nomeadamente, apresentado as suas propostas.---------------------------------- 746 

Certamente que este projeto vai demorar algum tempo, o que significa que 747 

há trabalho para fazer.----------------------------------------------------------------  748 

Recentemente teve a oportunidade de visitar o local onde está instalado este 749 

serviço e considera que pode ser feito muito melhor, nomeadamente, em 750 

relação a uma instalação que é temporária, onde permanecem os animais 751 

que, posteriormente, são levados, neste caso, para o canil de Seia. Não há 752 

condições para esses animais e é degradante. O Município pode fazer muito 753 
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melhor, nomeadamente, em relação àquele espaço que tem condições para 754 

que tal aconteça.----------------------------------------------------------------------- 755 

Sempre achou que era dada muita atenção a outro tipo de fauna, e ali perto, 756 

no parque ecológico há outra estrutura, e acabam por esquecer sempre esta, 757 

a questão dos animais domésticos. Curiosamente, somos muito rápidos a 758 

colocar o cão em outdoors, porque é o símbolo da Serra da Estrela e da 759 

pastorícia e esquecem-se efetivamente dos cuidados que devem ter com 760 

este tipo de animais e, referindo-se, obviamente, ao turismo, não é 761 

agradável que os turistas presenciem muitas vezes matilhas de animais, 762 

animais errantes e mal tratados.----------------------------------------------------- 763 

Focou outra questão que se prende com o tratamento que os Vereadores do 764 

Partido Socialista têm tido por parte deste executivo. Não se entende esta 765 

falta de consideração, não se entende esta falta de cultura democrática e 766 

que é recorrente. Recentemente foram recusadas as suas propostas e isso 767 

não se faz. Não é bonito e não há necessidade disso!---------------------------- 768 

Os Vereadores do PS não merecem este tipo de tratamento. Aliás, aqui nem 769 

é a questão do merecer, não é a questão do mérito, mas sim a questão da 770 

cultura democrática que está nos diplomas legais. Considera que, com todo 771 

o mérito e reforçando o seu papel nesta situação de emergência, os 772 

Vereadores do PS disponibilizaram-se para trabalharem em conjunto com o 773 

restante executivo. Leu notícias publicadas no jornal Notícias de Gouveia e 774 

não foi feita uma referência a essa disponibilidade total dos Vereadores da 775 

oposição. Por exemplo, em relação à notícia da celebração do protocolo da 776 

construção do canil, sabe que a notícia chegou primeiro à imprensa do que 777 

propriamente discutida em reunião de Câmara. São apontamentos que 778 

devem merecer alguma reflexão.--------------------------------------------------- 779 

Sugeriu que fosse dada voz tanto aos Vereadores do PS, como aos 780 

deputados municipais, no Boletim Municipal.------------------------------------ 781 

Sobre a questão da situação de emergência, em nome da bancada do 782 

Partido Socialista, endereçou um enorme agradecimento àqueles que 783 

durante esse período se apresentaram para trabalhar. Mais facilmente 784 

olham para a saúde, é um sector chave, e na saúde é de reconhecer desde o 785 

médico, ao enfermeiro, a todos os técnicos superiores, ao assistente 786 

operacional, mas também reconhecer outros sectores. Alguns tiveram a 787 

oportunidade de estar em teletrabalho, mas muitos gouveenses não o 788 

puderam estar. Tiveram que ir trabalhar, com receios, com angústias, mas 789 

tiveram que estar e muitas horas e a dar o melhor de si.------------------------- 790 

Já aqui foi mencionado a questão dos técnicos e funcionários que estão em 791 

respostas sociais, desde os idosos a outros públicos-alvo, contudo, não 792 



 
 

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  
  

 23 

devem ser esquecidos os operadores dos supermercados, os funcionários 793 

que vão todas as semanas fazer a recolha do lixo, todos eles, graças a eles, 794 

puderam ter acesso a bens e serviços e, portanto, é de toda a legitimidade, é 795 

com grande veracidade e sinceridade que apresentam o agradecimento pelo 796 

seu imenso trabalho.------------------------------------------------------------------ 797 

A Assembleia Municipal tem a sua identidade, tem as suas próprias 798 

competências e, portanto, também podem desenvolver trabalho e não estar 799 

à espera, obviamente, que o executivo dite aquilo que entende que deve ser 800 

feito. Gostava de transmitir esta sua preocupação ao Senhor Presidente da 801 

Assembleia, porque algo lhe diz que estas situações, que são situações de 802 

emergência e que apelam ao sentido de todos e que, provavelmente, vão 803 

acontecer mais vezes e, por isso, têm que estar preparados.-------------------- 804 

Realmente, situações de emergência, precisam de coordenação e podem 805 

fazer muito melhor no que toca à coordenação em situações de 806 

urgência/emergência. Quem é que está, quem é que não está, quem é que 807 

comunica, quem é que comunica com as instituições, quem é que comunica 808 

com as Juntas de Freguesia. Isso tem que ser melhorado.----------------------- 809 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) 810 

questionando o executivo se considera que o Município de Gouveia é ou 811 

não um Município que viva, no todo ou em parte, do turismo, pois parece-812 

lhe que há muita falta de cuidado. Mediante alguns relatos que lhe fazem 813 

chegar não só dos turistas, mas também dos mais idosos, nas paragens dos 814 

autocarros não se encontram afixados os horários do transporte urbano, 815 

considerando que se deveria criar condições para que isso fosse 816 

contemplado.--------------------------------------------------------------------------  817 

Pretendia esclarecimento em relação ao pagamento dos consumos de água, 818 

porquanto não ficou esclarecido em relação às benesses que foram 819 

concedidas e, não questionando as mesmas, mas dá-lhe a sensação que, 820 

como não houve leituras, os consumos reais serão pagos posteriormente, 821 

numa única fatura ou em várias, e não lhe parece que seja essa a perspetiva 822 

que os munícipes tenham.------------------------------------------------------------  823 

Em relação à zona de Santa Guilha pretendia saber se os moradores têm 824 

direito ou não a ter uma rede de água e saneamento. ---------------------------- 825 

No que diz respeito às rendas pagas pelo Município no âmbito do apoio ao 826 

empreendedorismo e a rendas pagas aos proprietários dos estabelecimentos 827 

comerciais do Mercado Municipal e que não transitaram para o mercado 828 

provisório, pretendia saber se há alguma fiscalização no sentido de aferir se 829 

essas lojas estão em funcionamento. Não lhe parece correto estar-se a 830 

apoiar um comércio que passa a maior parte do tempo com a porta 831 
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encerrada. Portanto, pretendia saber se há algum tipo de fiscalização e de 832 

chamada de atenção ou penalização dessas mesmas pessoas.------------------ 833 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Cristina Oliveira (PS) 834 

iniciando a sua intervenção pelo tema que diz respeito à CIM Beiras e Serra 835 

da Estrela, da qual, naquela manhã, participou numa reunião, em conjunto 836 

com o Senhor Presidente da Câmara que, desde janeiro de 2020, assumiu 837 

funções de Presidente do executivo da CIM. Saudou-o, desejando-lhe um 838 

bom trabalho. Naquela entidade existe representatividade de alguns 839 

partidos que, na realidade, não têm qualquer tipo de comunicação ou 840 

informação desta Comunidade e julga que é também a obrigação dos 841 

representantes prestar informação em relação ao que se passa nas reuniões 842 

da mesma. ----------------------------------------------------------------------------- 843 

Regozija-se que, pela primeira vez, foi a Senhora Deputada que levou o 844 

tema “Turistrela” a esta Comunidade, numa reunião realizada no nosso 845 

concelho, em dezembro de 2019.--------------------------------------------------- 846 

Hoje teve a oportunidade de perceber e de criticar severamente a forma 847 

como aquela Comunidade trabalha. Sinceramente, enquanto cidadã e 848 

enquanto deputada municipal, expectava que, uma Comunidade como esta, 849 

da importância que tem, para além dos valores financeiros que lhe são 850 

atribuídos, esperava um maior desempenho, uma maior dinâmica e eficácia 851 

em prol desta Comunidade. Fica aqui o registo, a informação para este 852 

mesmo órgão e o desafio que lança ao Sr. Presidente do Município que, na 853 

qualidade de Presidente da CIM, dê uma dinâmica diferente àquele mesmo 854 

órgão.----------------------------------------------------------------------------------- 855 

De seguida, solicitou ao Senhor Presidente da Câmara esclarecimento 856 

relativamente à Cerca. O que é que o Município detém para este 857 

emblemático espaço.------------------------------------------------------------------ 858 

No que diz respeito ao canil/gatil, pretendia que o Senhor Presidente 859 

desenvolvesse este tema. Para além do canil/gatil, a Câmara tem um 860 

gabinete médico-veterinário, o qual é dotado de um excelente profissional 861 

que, possivelmente, é quase que obrigatório pelo Ministério da Agricultura. 862 

Gostava que o Sr. Presidente olhasse para a esse gabinete e lhe desse uma 863 

dinamização diferente e talvez benefícios para os cidadãos de Gouveia, que 864 

estão cada vez mais com carência de rendimentos e nem todos têm 865 

possibilidades para se deslocarem a clinicas privadas.-------------------------- 866 

No que diz respeito ao Bairro do Castelo, reconhece que, quando olhou 867 

para a obra já era tarde! Pelo que ficou com um problema enorme de 868 

consciência, porque, enquanto deputada municipal, enquanto eleita, 869 

também tem responsabilidade. Quando um projeto é submetido para 870 
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apreciação, devem olhar para ele realmente com outros olhos. E este 871 

projeto do Bairro do Castelo fez-lhe despertar para um tema que não deram 872 

grande importância enquanto eleitos e que, numa próxima ocasião, vão 873 

estar possivelmente mais atentos quando os projetos forem dados a 874 

conhecer. Não é que a obra esteja mal executada, mas, na sua opinião, 875 

enquanto cidadã, e recorda a tradição do Bairro do Castelo e as suas 876 

festividades, vai ser clara, só depois das obras executadas é que viram o 877 

resultado final e, enquanto eleitos, deviam ter tido a responsabilidade de 878 

olhar para o projeto. Criticar aquilo que entendem que deviam criticar e 879 

apoiar aquilo que consideram que devem apoiar.-------------------------------- 880 

Teve a oportunidade de, a título pessoal, na companhia da líder de bancada 881 

do PS, Ana Paula Freitas, visitar o Curral do Negro. Senhor Presidente da 882 

Câmara, fiquei chocada com o Curral do Negro! Não promova campismo 883 

no Curral do Negro neste momento, porque ficamos envergonhados! Uma 884 

piscina atolada de pedras e de detritos! Segurança não existe! Não existe 885 

um posto de SOS! Se acontecer um acidente naquele parque, tem a certeza 886 

absoluta que nem as seguradoras vão assumir. Não há segurança naquele 887 

parque! Não há dignidade em relação àquilo que já foi este espaço! 888 

Recorda-se da sua infância e aquele sítio era quase como um lago de conto 889 

de fadas, neste momento, envergonha-nos! Espera que as pessoas que se 890 

encontram a dinamizar o espaço tenham muita motivação para continuar a 891 

luta que têm neste momento. De facto, chocou-me a visita que fiz ao Curral 892 

do Negro! Peço aos Senhores Deputados que visitem aquele espaço e peço 893 

ao Senhor Presidente que olhe para o Curral do Negro com intenção de 894 

fazer algo por ele.--------------------------------------------------------------------- 895 

------- Interveio o Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) 896 

solicitando o uso da palavra para Defesa da Honra no seguimento da 897 

intervenção da Senhora Deputada Ana Cristina Oliveira (PS).----------------- 898 

Assim, relembrou a Assembleia que houve sempre comunicação em 899 

relação àquilo que era debatido nas reuniões da Comunidade 900 

Intermunicipal e isso era feito de uma forma alternada entre um eleito do 901 

PS, neste caso a Deputada Cezarina Maurício (PS) ou o Deputado 902 

Fernando Silva (PS) e um eleito do PPD/PSD que, normalmente, era ele. 903 

Essa comunicação era sempre feita. Contudo, naquele dia, por questões 904 

profissionais, não pode estar presente na reunião da CIM. Todavia, também 905 

não ficaram a saber quais os assuntos tratados nessa reunião.------------------ 906 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa respondendo ao 907 

Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia no que diz respeito à 908 

convocação da sessão da Assembleia Municipal. Estas Assembleias que 909 
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estão a decorrer fruto do plano de contingência e da pandemia, foram 910 

informados que poderiam congregar as duas sessões numa só. Os pareceres 911 

valem o que valem, os juristas, com muita sabedoria técnica e com muita 912 

habilidade, quer de um lado, quer do outro, vão adaptando os pareceres 913 

àquilo que as pessoas questionam. Não está preocupado com a existência 914 

de pareceres, ou não, contudo, efetivamente, não era sua intenção cometer 915 

nenhuma ilegalidade.----------------------------------------------------------------- 916 

A DGAL é a primeira a dizer que se pode unificar as duas assembleias 917 

desde que, os pontos que a Lei obrigatoriamente nos impõe para serem 918 

discutidos em abril, constem da presente ordem de trabalhos.----------------- 919 

Foi isso que a maioria dos Municípios limítrofes, Mangualde, Oliveira do 920 

Hospital, Seia, Viseu, Celorico da Beira entenderam fazer. O mesmo tipo 921 

de convocatória, uma só sessão. Pode haver uma outra opinião. O seu 922 

problema de consciência era se estivesse a infringir a Lei ou se estivesse a 923 

fazer com que os deputados desrespeitassem a Lei. Informaram-no que não, 924 

uma vez que os assuntos da sessão de abril estão integrados na presente 925 

ordem de trabalhos. Provavelmente são duas vias, mas optaram por fazer 926 

apenas uma.---------------------------------------------------------------------------- 927 

No que diz respeito ao “Dia Municipal do Bombeiro”, mais uma vez a 928 

pandemia tem causado muitos constrangimentos. Informou que havia 929 

promovido uma reunião com todos os Presidentes e Comandantes das 930 

quatro corporações de bombeiros do concelho e, nessa reunião, realizada 931 

em fevereiro, foi decidido que iriam reativar o dia de comemoração do Dia 932 

Municipal do Bombeiro, que seria no Dia da Mãe. Em virtude da 933 

pandemia, de facto não havia possibilidade, nem vontade, de comemorar 934 

essa efeméride. No dia em que as corporações de bombeiros receberam os 935 

subsídios, conversaram e ficaram de verificar a situação e reagendar essas 936 

comemorações. De facto, às vezes é fácil nos órgãos autárquicos decidir e 937 

instituir as datas, contudo, na hora da decisão, esquecem-se de auscultar a 938 

opinião dos Bombeiros e saber da sua disponibilidade.------------------------- 939 

Hoje continua a ter sérias dúvidas se é pacífico e se é vontade das 940 

corporações comemorar o “Dia Municipal do Bombeiro” nos moldes em 941 

que estava instituído. Como disse, tudo apontava para ser comemorado no 942 

domingo, Dia da Mãe, mas de facto o vírus veio interferir com estes 943 

planos.---------------------------------------------------------------------------------- 944 

Quanto ao funcionamento da Assembleia Municipal, todos têm consciência 945 

que este é um órgão deliberativo que não os inibe de ter uma participação 946 

social, poder-se-ia ter feito alguma coisa, não sabe. A verdade é que toda a 947 

atuação que foi feita a nível institucional durante esta época de pandemia 948 
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passou, e bem, por decisões que a Câmara Municipal tomou, dado que esta 949 

Assembleia não tem autonomia financeira. Não aceita e isso foi mais ou 950 

menos ventilado, que se devia aproveitar esta situação da pandemia para se 951 

“dar mais nas vistas” como Assembleia Municipal ou para se impor mais à 952 

Assembleia Municipal. Não lhe parece que seja a altura, nem que seja essa 953 

a via. De qualquer forma, infelizmente, teve e tem uma participação direta 954 

nesta pandemia. Diariamente, tinha ao seu cuidado doentes, o que lhe 955 

custou catorze dias de quarentena pelo facto de ter estado em contacto com 956 

um doente positivo que foi transferido para Viseu. Felizmente o teste deu 957 

negativo.-------------------------------------------------------------------------------- 958 

Portanto, essa disponibilidade toda, teve-a. Realmente, também lhe 959 

poderiam ter feito chegar de outra forma as dúvidas e questões sobre se 960 

poderiam fazer mais ou até propostas de atuação da própria Assembleia 961 

Municipal. Contudo, não lhe chegaram.------------------------------------------- 962 

É verdade que transmitiu aquela resposta sobre a Comemoração do Dia 25 963 

de Abril, mas nunca a Assembleia Municipal comemorou esta data. A 964 

Assembleia Municipal participa na comemoração do 25 de Abril que a 965 

Câmara organiza e gentilmente convida este órgão a estar presente.---------- 966 

Este ano, pelos motivos por todos conhecidos, não houve a comemoração 967 

desta data. Interroga-se muitas vezes se precisa da comemoração 968 

tradicional ou se precisa de outras formas de comemoração que até atraia 969 

os mais jovens. Têm que ter consciência que, nas comemorações 970 

tradicionais, nem os mais velhos e que o viveram, comparecem, mas muito 971 

mais grave é que os jovens não aderem.------------------------------------------- 972 

Considera que Abril deve ser recordado e se mantenha vivo e deve ser 973 

comemorado. É preciso encontrar os caminhos para chegar a quem nós 974 

precisamos dizer o que foi Abril e o que Abril contribuiu para esta geração 975 

mais jovem. Temos que fazer para que Abril seja lembrado e comemorado 976 

pela importância que teve, mas que seja comemorado àquilo que os jovens 977 

esperam. E, de facto, não estavam reunidas as condições, na sua ótica, para 978 

assinalar a data que pudesse ter público e fazer mais do que a Câmara já 979 

tinha designado fazer e, este ano, à semelhança de outros anos, a 980 

Assembleia nem sequer foi convidada. Tem conhecimento que foram 981 

assinaladas as comemorações a nível partidário, levadas a cabo por um 982 

Partido, com muita envolvência de jovens, com alguns sinais de abertura, 983 

teve a oportunidade de presenciar nas redes sociais, mas também nenhum 984 

dos jovens se dirigiu à Assembleia Municipal, enquanto órgão, para poder 985 

participar.------------------------------------------------------------------------------ 986 
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------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 987 

Gouveia para dizer que quando questionou o Senhor Presidente da 988 

Assembleia Municipal acerca da forma de convocação desta reunião, não 989 

se tratou de discutir nenhum preciosismo de caráter jurídico, nem veio 990 

imbuído de pareceres, mas estava a referir-se à Lei 1-A/2020, de 19 de 991 

março, que institui que devido à situação sanitária que se vivia, as reuniões 992 

dos órgãos deliberativos previstas para Abril, podiam ser adiadas para o 993 

mês de Junho, não significando isso que pudessem ser agregadas, numa 994 

única sessão, as reuniões de Abril e Junho. Por isso, limitou-se a perguntar 995 

ao Senhor Presidente da Mesa se se sustentou nalgum parecer da CCDRC, 996 

da DGAL ou dos serviços jurídicos da autarquia, porque sabe que essa não 997 

foi a pratica generalizada no País. O facto de outros municípios terem feito 998 

da mesma maneira não significa que estejam a fazer bem, não são exemplo 999 

para os outros.------------------------------------------------------------------------ 1000 

Da mesma forma estava um cidadão a assistir a esta sessão e o Senhor 1001 

Presidente disse que, nos termos da Lei, não podia assistir. A Lei é omissa 1002 

em relação a isso. Por exemplo, na Assembleia Municipal de Marco de 1003 

Canaveses, a reunião de líderes, instituiu que a sessão de junho não tivesse 1004 

assistência de público.---------------------------------------------------------------- 1005 

Deste modo, requereu à Mesa para dirimir definitivamente esta questão e 1006 

que sejam pedidos à CCDRC e à DGAL ou outros organismos para que 1007 

seja emitido parecer sobre este assunto.------------------------------------------- 1008 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa referindo que para si o 1009 

importante é que se esteja a realizar esta sessão da Assembleia e lhe 1010 

transmitiram que era possível realizá-la desta forma. Pedir a emissão de 1011 

pareceres, para si, não é maneira de participar na solução, mas sim ser 1012 

problema.------------------------------------------------------------------------------- 1013 

No que diz respeito à presença de público, o n.º 2 do art.º 3.º da Lei 1-1014 

A/2020, de 19 de março, refere o seguinte:--------------------------------------- 1015 

2 - A obrigatoriedade de realização pública das reuniões dos órgãos 1016 

deliberativos e executivos dos municípios e das freguesias e dos órgãos 1017 

deliberativos das entidades intermunicipais, conforme previsto nos artigos 1018 

49.º, 70.º e 89.º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em 1019 

anexo à Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, fica suspensa até ao dia 30 de 1020 

junho de 2020, sem prejuízo da sua gravação e colocação no sítio 1021 

eletrónico da autarquia sempre que tecnicamente viável.---------------------- 1022 

------- Interveio o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia 1023 

referindo que esta não é uma questão de somenos importância, é uma 1024 

questão que tem a ver com a legitimidade e legalidade de convocação, ou 1025 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/500023/details/normal?l=1
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não. Não disse que estava bem ou mal convocada, quis saber apenas se o 1026 

Senhor Presidente da Mesa a convocou desta forma suportado em algum 1027 

parecer daquelas instituições oficiais que referiu.-------------------------------- 1028 

Quanto à presença de público a Lei 75/2013, quando diz que os órgãos 1029 

deliberativos têm quatro reuniões obrigatórias, no caso das assembleias 1030 

municipais cinco sessões, o facto da Lei 1-A/2020 vir remeter para junho a 1031 

possibilidade de realização das sessões dos órgãos deliberativos de abril, 1032 

não implica que não possam ser feitas, aliás, correctamente devem ser 1033 

feitas duas convocatórias para os assuntos da sessão de abril e para os 1034 

assuntos da sessão de junho.--------------------------------------------------------- 1035 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa referindo que, a 1036 

informação que os serviços jurídicos da Câmara lhe transmitiram, prestada 1037 

pela DGAL, é que poderia ser feito numa única sessão devido ao regime 1038 

excecional que se verifica.----------------------------------------------------------- 1039 

------- Interveio uma vez mais o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 1040 

Gouveia para dizer que em relação ao Dia Municipal do Bombeiro, a 1041 

explicação que lhe foi dada na sessão de Dezembro, quando se referiu á 1042 

não comemoração deste dia tinha todo o cabimento, pois teria a ver com a 1043 

proximidade da entrada em vigor do dispositivo de combate aos incêndios 1044 

florestais e, por isso, até se justificaria não comemorar nessa data e adiar 1045 

para outro dia a celebração. Desta vez, a razão foi a pandemia. Aquilo que 1046 

quis dizer e registar é que não havendo possibilidade, seja por estar em 1047 

vigor o dispositivo de combate aos incêndios, seja pela pandemia, seja 1048 

porque razão for, era de todo oportuno dar nota publica disso e dizer da 1049 

causa pela qual não se comemora, porque foi o executivo que fez a 1050 

proposta e foi esta Assembleia Municipal que a aprovou. Pois se se acha 1051 

que a proposta feita e aprovada, tem todo o cabimento que se comemore e 1052 

se assinale, se se quiser determinar que se possa instituir o Dia noutra data 1053 

também estamos disponíveis para discutir isso.---------------------------------- 1054 

c) Direito de resposta do Presidente da Câmara ou de quem o substitua 1055 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara iniciando a sua 1056 

intervenção, referindo que durante este período em que tiveram menos 1057 

encontros nem por isso as atividades e os trabalhos deixaram de ser 1058 

realizados. Numa fase inicial em que o foco foi a proteção das pessoas e o 1059 

combate à pandemia e a fase posterior de apoios e estímulos à economia.--- 1060 

Aquilo que aconteceu, o foco da pandemia, não se trata com reuniões, trata-1061 

se com ações, procurar os meios para combater. Desde o primeiro dia 1062 

esteve a trabalhar na Câmara Municipal de Gouveia, diariamente, em 1063 

articulação com as corporações de bombeiros, as IPSS do Concelho, 1064 
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articulando com elas todo o tipo de material que fosse necessário para os 1065 

funcionários, a realização de testes, essencial para a população que trabalha 1066 

nestas instituições, bem como elementos das corporações de bombeiros e 1067 

antes do início das aulas aos funcionários e professores do AEG e do IG. 1068 

Efetuámos estes trabalhos que lhes pareceu ser importante e fundamental. 1069 

Convém realçar todo o trabalho que foi feito no combate à pandemia, muito 1070 

dele em articulação com as Juntas de Freguesia. Nunca deixámos de estar a 1071 

trabalhar em rede e com todos aqueles que no concelho tinham que estar 1072 

presentes.------------------------------------------------------------------------------- 1073 

Desde logo também a própria Comissão Municipal de Proteção Civil que 1074 

reuniu várias vezes e vai reunir esta semana para definir a continuidade do 1075 

“Estado de Emergência”, onde foram tomadas as medidas neste período de 1076 

combate à pandemia. Pelo que serão enviadas todas as atas desta Comissão 1077 

para todos os senhores deputados municipais.------------------------------------ 1078 

------- Em resposta ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Gouveia, 1079 

no que diz respeito ao arranjo dos caminhos florestais, decorre da 1080 

necessidade da sua limpeza, mas também do que é preciso fazer ao nível da 1081 

plataforma dos caminhos. É inviável financeiramente andar 1082 

sistematicamente a arranjar os caminhos, portanto, vão arranjar mais de 1083 

cem quilómetros de caminhos. Já se procedeu à abertura de procedimento 1084 

para a contratação destes trabalhos. Pese embora isso, têm sido feitos 1085 

trabalhos de limpeza quer pelos sapadores da Câmara, quer pela brigada da 1086 

CIM. Já limparam bermas de estradas, pelo menos, três vezes. Mas há 1087 

sempre um plano que é efetuado pelos técnicos da Câmara, em articulação 1088 

com os Senhores Presidentes de Junta, que indicam aqueles que estão em 1089 

pior situação.--------------------------------------------------------------------------- 1090 

Em relação ao Bairro do Castelo, neste momento, no que diz respeito à 1091 

pedra antiga é muito difícil encontrar, dentro daquilo que foi possível, os 1092 

técnicos encontraram a melhor solução sempre articulada com os 1093 

moradores. Houve sempre essa preocupação de articular e procurar a 1094 

solução mais adequada, dado que pedra antiga era impossível.---------------- 1095 

No que diz respeito à cobertura do mercado municipal terá que questionar 1096 

os técnicos.----------------------------------------------------------------------------- 1097 

Associou-se aos votos de pesar exarados em ata, acrescentado o seu 1098 

lamento pelo falecimento recente do funcionário João Almeida.-------------- 1099 

Parabenizou o Rancho Folclórico de Gouveia pelo seu aniversário. É pena 1100 

que face às circunstâncias não possa ser vivido e festejado de outra forma 1101 

como devia, mas os tempos que vivemos não o permitem. --------------------  1102 
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------- Em resposta ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila 1103 

Franca da Serra, informou que, em relação à Etar, está previsto no dia 6 de 1104 

julho sejam efetuados os ensaios para depois entrar ao serviço, como todos 1105 

desejam.-------------------------------------------------------------------------------- 1106 

Em relação à Ponte Nova, existem duas questões importantes a tratar, uma, 1107 

a regularização do imóvel que foi adquirido e requalificá-lo para servir as 1108 

funções que se pretende. Quer a Câmara, quer a Junta de Freguesia querem 1109 

que seja um espaço fruído como um espaço de lazer e de aproveitamento da 1110 

própria margem do rio. A outra questão, é a fossa que é necessário 1111 

construir, espera que, na próxima segunda-feira, uma vez que o Sr. Eng.º 1112 

António Mendes se irá deslocar a Vila Franca da Serra, para ultimar essa 1113 

questão, de modo a tratar do projeto dessa fossa que será construída em 1114 

terreno privado, que estão disponíveis para ceder um espaço e dessa forma 1115 

poder avançar com a sua construção e resolver um problema que persiste 1116 

em relação ao saneamento básico e depois disso passar a trabalhar o mais 1117 

possível para requalificar todo aquele espaço, dignificá-lo e promovê-lo 1118 

como sendo um espaço de praia fluvial de muita qualidade turística.--------- 1119 

------- Em resposta ao Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) no que 1120 

diz respeito ao Curral do Negro, de facto a estrada está bastante degradada, 1121 

contudo, temos que aguardar que os camiões que passam por ali carregados 1122 

de lenha deixem de transitar, enquanto tal não acontece, vamos 1123 

regularmente colocando saibro. Depois disso sim, avançar com uma 1124 

requalificação da estrada que é necessária e urgente. Os serviços estão a 1125 

tratar do projeto de requalificação para que, ao terminarem aqueles 1126 

trabalhos, se possa avançar para o procedimento da obra.---------------------- 1127 

Informou que o transporte urbano “Estrelinhas” tem sido regularmente 1128 

desinfetado, aliás, tem havido reuniões regulares com a empresa 1129 

concessionária e também tem sido uma preocupação da empresa que o 1130 

serviço seja prestado nas melhores condições de higiene e, desse modo, 1131 

evitar a propagação do vírus.--------------------------------------------------------  1132 

------- Em resposta à Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) o município 1133 

está a trabalhar no sentido de receber os turistas, aliás, no âmbito de 1134 

campanhas de promoção da própria CIM está a ser feita essa promoção e 1135 

estão em permanente contacto e articulação com os operadores turísticos, 1136 

para precisamente verificar e sensibilizá-los e eles estão sensibilizados, e é 1137 

do seu interesse, no sentido de aderir ao selo que o Turismo do Centro 1138 

lançou. Tem havido boa adesão e interesse da parte deles e tem verificado 1139 

uma grande preocupação, séria e verdadeira dos operadores turísticos ao 1140 

nível da higienização dos espaços. Assumiram que é importante para eles 1141 
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próprios e para os negócios deles que os seus espaços de alojamento 1142 

estejam o melhor possível ao nível de higiene. Estão confiantes e não será 1143 

certamente por falta de empenho e cuidado dos operadores que terão 1144 

problemas em relação à propagação da pandemia. Preocupa-o mais e já 1145 

teve a oportunidade de o expressar, com a vinda de compatriotas 1146 

emigrantes que não têm sintomas, não têm noção de que possam ser 1147 

portadores de algum problema, podendo ser potenciais focos de 1148 

disseminação do vírus. Isso é que os preocupa mais. Pois, enquanto que até 1149 

agora, foi um foco grave, com as consequências que todos lamentam, num 1150 

Lar, outra coisa é o perigo de existirem cadeias de transmissão na 1151 

comunidade em que podem, tendencialmente, perder o controle. 1152 

Certamente que agora que aquelas pessoas querem regressar para estar com 1153 

os seus familiares, ou até porque este é um território seguro, de confiança, 1154 

em que não houve muitos casos ao nível da comunidade, pois o mesmo 1155 

estava circunscrito ao lar, se possa perder o controle da situação. Temos 1156 

vindo a analisar e articular com as forças policiais, as corporações de 1157 

bombeiros, o que pode ser feito e continuar acima de tudo esta tarefa de 1158 

informação e sensibilização das pessoas para a perigosidade do vírus, os 1159 

grupos alvo que podem ter consequências mais graves, não deixando de 1160 

sensibilizar os mais jovens.---------------------------------------------------------- 1161 

No que diz respeitos às ETAR’s há duas situações distintas:------------------- 1162 

A Etar de Gouveia, a Câmara está em permanente contacto com a empresa, 1163 

que já foi chamada a atenção para as reclamações e já foi questionada pelo 1164 

Ministério do Ambiente e já respondeu. Já lhes solicitou que enviasse para 1165 

conhecimento dos senhores vereadores e senhores deputados a resposta que 1166 

foi dada e aquilo que tem sido feito por parte da empresa. --------------------- 1167 

A Etar de Arcozelo, a empresa já apresentou o projeto de construção de 1168 

uma etar nova no valor de um milhão de euros. Estão a ser feitas as devidas 1169 

démarches para o lançamento da empreitada.------------------------------------- 1170 

Tem insistido com a empresa e já falou com o Senhor Presidente do 1171 

Conselho de Administração da empresa Águas de Vale do Tejo para a 1172 

possibilidade de efetuar uma visita técnica para ficarem todos a par do que 1173 

se passa e não deixarão de informar os senhores vereadores para 1174 

acompanhar essa visita.-------------------------------------------------------------- 1175 

Em relação ao Vale do Rossim, a posição da Câmara não mudou. Sempre 1176 

defenderam que aquela estrada, está assumido por escrito pelo próprio 1177 

ICNF, é uma estrada florestal, propriedade do ICNF. O que é certo é que o 1178 

ICNF apesar de ter sido chamado a atenção ao longo destes anos todos, 1179 

nunca efetuou qualquer investimento na mesma.---------------------------------  1180 
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No entanto, estando os Municípios no âmbito da CIM a fazer a promoção 1181 

turística dos territórios para trazer gente a estes territórios, contactou com a 1182 

Senhora Presidente do Executivo Regional, Sra. Professora Teresa Fidélis e 1183 

com o Senhor Secretário de Estado Dr. João Paulo Rodrigo, questionando o 1184 

que o Estado pretende fazer em relação a essa estrada. A resposta foi muito 1185 

clara “em relação a essa estrada o ICNF não vai fazer rigorosamente 1186 

nada, está disponível é para vos ceder a estrada.” Portanto, a Câmara de 1187 

Gouveia herda o problema dos buracos. Aquilo que esperava é que os 1188 

senhores deputados lamentassem essa postura do ICNF, mas, ao invés 1189 

disso, culpabilizam o município e o município é que é sistematicamente 1190 

atacado. Estamos num período em que se fala de descentralização 1191 

administrativa, esta é uma forma de descentralização, de ficar com os 1192 

factos consumados, a Câmara durante uns anos assume a estrada e 1193 

requalifica-a. O ICNF já enviou a proposta de protocolo e o curioso é que 1194 

quando se iniciar a obra de requalificação da estrada, é preciso solicitar 1195 

pareceres ao ICFN e pagar a emissão do parecer. É um absurdo. O 1196 

município está a substituir-se à entidade que tem a obrigação e essa 1197 

entidade cede a estrada, mas para fazer alguma coisa é preciso pedir o 1198 

parecer e pagá-lo. É óbvio que não vão aceitar estas cláusulas, pois não faz 1199 

qualquer sentido, pois estamos a falar de duas entidades públicas que, 1200 

supostamente, devem trabalhar no mesmo sentido. Estão a articular com o 1201 

ICNF aquilo que serão as cláusulas do protocolo, para realização de uma 1202 

obra de cerca de €400.000 a expensas do Município. Mas, de facto, todos 1203 

reconhecem aquela estrada como uma via importante para potenciar o 1204 

turismo.--------------------------------------------------------------------------------- 1205 

Outra situação caricata, é a obra que a Altice pretende fazer para ampliação 1206 

da rede. Como o projeto está aprovado na Câmara, entendeu a Altice 1207 

avançar com as obras. Para umas coisas os vigilantes da natureza do ICNF 1208 

são muito lestos, para outras, nem tanto. E, para esta, no dia seguinte 1209 

estavam lá a embargar a obra, pelo facto do ICNF não ter emitido ainda o 1210 

seu parecer. É mais uma vez o Estado a não trabalhar em prol da 1211 

comunidade! -------------------------------------------------------------------------- 1212 

Relativamente à estrada do Curral do Negro, como referiu anteriormente, 1213 

pretende-se a sua requalificação e os serviços técnicos estão a avançar com 1214 

a conclusão do projeto para que, logo que seja possível, os trabalhos de 1215 

remoção das lenhas terminem, se possa avançar com a sua requalificação 1216 

que todos reconhecem que é urgente e premente.--------------------------------  1217 

No que diz respeito à colocação de internet no Curral do Negro, o Senhor 1218 

Vice Presidente teve em contacto com responsável da Altice, mas neste 1219 
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momento a rede é a Vodafone, tendo a Câmara tido a necessidade de 1220 

comprar um router para que o filho do Sr. Leonel Freitas pudesse assistir às 1221 

aulas digitais.-------------------------------------------------------------------------- 1222 

------- À intervenção do Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) 1223 

não podia estar mais de acordo com a homenagem que fez àqueles que por 1224 

algum meio ou ação tanto trabalharam e contribuíram para combater esta 1225 

pandemia, sejam técnicos de saúde, sejam bombeiros, autarquias ou juntas 1226 

de freguesia. É uma tarefa de todos, desde logo porque o gesto mais 1227 

simples é o gesto de higiene pessoal. Neste período para além das medidas 1228 

adotadas de combate, seja na compra de EPI’s, testes, equipamentos 1229 

informáticos, serviços de higienização, entre outras ações. A compra de 1230 

material de protecção seja para as IPSS, bombeiros, pessoal da Câmara que 1231 

esteve sempre a trabalhar a quem agradece o empenho e cooperação que 1232 

deram.---------------------------------------------------------------------------------- 1233 

Após o desconfinamento, começaram a trabalhar a questão dos apoios à 1234 

economia, aos empresários, que de facto é fundamental para continuarem a 1235 

ter a economia viva no concelho. Desde os apoios na água e saneamento, 1236 

apoios na renda ou empréstimos, apoio na comercialização dos produtos 1237 

através da criação de plataforma on-line, para comercialização do queijo, 1238 

do vinho. No âmbito da CIM articular com diversas associações comerciais 1239 

para fazerem junto dos empresários ações de informação e de apoio na 1240 

elaboração de candidaturas em relação aos vários apoios que o estado foi 1241 

aprovando.----------------------------------------------------------------------------- 1242 

Relativamente à questão das Etar’s, informou que as de Figueiró, Vila 1243 

Cortês da Serra e Vila Franca da Serra, as obras físicas estão concluídas. 1244 

Ainda é necessário da parte da EDP a colocação de energia. A Etar de Vila 1245 

Franca da Serra dia 6 de julho vão iniciar-se os ensaios, se tudo correr bem 1246 

pode entrar em funcionamento. A de Vila Cortês da Serra estão à espera 1247 

que a EDP termine o trabalho, que já está pago. A de Figueiró da Serra 1248 

falta a realização dos testes de ensaio.--------------------------------------------- 1249 

Mesmo em tempo de pandemia, a Câmara continuou a fazer obras em 1250 

equipamentos desportivos com o apoio à requalificação do campo de ténis, 1251 

a requalificação dos balneários do campo de futebol “Os Vilanovenses”, 1252 

avançar com a requalificação dos balneários e espaço do bar do estádio 1253 

municipal, a requalificação do bairro belino velho com a reconstrução de 1254 

um muro e alcatroamento do arruamento, a intervenção de requalificação 1255 

dos balneários das piscinas descobertas, €150.000, muito em breve será 1256 

iniciada esta obra, estão em andamento a obras de construção do espaço da 1257 

memória judaica no Bairro do Castelo, na Casa do Passadiço. Para além 1258 
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disso, foram feitos diversos trabalhos nas várias freguesias do concelho, 1259 

nunca pararam apesar da pandemia.------------------------------------------------ 1260 

------- Em resposta ao Senhor Deputado Fernando Silva (PS) sobre o Vale 1261 

do Rossim já abordou essa questão. A Câmara não alterou a sua posição, 1262 

tiveram que a alterar no sentido de chamar uma vez a atenção do Estado e 1263 

confirmar que o estado ali não quer fazer nada, quando lhe competia, pois 1264 

aquela estrada é do Estado Central e nunca será do Município. Se passar 1265 

para a Câmara é durante o tempo que possa permitir tratar dela e investir.---  1266 

Relativamente ao açude, é sua intenção deslocar-se ao local e ver o que 1267 

pode ser feito, provavelmente, terá que ser solicitado um parecer à APA 1268 

para se poder intervir na linha de água.-------------------------------------------- 1269 

Quanto a uma possível evolução da pandemia e se a Proteção Civil 1270 

Municipal está preparada para isso, pergunta – há alguém que esteja 1271 

preparado para a evolução da pandemia? – acho que ninguém.  Hoje, 1272 

comparativamente com o mês de março, já ganhámos experiência para 1273 

podermos dizer que estamos noutra situação para poder enfrentar alguma 1274 

situação que surja. Mas ninguém pode dizer que está preparado. Se houver 1275 

um surto na comunidade quem é que pode dizer que está preparado? Se 1276 

houver um surto na comunidade quem é que pode dizer que está 1277 

preparado? Estamos é com alguma experiência adquirida no combate a esta 1278 

pandemia.------------------------------------------------------------------------------ 1279 

------- Em resposta à Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) no que diz 1280 

respeito aos roteiros literários que, infelizmente, estão prejudicados pela 1281 

pandemia, mas que não deixaram de merecer a atenção da técnica Dra. 1282 

Catarina Santos e estão a ser desenvolvidos e muito bem para que, chegado 1283 

o momento, se dê a sua expressão pública.---------------------------------------- 1284 

Relativamente à questão do canil, informou que é propósito da Câmara de 1285 

Gouveia, juntamente com a Câmara de Celorico da Beira, no sentido de se 1286 

articularem para construírem um espaço destinado a canil/gatil, em 1287 

Celorico da Beira. Proximamente vão dar pública expressão desse 1288 

protocolo com a presença de um membro do Governo. É uma preocupação 1289 

dos dois municípios face à legislação que foi publicada.------------------------  1290 

No combate à Covid-19 associou-se ao agradecimento da Senhora 1291 

deputada, todos são fundamentais nesta batalha, desde aquele que tem a 1292 

tarefa mais simples àquele que tem a tarefa mais exigente como os médicos 1293 

e enfermeiros, que são fundamentais. Acabam por ser todos que adotaram 1294 

medidas de auto-proteção e proteção dos outros e dessa forma por cobro a 1295 

esta pandemia, esperando que haja um medicamento ou vacina que possa 1296 
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ajudar a controlar este vírus, que será algo que vai permanecer na nossa 1297 

vivência.-------------------------------------------------------------------------------- 1298 

 ------- Em resposta ao Senhor Deputado Rui Filipe Monteiro (PS) aludiu 1299 

que o Município de Gouveia considera o setor do turismo bastante 1300 

importante e relevante. Por isso é que o apoiam e estão em articulação com 1301 

os operadores de turismo para saber como se encontram e se precisam de 1302 

apoio, se estão a ser cumpridas as regras de saúde emitidas pela DGS.------- 1303 

No âmbito da CIM, está a ser desenvolvida uma campanha que vai durar 1304 

um mês, que vai ter diversos momentos, com a utilização de diferentes 1305 

meios de promoção que se destina a promover estes territórios da CIM 1306 

como sendo territórios seguros, de confiança para as pessoas gozarem as 1307 

suas férias, desfrutando das nossas paisagens, lagoas, rios, cultura, 1308 

gastronomia, entre outros atributos.------------------------------------------------ 1309 

Em relação à facturação da água no mês de julho as pessoas não vão ser 1310 

prejudicadas, solicitando à Senhora Vereadora Teresa Borges o devido 1311 

esclarecimento.------------------------------------------------------------------------ 1312 

------- Usou da palavra a Senhora Vereadora Teresa Borges aproveitando 1313 

para responder também ao Senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila 1314 

Franca da Serra no que diz respeito às notificações a propósito da ocupação 1315 

da via pública. Confirmou que foi definida a notificação às Juntas de 1316 

Freguesia nos casos de licenciamentos com ocupação de via. No caso 1317 

concreto mencionado pelo Sr. Presidente da Junta, vai verificar o que se 1318 

passou e porque não houve notificação.-------------------------------------------   1319 

No que diz respeito às faturas da água e ao desconto que o Município 1320 

concedeu, de facto devido à pandemia e às medidas de segurança que se 1321 

ponderaram, nos meses de abril e maio, não houve recolha de leituras pelos 1322 

funcionários do Município e por esse motivo o processamento foi calculado 1323 

considerando o histórico dos consumos do consumidor, ou seja, por  1324 

estimativa. A próxima facturação já terá por base leituras reais e o cuidado 1325 

que se vai ter para não aparecerem os tais consumos exagerados e fora da 1326 

média é que vamos dividir aquilo que for a mais do consumo médio pelos 1327 

meses que foram processados por estimativa. Também pode acontecer que 1328 

quem tiver um consumo real inferior ao consumo médio também será feita 1329 

a reposição do valor que pagou a mais.-------------------------------------------- 1330 

------- Retomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara respondendo em 1331 

relação à zona de Santa Guilha e ao direito a ter água e ao saneamento 1332 

básico, todos têm direito, mas nenhum habitante daquela zona deixa de ter 1333 

água ou saneamento, pois tem furo e fossa própria. A cidade foi alargando 1334 

para outras zonas, portanto, é uma situação que terá que ser verificada, 1335 
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sendo certo que dentro de algum tempo esta questão de cada um ter a sua 1336 

própria fossa vai ter uma regulamentação muito própria e as exigências vão 1337 

ser muito maiores e, por isso, iremos fazer com os habitantes daquela zona 1338 

o trabalho que tiver que ser feito no sentido do levantamento da situação e 1339 

eventualmente a ampliação da rede de água e saneamento. Não tem ideia de 1340 

pedido formal de algum morador daquela zona.---------------------------------- 1341 

------- Usou da palavra o Senhor Vereador Jorge Ferreira que, em relação 1342 

aos estabelecimentos de comércio que estavam no mercado e recebem 1343 

apoio da Câmara, mais concretamente, o caso que o Senhor Deputado se 1344 

está a referir, informou que a casa não está fechada, aquilo que 1345 

transmitiram é que a senhora se ausenta do seu local de trabalho. Os 1346 

negócios foram deslocalizados para o mercado municipal provisório, mas 1347 

houve dois estabelecimentos em que não foi possível pela especificidade do 1348 

negócio, foi o caso da ourivesaria e da churrasqueira, cuja renda é paga 1349 

pelo Município. A pessoa está a prejudicar o negócio dela, é ela que está a 1350 

ser prejudicada e não a Câmara.---------------------------------------------------- 1351 

------- Retomou a palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que irá 1352 

dar instruções no sentido de se colocaram os horários nas paragens dos 1353 

autocarros, bem como informação sobre o percurso do Estrelinha.------------   1354 

Respondendo à Senhora Deputada Ana Cristina Oliveira (PS) no que diz 1355 

respeito à CIM, também o Senhor Presidente gostava de ver a CIM- BSE 1356 

com outro desempenho. No entanto, é uma estrutura, como a Senhora 1357 

Deputada pode verificar naquele dia na Assembleia da CIM, com poucos 1358 

meios humanos, com 10 colaboradores, comparando com a Dão-Lafões que 1359 

tem cerca de 30 colaboradores, isso, obviamente, robustece a própria CIM. 1360 

De facto, a nossa CIM-BSE interessa-nos que seja ela robusta e, portanto, 1361 

temos que a robustecer por duas vias, ou contratamos técnicos para 1362 

trabalhar na CIM, ou contratamos serviços de outsourcing, como aliás, tem 1363 

sido feito em termos mais técnicos e específicos, como é o caso do turismo.  1364 

O preferível é que de facto possamos ter um quadro de pessoal capaz em 1365 

número e qualificação, porque só assim vai ser possível fazer com que a 1366 

Comunidade seja parecida com aquilo que todos desejamos. Embora a CIM 1367 

seja algo que está em desenvolvimento, é algo que está a ganhar os seus 1368 

terrenos  de atuação, nomeadamente, com a transferência de competências, 1369 

essa mesma descentralização vai levar a que a CIM tenha que se robustecer 1370 

em termos técnicos. É um desafio que deve caber aos quinze municípios e 1371 

uma preocupação relativamente a esse robustecimento da capacidade da 1372 

CIM que queremos que ela seja mais dinâmica. Muitas vezes ela é atuante, 1373 
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mas como se falou de manhã na reunião, existe uma falta de comunicação 1374 

para o exterior relativamente ao que vai fazendo. Isso temos que alterar.---- 1375 

Estamos cientes dessas limitações e espera contribuir juntamente com os 1376 

seus colegas para fazer alguma coisa para alterar a situação no sentido de 1377 

serem mais pró-ativos, até junto da CCDRC ou qualquer entidade que se 1378 

possam relacionar, não só na apresentação de candidaturas, como sugerir a 1379 

esta entidade áreas em que possamos desafiar esta entidades a olharem para 1380 

projetos e assumir como projetos que podem ser relevantes para este 1381 

território. É essa a preocupação que, tanto ele, como o Presidente da 1382 

Câmara de Almeida e de Manteigas, têm tido.------------------------------------ 1383 

Nessa questão da supressão dos horários dos comboios na linha da Beira 1384 

Alta, a CIM atuou e não se preocuparam em vir para a praça pública, 1385 

atuaram dentro dos canais normais com os gabinetes ministeriais e uma 1386 

semana depois os horários estavam repostos.------------------------------------- 1387 

Informou que, na altura, independentemente destes contactos, foi solicitada 1388 

uma reunião com a Senhora Ministra da Coesão e o Senhor Ministro das 1389 

Infraestruturas. No entanto, muito em breve vão ter uma reunião na CIM 1390 

com estes dois membros do Governo para abordarem o grau de execução 1391 

dos diferentes programas e pacto da CIM, sendo que, no âmbito da CIM e 1392 

Municípios, têm candidaturas nas diferentes entidades para serem 1393 

analisadas e aprovadas e estão há meses à espera. A Câmara de Gouveia, 1394 

no âmbito da CIM, tem uma candidatura no âmbito do património natural, 1395 

o projeto de requalificação do parque ecológico, está há meses a ser 1396 

analisada na CCDRC. Começou a ser analisada em abril após muita 1397 

insistência, porque de facto a própria CCDRC está ela própria incapaz de 1398 

dar rápida satisfação às diferentes candidaturas que foram apresentadas 1399 

pelos Municípios e pelas Comunidades Intermunicipais. Os processos vão-1400 

se atrasando. Quando somos instados pelos membros do Governo a reagir 1401 

aos graus de execução, também preciso clarificar que as coisas não se 1402 

podem fazer porque estão em análise e há muito tempo e com atraso 1403 

significativos.-------------------------------------------------------------------------- 1404 

No que diz respeito à Cerca a Câmara, tentou envolvê-la no plano de 1405 

requalificação urbana da cidade de Gouveia mas, na altura, não foi 1406 

possível. Queremos manter o espaço com as características ao nível do 1407 

ambiente, mas mantendo aquele simbolismo que o espaço tem e que é 1408 

fantástico, como um espaço de espetáculos e deve continuar a ser. O 1409 

projeto que o Urbanista Vítor Souto está a realizar contempla estas 1410 

dinâmicas de espaço de natureza, mas também um espaço de espetáculos, 1411 

na área musical, dança, teatro, entre outros.--------------------------------------- 1412 



 
 

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  
  

 39 

Quanto à questão do Curral do Negro, informou que a piscina se encontra 1413 

com entulho, porque o Sr. Leonel solicitou à Câmara e ao empreiteiro que 1414 

fosse depositado na piscina o entulho proveniente da requalificação dos 1415 

balneários, porque pretende diminuir a profundidade da mesma. Foi algo 1416 

que desde o início foi articulado com o Sr. Leonel de que a requalificação 1417 

da piscina seria por sua conta. ------------------------------------------------------  1418 

Relativamente aos trabalhos que já foram efetuados, a Câmara fez muito 1419 

desse trabalho, já requalificaram os balneários na íntegra, fizeram trabalhos 1420 

de limpeza, trabalhos de alteração da vedação do parque de campismo. Vão 1421 

ainda ser colocados cerca de doze candeeiros novos, pimenteiros novos e 1422 

tomadas novas. Na sequência dos incêndios de 2017, foi articulado com o 1423 

Sr. Leonel, a Câmara assumir um conjunto de obrigações e é isso que estão 1424 

a cumprir. Pode dizer que estão praticamente no final desses trabalhos que 1425 

se comprometeram fazer, aliás, na última visita que fizeram, a questão 1426 

colocada pelo Sr. Leonel foi precisamente que a rede de vedação à volta da 1427 

piscina, que foi danificada pelo empreiteiro aquando a requalificação dos 1428 

balneários, teria que ser reposta e ficou combinado até com os técnicos da 1429 

Câmara que o empreiteiro imediatamente iria fazer isso. Se não está, é 1430 

preciso verificar o atraso. Foi um caderno de encargos que a Câmara se 1431 

comprometeu a assumir que no fundo foi o grosso do investimento todo e, 1432 

portanto, estão no final desse investimento. Não sabe o que é que o Sr. 1433 

Leonel transmitiu às Senhoras Deputadas agora aquilo que está a dizer é 1434 

aquilo que foi articulado com o Sr. Leonel, com o Senhor vice-presidente, o 1435 

chefe de divisão e o empreiteiro. Sabem aquilo que se comprometeram e é 1436 

isso que estão a cumprir e estão disponíveis para ajudar mais, agora quanto 1437 

à dinamização e o resto do arranjo do Parque isso tem que ser assumido 1438 

pelo Sr. Leonel, que paga €60, mas que devido a esta questão ainda não 1439 

começou a pagar.---------------------------------------------------------------------- 1440 

------- Usou da palavra o Senhor Vereador Jorge Ferreira referindo que o 1441 

Curral do Negro foi um concurso público de concessão e havia quatro 1442 

entidades interessadas em concorrer. E, perante as condições que a Câmara 1443 

apresentou, houve entidades que não concorreram, apenas concorreu uma 1444 

entidade. O Sr Leonel assumiu, e desde o princípio está definido, o que 1445 

deve ser feito por cada parte. Pela parte política, a Câmara está disponível 1446 

para fazer tudo, no entanto, existe a parte técnica que impõe as regras e não 1447 

se pode passar daquilo que foi o caderno de encargos, caso contrário 1448 

estaremos a infringir. Há regras a cumprir. Aquilo que a Câmara está a 1449 

fazer naquele espaço é aquilo que se comprometeu desde o início, e ainda 1450 

assim a Câmara tem tentado enquadrar algumas coisas que não estavam 1451 
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contempladas justificando com a ocorrência dos incêndios. Por vontade do 1452 

Senhor Leonel, a Câmara devia requalificar a piscina, mas essência do 1453 

negócio não tem a ver com a parte política, quem desenhou o caderno de 1454 

encargos não foram os políticos.---------------------------------------------------- 1455 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Cristina Oliveira (PS) 1456 

referindo que a essência do negócio condena aquele espaço ao fracasso.----- 1457 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1458 

referindo que o Curral do Negro está com péssimo aspeto e se deitaram 1459 

saibro na estrada, porque é que não deitaram nos 50 a 60 metros da entrada 1460 

do parque? - Questionou. O procedimento é anterior aos incêndios. 1461 

Ocorridos os incêndios, há uma série de situações que têm que ser 1462 

acauteladas, pese embora não estarem definidas no caderno de encargos. 1463 

Esclareceu que o Sr. Leonel Freitas não lhes pediu nada e reconhece que 1464 

dificilmente ele consiga pagar os €60.--------------------------------------------- 1465 

Não compreende a razão de não terem sido cobertos os restantes 50 metros. 1466 

Pedia também uma solução para a questão da internet naquele espaço.------- 1467 

------- Usou da palavra o Senhor Vereador Jorge Ferreira referindo que a 1468 

questão da internet não está nas mãos do Município, é da parte da Altice, 1469 

que não pretende fazer o investimento de ampliação da linha de internet 1470 

apenas por um consumidor. Estamos, no entanto, a insistir para que a 1471 

situação se resolva. ----------------------------------------------------------------- 1472 

------- Interveio novamente a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1473 

alegando que, não podendo o parque usufruir de rede Wi-fi, um serviço tão 1474 

importante nos dias de hoje, provavelmente, o Sr. Leonel Freitas terá que ir 1475 

embora e deixar o investimento que se propôs concretizar.-------------------- 1476 

Pretendia esclarecimento em relação às faturas da água, considerando que a 1477 

informação que consta do verso das mesmas não está a cumprir a Lei.----- 1478 

------- Usou da palavra a Senhora Vereadora Teresa Borges referindo que, 1479 

naquele momento, não possuía mais informação a acrescentar àquilo que já 1480 

disse que possa vir a ser esclarecedor em relação às questões que colocou. 1481 

Eventualmente, noutra ocasião farão os devidos esclarecimentos.-------------   1482 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Cristina Oliveira (PS) 1483 

referindo que, após os esclarecimentos prestados sobre o Curral do Negro, 1484 

ficou ainda mais preocupada, pois significa que aquele espaço está 1485 

condenado ao fracasso. O facto de ter que pagar o valor de €60, acaba por 1486 

ser uma ofensa ao próprio espaço, é o mesmo que ter uma casa degradada e 1487 

dar a uma pessoa gratuitamente para ela fazer obras. Aquilo que aquele 1488 

espaço merece é que a Câmara olha para ele como um projecto digno. 1489 

Qualquer privado que tivesse um parque de campismo naquelas condições, 1490 
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a Câmara seria a primeira a não licenciar. Uma coisa é aquilo que estão 1491 

aqui a falar, outra coisa é de facto ir ao local e presenciar aquilo que as 1492 

Senhoras Deputadas presenciaram. Em relação à pessoa que está a ser 1493 

focada, não pediu para ser ouvido, foram elas que fizeram questão em se 1494 

deslocarem ao local e ver como o mesmo se encontrava. Em relação àquilo 1495 

que o Senhor já fez naquele espaço, considera que somos nós que lhe 1496 

devemos muito a ele.----------------------------------------------------------------- 1497 

Relativamente à Cerca, solicitou uma vez mais esclarecimento ao Senhor 1498 

Presidente.----------------------------------------------------------------------------- 1499 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que o 1500 

Município tentou, aquando a negociação do PEDU da cidade de Gouveia, 1501 

incluir a Requalificação da Cerca, mas não foi possível. Assim, a Câmara, 1502 

porque o considera um espaço excelente e se presta para uma utilização, 1503 

salvaguardando a natureza daquele espaço, para atividades culturais, seja 1504 

de dança, música, teatro e, nesse sentido deve conter também essa valência. 1505 

Assim, o Urbanista Vítor Souto está a preparar um projeto de 1506 

requalificação que contempla as duas vertentes, a parte da natureza e a 1507 

parte cultural. Logo que seja possível avançar por meios próprios ou 1508 

candidatura assim será concretizado.----------------------------------------------- 1509 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) referindo 1510 

que o Senhor Presidente da Câmara afirmou em relação à situação da 1511 

estrada do Vale do Rossim que a culpa é do Estado e que a bancada do PS 1512 

não o acompanha na luta contra o ICNF. Errado! Aquilo que a bancada do 1513 

PS diz, há muito tempo, é que aquela estrada é nossa, a estrada é de 1514 

Gouveia e Gouveia tem que a tratar, porque, caso contrário, os turistas não 1515 

vêm a Gouveia. Se a outra face da moeda é a luta contra o ICNF a favor de 1516 

Gouveia, não tenha dúvidas que a bancada do PS estará a lutar contra o 1517 

ICNF a favor de Gouveia e a lutar por melhores condições para Gouveia.--- 1518 

Concorda que de facto a luta contra a Covid-19 é lutar contra um inimigo 1519 

invisível, difícil de combater, mas é preciso avisar e lembrar as pessoas das 1520 

medidas de combate e de prevenção.----------------------------------------------- 1521 

Confessa que não tem o complexo de perseguição mas, no seu caso em 1522 

particular, tem a fibra ótica a 50 metros da sua habitação e não chega à sua 1523 

porta, tem o alcatrão nas ruas envolventes à sua habitação e, no entanto, 1524 

não chega à sua casa.----------------------------------------------------------------- 1525 

Registou, com agrado, o interesse manifestado pelo Senhor Presidente da 1526 

Câmara em visitar o açude.---------------------------------------------------------- 1527 

II – PERÍODO DE “ORDEM DO DIA” 1528 
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PONTO 1 – Discussão e Votação da Proposta de Alteração ao 1529 

Regimento da Assembleia Municipal de Gouveia para o 1530 

mandato 2017/2021 1531 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1532 

referindo que, para serem filmadas e reproduzidas as sessões da 1533 

Assembleia Municipal, é necessário introduzir uma alteração ao 1534 

Regimento, a qual foi feita pelos serviços jurídicos da Câmara Municipal. 1535 

Assim, a alteração proposta implica a modificação ao artigo 57.º, com a 1536 

eliminação do n.º 5, o qual dispunha que “As reuniões serão objeto de 1537 

gravação de voz integral, realizada com equipamento que permita ouvir 1538 

com clareza todos os intervenientes, sendo essa gravação mero auxiliar da 1539 

elaboração da ata, pelo que será destruída imediatamente após a sua 1540 

aprovação”, uma vez que as gravações passam a integrar o arquivo 1541 

municipal.------------------------------------------------------------------------------ 1542 

Em simultâneo, propõe-se que seja introduzido o Capítulo X, que adita dois 1543 

novos artigos, o 73.º e o 74.º, cujo conteúdo os Senhores Deputados  1544 

tiveram conhecimento.--------------------------------------------------------------- 1545 

Para além disso, é necessário que os Senhores Deputados deem o devido 1546 

consentimento, através da assinatura de um documento, bem como o 1547 

público, que o jurista propõe que, em cada sessão, se assine o documento 1548 

de autorização, com o qual não concorda, na sua opinião poderia ser feito 1549 

de uma única vez, ou seja, se todos assinarem conscientemente a 1550 

autorização para serem filmados, considera que essa autorização é válida 1551 

para as restantes sessões.------------------------------------------------------------- 1552 

------- De seguida declarou abertas as inscrições para os Senhores 1553 

Deputados que pretendessem intervir.--------------------------------------------- 1554 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1555 

referindo que devia vir consagrado no Regimento o facto de poderem 1556 

trabalhar on-line, considerando que esta proposta fica muito aquém do que 1557 

estavam à espera. Pretendia saber se o documento foi validado pelo 1558 

encarregado de proteção de dados e se estão salvaguardados os riscos que 1559 

implicam a transmissão da imagem dos intervenientes, a qual poderá vir a 1560 

ser usada indevidamente.------------------------------------------------------------ 1561 

Por outro lado, verificou que a alteração que está a ser proposta, é idêntica 1562 

à de uma outra autarquia e que se encontra publicada em Diário da 1563 

República.------------------------------------------------------------------------------ 1564 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia referindo que 1565 

esta alteração ao Regimento foi feita pelo Jurista da Câmara, com o 1566 

acompanhamento do Senhor Vereador José Nuno Santos e há uma posição 1567 
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do jurista que contradiz um pouco o que a Senhora Deputada referiu no que 1568 

diz respeito à transmissão da imagem, ou seja, os políticos, por serem 1569 

figuras públicas, não têm o direito de proteção de dados quando se trata de 1570 

uma intervenção política.------------------------------------------------------------  1571 

Quando for adquirido o equipamento terá que se analisar as formas de 1572 

transmissão. Aquilo que lhe transmite o jurista é que está consagrado o 1573 

necessário para se poder gravar a imagem. --------------------------------------- 1574 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Isabel Nascimento (PPD/PSD) 1575 

pretendendo fazer uma referência relativamente à salvaguarda que está 1576 

contida no n.º 4 do art.º 73.º. Quando alguém se manifesta contra a 1577 

filmagem, considera, na sua opinião, que se está a tentar ponderar dois 1578 

valores que têm dignidades diferentes e, portanto, não são equivalentes. Por 1579 

um lado, o direito à imagem e à palavra e até, eventualmente, à reserva da 1580 

vida privada dependendo do assunto que estão a tratar e, por outro lado, o 1581 

interessa da Assembleia em transmitir a imagem e o interesse a quem está 1582 

em casa em visualizar. Acha que estes interesses não podem ser 1583 

ponderados, porque claramente um sobrepõe-se ao outro.---------------------- 1584 

Em termos de terminologia, há aspetos que não estão corretos: “as 1585 

concretas circunstâncias”, na sua opinião as circunstâncias são concretas, e 1586 

de alguma maneira teriam que se elencar algumas; “interesses 1587 

prevalecentes”, se são prevalecentes é porque se sobrepõem e, por último, 1588 

“o Presidente da Assembleia Municipal, reserva-se o direito de suspender 1589 

temporariamente ou mesmo proibir a transmissão áudio/vídeo”, este 1590 

direito reserva-se só ao Senhor Presidente? Não há direito ao contraditório 1591 

das pessoas que estão deste lado em dar a sua opinião? É um direito que é 1592 

encabeçado só na figura do Senhor Presidente? – Perguntou.------------------ 1593 

Acha que esta salvaguarda tem de facto de ser apurada ou trabalhada, mas 1594 

não concorda da forma como está redigida.---------------------------------------  1595 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa, sendo de opinião que, 1596 

aquilo que o jurista quis afirmar é que, como é o Presidente da Assembleia 1597 

que dirige os trabalhos, eventualmente, em alguma situação poder agir e 1598 

impedir a filmagem, mas será em situações extremas.--------------------------- 1599 

Esta foi a versão proposta pelo jurista, com o acompanhamento do Senhor 1600 

Vereador José Nuno Santos. Reconhece que o Regimento tem que ser 1601 

atualizado, pois é um documento que já vem de outros mandatos. Propõe a 1602 

sua aprovação para que seja possível a este órgão emitir as sessões, 1603 

verificando com a Câmara quais os meios audiovisuais que se devem 1604 

adquirir. Fica o compromisso de aproveitar o resto de mandato para, numa 1605 



 
 

A S S E M B L E I A   M U N I C I P A L   D E   G O U V E I A  
  

 44 

comissão da assembleia, começar a estudar e a projetar um Regimento mais 1606 

adaptado e que fique já para o próximo mandato.-------------------------------- 1607 

------- De seguida colocou à votação a Proposta de Alteração ao 1608 

Regimento da Assembleia Municipal de Gouveia para o mandato 1609 

2017/2021, tendo sido aprovada com vinte (20) votos a favor e catorze (14) 1610 

abstenções.----------------------------------------------------------------------------- 1611 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Daniela Figueiredo (PPD/PSD) 1612 

aludindo o seguinte:------------------------------------------------------------------ 1613 

“Embora entenda que não deva justificar o meu sentido de voto de 1614 

abstenção, considero que as pessoas têm direito a votar contra, a favor ou 1615 

abstenção. No entanto, tendo escutado duas intervenções que colocaram 1616 

dúvidas à alteração que está a ser proposta, uma delas, vinda de uma 1617 

pessoa ligada à jurisdição e, compreendendo que, em caso de utilização de 1618 

imagem ou de outro tipo de assunto, devem estar sempre salvaguardados, 1619 

absteve-se porque deve haver espaço a melhoria do documento”.------------ 1620 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Junta de Freguesia de 1621 

Gouveia referindo que votou favoravelmente, porque entende que as 1622 

pequenas coisas não são impeditivas para que se não divulgue as sessões da 1623 

Assembleia, podendo esses pequenos “grãos de areia” ser removidos mais 1624 

tarde, trabalhar o documento e fazer o acerto final do documento, tendo em 1625 

atenção a parte do público que pode não querer a utilização da sua imagem. 1626 

PONTO 2 – Proposta da 2.ª Alteração por Adaptação do Plano de 1627 

Urbanização de Gouveia. – Deliberar tomar 1628 

conhecimento nos termos do n.º 4 do art.º 121.º do 1629 

Regime Jurídico dos Instrumentos de Gestão Territorial 1630 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1631 

concedendo a palavra ao Senhor Presidente da Câmara para apresentação 1632 

do ponto da ordem de trabalhos.---------------------------------------------------- 1633 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que a 1634 

presente informação escrita é suficientemente esclarecedora. A mesma tem 1635 

a ver, no fundo, em termos de planta de condicionantes, relativamente à 1636 

zona em frente ao lagar de azeite, em Gouveia, que apesar de estar em área 1637 

urbana, por lapso, na altura da realização do Plano de Urbanização da 1638 

cidade, ficou ali com uma área com Reserva Agrícola e outra área com 1639 

Reserva Ecológica.-------------------------------------------------------------------- 1640 

Nestas circunstâncias, em articulação com a CCDRC e com a Entidade 1641 

Regional de Agricultura, trabalhou-se no sentido de expurgar dessas duas 1642 

reservas daquele terreno, por forma a que o mesmo possa ser um terreno de 1643 

área urbana, mas sem estas condicionantes, ficando liberto dessas amarras.- 1644 



 
 

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 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 1645 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir não se 1646 

verificando nenhuma intervenção. ------------------------------------------------- 1647 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia colocando à 1648 

votação a “Proposta da 2.ª Alteração por Adaptação do Plano de 1649 

Urbanização de Gouveia”, constituída pelo Relatório e Planta de 1650 

Condicionantes, tendo a Assembleia Municipal deliberado tomar 1651 

conhecimento, nos termos do n.º 4 do art.º 121.º do Regime Jurídico dos 1652 

Instrumentos de Gestão Territorial.------------------------------------------------- 1653 

PONTO 3 – Apreciação das informações/propostas relativas aos atos 1654 

praticados ao abrigo da Lei 6/2020, de 10 de abril, na 1655 

redação dada pela Lei n.º 12/2020, de 7 de maio: 1656 

I. Proposta da 7.ª Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do 1657 

Plano da Câmara Municipal de Gouveia do ano de 2020 1658 

II. Despacho de criação de Medidas de Apoio à Economia Local – 1659 

Gouveia Investe 1660 

III. Despacho de autorização de abertura de lojas com porta aberta 1661 

para a rua com área superior a 400 m2 1662 

IV. Medidas de apoio aos munícipes e empresas relativamente à 1663 

fatura da água, saneamento e resíduos sólidos 1664 

V. Informações do Senhor Presidente e Informação da Situação 1665 

Financeira a 30/04/2020 1666 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1667 

concedendo a palavra ao Senhor Presidente da Câmara para apresentação 1668 

do ponto da ordem de trabalhos. --------------------------------------------------- 1669 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que este 1670 

ponto decorre da legislação relacionada com as medidas Covid-19. Durante 1671 

o período de confinamento, para que as autarquias pudessem continuar a 1672 

trabalhar, foi criado um regime de exceção que permitiu serem tomadas 1673 

estas deliberações. Pretende-se, agora, dar conhecimento à Assembleia 1674 

Municipal daquilo que foi efetuado durante esse período e aprovado em 1675 

reunião de Câmara.------------------------------------------------------------------- 1676 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 1677 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir não se 1678 

verificando nenhuma intervenção.-------------------------------------------------- 1679 

------- Deliberou a Assembleia Municipal apreciar e, consequentemente, 1680 

tomar conhecimento das informações e propostas relativas aos atos 1681 

praticados ao abrigo da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, na redação dada pela 1682 

Lei n.º 12/2020, de 7 de maio, nomeadamente:----------------------------------- 1683 
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I. Proposta da 7.ª Alteração ao Orçamento e às Grandes Opções do 1684 

Plano da Câmara Municipal de Gouveia do ano de 2020 1685 

II. Despacho de criação de Medidas de Apoio à Economia Local – 1686 

Gouveia Investe 1687 

III. Despacho de autorização de abertura de lojas com porta aberta para a 1688 

rua com área superior a 400 m2 1689 

IV. Medidas de apoio aos munícipes e empresas relativamente à fatura 1690 

da água, saneamento e resíduos sólidos 1691 

V. Informações do Senhor Presidente e Informação da Situação 1692 

Financeira a 30/04/2020 1693 

PONTO 4 – Discussão e votação da Proposta de Ratificação da 8.ª 1694 

Alteração Orçamental às Grandes Opções do Plano da 1695 

Câmara Municipal de Gouveia do ano de 2020 1696 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1697 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 1698 

ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------- 1699 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que esta 1700 

proposta está relacionada, em grande parte, com as medidas de combate à 1701 

Covid-19. São despesas relacionadas com a aquisição de equipamentos de 1702 

proteção, aquisição de serviços, vestuário, com um reforço do montante às 1703 

associações, tudo aprovado em reunião de Câmara.----------------------------- 1704 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 1705 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 1706 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) 1707 

questionando o Senhor Presidente se existe dotação suficiente para fazer 1708 

face a uma segunda fase da pandemia.--------------------------------------------- 1709 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1710 

questionando o Senhor Presidente da Mesa sobre o seu pedido de 1711 

informação relacionado com as despesas com a Covid-19.--------------------- 1712 

------- Respondeu o Senhor Presidente da Mesa referindo que o pedido da 1713 

Senhora Deputada logo que foi recepcionado nos serviços foi de imediato 1714 

remetido para a Câmara Municipal a fim de informar, mas ainda não tem 1715 

essa informação para lhe entregar.-------------------------------------------------- 1716 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) referindo 1717 

que, em anteriores sessões da Assembleia Municipal, já chamou a atenção 1718 

para a forma como os documentos da Câmara são presentes a este órgão. 1719 

Mais uma vez, esta proposta é apresentada como sendo uma proposta 1720 

simples, com mapas e sem nenhum tipo de explicação. Na sua opinião, o 1721 
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documento carecia de mais explicação, ou seja, onde foram feitos os 1722 

reforços, onde foram feitas as anulações e as razões.---------------------------- 1723 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara, respondendo ao 1724 

Senhor Deputado Constantino Matos (CDU), informou que o Fundo de 1725 

Emergência Social é reforçado sempre que necessário para fazer face a 1726 

essas despesas. Se for necessário, espera que não, a rubrica será reforçada. 1727 

Respondendo à Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) informou que as 1728 

despesas relacionadas com a Covid-19, a Câmara dispõe até amanhã, dia 30 1729 

de junho, para enviar para a DGAL todos os custos com aquilo que foi 1730 

investido, seja em equipamento de proteção individual, testes, contratação 1731 

de serviços de enfermagem. Os serviços estiveram a fazer essa compilação 1732 

que, como disse, amanhã, será enviada para a DGAL e, posteriormente, 1733 

será remetida a todos os Senhores Deputados.------------------------------------ 1734 

Respondendo ao Senhor Deputado Fernando Silva (PS) a proposta é aquela 1735 

que tem vindo sempre à Assembleia Municipal, contudo, solicitará aos 1736 

serviços para que, no futuro, possam, eventualmente, fazer um texto escrito 1737 

que possa esclarecer melhor as dúvidas que possam surgir.-------------------- 1738 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa colocando à votação a  1739 

“Proposta de Ratificação da 8.ª Alteração Orçamental às Grandes 1740 

Opções do Plano da Câmara Municipal de Gouveia do ano de 2020”, 1741 

tendo sido a mesma aprovada, por maioria, com vinte e um (21) votos a 1742 

favor por parte das Bancadas Parlamentares do PPD/PSD e do CDS/PP e 1743 

doze (12) abstenções por parte das Bancadas Parlamentares do PS e CDU, 1744 

nos termos do art.º 7.º - A da Lei n.º 6/2020, de 10 de abril, na redação dada 1745 

pela Lei n.º 12/2020, de 7 de maio.------------------------------------------------- 1746 

PONTO 5. Discussão e Votação da Proposta da 1.ª Revisão ao 1747 

Orçamento e às Grandes Opções do Plano da Câmara 1748 

Municipal de Gouveia do ano de 2020 1749 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1750 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 1751 

ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------- 1752 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que esta 1753 

Revisão prende-se, sobretudo, com o aumento da receita e ao nível das 1754 

Despesas com a alteração do Orçamento que se prende com a questão da 1755 

contratação dos empréstimos que se propõem contratar. Os empréstimos 1756 

BEI para a zona dos Bellinos e Mercado Municipal, na parte que se prende 1757 

com a componente nacional, bem como a introdução de algumas rubricas 1758 

que se prendem com a implementação do Sistema de Informação dos 1759 

Serviços da Camara Municipal, nomeadamente, informatização em termos 1760 
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dos serviços da Câmara Municipal, que se trata de uma candidatura que 1761 

está efetuada; a anulação de uma candidatura feita ao Turismo de Portugal 1762 

e que não prosseguiu; o reforço em termos dos sistemas de modernização 1763 

administrativa; os empréstimos no âmbito do BEI, bem como o dinheiro 1764 

que se propõem obter por via dos empréstimos de médio e longo prazo para 1765 

a Beneficiação da Av. Aureliano Dias Gonçalves – Arcozelo, Beneficiação 1766 

do Troço da EM 502 entre o Cemitério Lagarinhos e a EN17, Beneficiação 1767 

de Arruamentos do Bairro Santo António, em Nespereira - Fase 1, 1768 

Beneficiação da Rua 5 de Outubro e do Entroncamento na Av.do Centro de 1769 

Dia, em Paços da Serra.-------------------------------------------------------------- 1770 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 1771 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 1772 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1773 

referindo que, no ano de 2019, tiveram cerca de doze revisões/alterações 1774 

orçamentais. Este ano, em junho, apresenta-se a 1.ª Revisão Orçamental e a  1775 

8.ª Alteração ao Orçamento. Trata-se, de facto, de um processo designado 1776 

de “Continuar Gouveia”, portanto, é mais do mesmo. É a manutenção 1777 

daquilo que tem sido o lema da maioria do executivo na Câmara e, é nesse 1778 

sentido, que a bancada do PS se vai abster na votação deste ponto.----------- 1779 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Silva (PS), solicitando 1780 

esclarecimento sobre o motivo da anulação do valor de €20.995 na rubrica 1781 

referente à candidatura ao Turismo de Portugal, bem como o reforço do 1782 

valor de €107.500 na rubrica de implementação de sistemas de informação.   1783 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara informando que a 1784 

candidatura no âmbito do Turismo de Portugal tinha duas vertentes. Uma 1785 

vertente ligada ao comércio local e, ao mesmo tempo, com financiamento 1786 

da parte do Turismo. Era destinada â dinamização do comércio local tendo 1787 

em vista o seu reflexo no turismo. Este programa não avançou, o Turismo 1788 

de Portugal acabou por não avançar com ela e daí esta correção.-------------- 1789 

Os sistemas de informação prendem-se com aquisição de equipamentos 1790 

relacionados com a georreferenciação e com equipamentos informativos. 1791 

------- O Senhor Presidente da Mesa colocou à votação a “Proposta da 1.ª 1792 

Revisão ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano da Câmara 1793 

Municipal de Gouveia do ano de 2020”, tendo sido o documento 1794 

aprovado, por maioria, com vinte e um (21) votos a favor por parte da 1795 

Bancada Parlamentar do PPD/PSD e do CDS/PP e doze (12) abstenções 1796 

por parte da Bancada Parlamentar do PS e da CDU, nos termos da alínea 1797 

a), do n.º 1, do art.º 25.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro.--------------- 1798 
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PONTO 6. Apreciação e Votação dos Documentos de Prestação de 1799 

Contas da Câmara Municipal de Gouveia do Ano de 1800 

2019; Apreciação do Inventário de todos os Bens, Direitos 1801 

e Obrigações Patrimoniais 1802 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 1803 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 1804 

ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------ 1805 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara iniciando uma breve 1806 

apresentação dos Documentos de Prestação de Contas do ano de 2019, 1807 

começando por referir que em relação à Execução Orçamental da Receita 1808 

Corrente foi arrecadado 86% do previsto; na Despesa Corrente executada 1809 

90% do previsto; relativamente à Receita de Capital foi absorvido 87% 1810 

daquilo que estava previsto e em relação às Despesas de Capital foi 1811 

realizado 72,4%.---------------------------------------------------------------------- 1812 

A razão destes números, nomeadamente, em termos de Capital e ao facto 1813 

de não se ter conseguido números melhores, prende-se, sobretudo, com o 1814 

facto de algumas candidaturas que estavam previstas, ainda hoje, se estar a 1815 

aguardar a sua aprovação, quando era suposto já estarem aprovadas. Uma 1816 

delas, a “Requalificação de Percursos Pedonais inclusivos no Centro 1817 

Urbano de Gouveia” (Bairro de Lázaro), no âmbito da melhoria acessível, 1818 

no valor de €200.000, ainda hoje está em análise, porque os serviços da 1819 

CCDRC estão com atraso na análise das candidaturas e sozinhos 1820 

dificilmente vão ter tempo para regularizar a situação. Outra candidatura 1821 

em atraso prende-se com a “Requalificação do Parque Ecológico”, no valor 1822 

de €700.000 que ainda está a ser analisada.--------------------------------------- 1823 

Estas execuções na parte do Capital não foram tão boas, precisamente 1824 

devido a estas contingências. Por outro lado, também sabem os problemas 1825 

que tiveram com a empreitada do Mercado Municipal, tudo isso, somado, 1826 

conduziu a este resultado.------------------------------------------------------------ 1827 

No entanto, ainda assim, apresentam-se bons níveis de execução e, nessa 1828 

medida, estão satisfeitos, querendo como é óbvio mais e ainda melhor.------ 1829 

Relativamente às Funções, uma vez mais, demonstra-se a preocupação com 1830 

a área social, a preocupação com a relação com as Juntas de Freguesia, com 1831 

o movimento associativo no seu todo, bem como o apoio à área empresarial 1832 

e a procura de apoios a empresas que se possam fixar no concelho de 1833 

Gouveia. Essa área também foi para a Câmara Municipal uma prioridade e 1834 

continua a ser uma prioridade e apresentou alguns resultados. Para além da 1835 

parte da execução das empreitadas, o PEDU de Gouveia que, como diz, 1836 

querem continuar a ter uma boa execução e, dessa forma, a cidade de 1837 
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Gouveia poder ter mais apoios para candidaturas em termos de 1838 

requalificação urbana e, nessa medida, efetuar mais requalificações na 1839 

cidade.---------------------------------------------------------------------------------- 1840 

Concluindo, continuam a dar execução àquilo que são as grandes 1841 

prioridades que tinham previsto e, dessa forma, continuar a executar aquilo 1842 

que se propuseram e continuar a melhorar as condições de vida dos 1843 

gouveenses.-------------------------------------------------------------------------- 1844 

Referiu, ainda, que caso os Senhores Deputados tenham alguma dúvida 1845 

mais em concreto, encontrava-se presente o Sr. Dr. Pedro Patrício, 1846 

consultor externo na área financeira, para prestar o devido esclarecimento.- 1847 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 1848 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 1849 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) procedendo 1850 

à leitura da seguinte declaração:---------------------------------------------------- 1851 

“CONTA DE GERÊNCIA 1852 

Depois de exigente e atenta leitura das 442 páginas que teve a bondade de 1853 

produzir para serem analisadas em curto espaço de tempo e após me ter 1854 

debruçado sobre os documentos que suportam os restantes 11 pontos da 1855 

O.T., confesso que me retive apenas no Relatório de Gestão para, em 1856 

forma de flash, me pronunciar, revelando, desde já que se V.Exa, Senhor 1857 

Presidente, não descobrir qualquer sentido no que lhe digo, sentir-me-ei 1858 

ressarcido pelo esforço a que me vi forçado para digerir tão volumosa e 1859 

grossa resma de papéis! Ao mesmo tempo, tenho fé em que a mensagem 1860 

subliminar do meu rascunho possa ajudar-nos a encontrar um meio mais 1861 

eficaz de seguir, e cito as suas palavras no final do Relatório, “uma 1862 

orientação executiva concreta para o presente e para o futuro do 1863 

concelho”.----------------------------------------------------------------------------- 1864 

Os outros flashes que faço são visões rápidas a que cada um dará a 1865 

interpretação que lhe aprouver. Começo pela Apresentação para destacar 1866 

o Grupo Autárquico onde se encontram descritas as entidades participadas 1867 

que passo a citar: Águas Vale do Tejo, Municipia e Gouveinova.------------- 1868 

No ponto de Análise à Execução Orçamental, realço a afirmação de que 1869 

nos agregados das despesas (Corrente e Capital), 71% do total foi para 1870 

despesas correntes e só 29% foram utilizados em despesa de capital.--------  1871 

Nas Grandes Opções do Plano constata-se que em 2019, o Programa 111 1872 

– Administração Geral teve a maior fatia do bolo com 45%, seguido de 1873 

Abastecimento de Água, Saneamento e Resíduos Sólidos com 17%. A parte 1874 

restante divide-se por Operações com a Dívida Autárquica (7%), 1875 
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Protecção do Ambiente (6%). O Mercado e Turismo aparecem com 3%, já 1876 

no final.--------------------------------------------------------------------------------- 1877 

O que verdadeiramente interessa apurar é se as Opções tomadas pelo 1878 

executivo nos têm levado ou não a bom porto. O que sabemos até agora é 1879 

que Gouveia se tem deixado arrastar na onda que varre todo o interior, de 1880 

depressão demográfica de uma economia moribunda e o que é mais grave, 1881 

de falta de ambição e sem capacidade de inverter a queda para o abismo. 1882 

A perspectiva com que são encarados sectores vitais para o 1883 

desenvolvimento, como o turismo, a agricultura e a floresta não é 1884 

suficiente para projectar Gouveia para uma dimensão competitiva na 1885 

montanha e diferenciadora no vale do Mondego.-------------------------------- 1886 

É urgente optar por políticas inovadoras e investir meios e recursos, sem 1887 

hesitação, correndo riscos com os agentes económicos locais confiando na 1888 

sua capacidade de lutar e vencer.-------------------------------------------------- 1889 

Não basta falar de reabilitação e requalificação de ecossistemas 1890 

ribeirinhos, mas é preciso ter coragem de fazer novo, de construir e não 1891 

tomar atitudes dúbias e obscuras quando se fala da Ecovia da Ribeira das 1892 

Duas Pontes.--------------------------------------------------------------------------- 1893 

Não basta apontar os modestos registos no Posto de Turismo ou promover 1894 

produtos sem vantagem competitiva e darmo-nos por satisfeitos. É preciso, 1895 

em primeiro lugar, conhecer os públicos alvo, descobrir os mercados 1896 

emissores de turismo a quem Gouveia tem potencialidades para atrair. 1897 

Não é indiferente ir a uma feira de turismo a Madrid, a Berlim, Valladolid, 1898 

a Paris ou à BTL! Ou seja, devemos conhecer o que temos, o que 1899 

precisamos, o que vamos oferecer, e a quem.------------------------------------- 1900 

Não basta falar de Comunicações, é preciso lutar até ao fim pelas 1901 

acessibilidades e rasgar todas as vestes que forem precisas para nos 1902 

tratarem com a dignidade que os gouveenses e a história de Gouveia 1903 

merecem.------------------------------------------------------------------------------- 1904 

Queria por fim recordar que a primeira condição para se ter sucesso na 1905 

actividade política, sr. Presidente, é ser capaz de motivar e mobilizar 1906 

aqueles que nos rodeiam e aceitaram a responsabilidade de servir a 1907 

comunidade.--------------------------------------------------------------------------- 1908 

Isso não se faz despejando centenas e centenas de páginas de assuntos da 1909 

autarquia sobre uma Assembleia constituída por mulheres e homens que 1910 

querem dar o seu melhor mas querem também ser tratados com dignidade, 1911 

para decidir em consciência.--------------------------------------------------------  1912 

O sistema de funcionamento da autarquia requer que os órgãos e as 1913 

instituições tenham vida democrática e transparente para que o eleitorado, 1914 
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fonte do poder, acredite nos políticos que elege e não desvie o seu apoio 1915 

para populismos emergentes que acenam com falsas bandeiras de justiça. 1916 

Cumprimento o sr. Presidente da A.M. pelo empenho em proporcionar 1917 

condições mínimas de conforto no local de trabalho autárquico que nos é 1918 

destinado, mas a nossa missão é sobretudo contribuir com ideias, 1919 

sugestões, propostas e opiniões sobre o nosso concelho. Para isso, é curial 1920 

que a participação dos autarcas que oferecem à causa pública o seu tempo 1921 

e esforço, em detrimento da vida familiar e pessoal, seja respeitada e 1922 

incentivada. O que sucede, infelizmente, é que não há sensibilidade de 1923 

quem está no poder para compreender que a vida democrática começa no 1924 

respeito político dos que se dedicam desinteressadamente ao bem comum. 1925 

Isso não se faz com uma discussão fictícia em que ninguém se inteirou do 1926 

que se discute. Tudo isto para no final o executivo suspirar aliviado: 1927 

“como esperávamos, as contas foram aprovadas…”. Convencido, este 1928 

executivo, de que fez um trabalho excelente, com uma participação 1929 

alargada e entusiasmada, não só dos seus apoiantes mas da Assembleia em 1930 

peso!”----------------------------------------------------------------------------------- 1931 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) 1932 

procedendo à leitura da seguinte declaração:------------------------------------- 1933 

“O Relatório de Gestão em análise demonstra de forma objetiva e real a 1934 

atividade desenvolvida pela Câmara Municipal em 2019, bem como os 1935 

resultados financeiros associados e os respetivos indicadores de execução 1936 

que, na generalidade foram muito positivos, sem deixar de dar resposta 1937 

aos programas sociais e económicos implementados e a novos projetos 1938 

criados e às grandes obras em desenvolvimento.-------------------------------- 1939 

A nível económico os resultados reafirmam a boa forma das contas da 1940 

autarquia, apresentando uma gestão eficiente e eficaz demonstrando que 1941 

cumpriu as obrigações que assumiu, obtendo um excedente corrente 1942 

superior a um milhão de euros que lhe permitiu amplificar o investimento 1943 

e, ainda, um saldo orçamental, tradutor do rigor e da prudência com que a 1944 

Câmara Municipal vem atuando neste domínio.--------------------------------- 1945 

A Câmara Municipal deu continuidade aos projetos e às apostas sociais e 1946 

culturais e às premissas e prioridades com que se comprometeu no âmbito 1947 

do seu programa autárquico, apostando em satisfazer as necessidades 1948 

básicas e mais prementes da população, sem descurar o incentivo ao 1949 

desenvolvimento económico e ao empreendedorismo, a aposta na 1950 

promoção dos produtos endógenos (SISAB, VINAL) e na valorização do 1951 

território (Geoparque).--------------------------------------------------------------- 1952 
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Mas 2019 foi o ano dos projetos de saneamento e das ETAR’s, do arranque 1953 

do Mercado Municipal e dos Bellinos.--------------------------------------------- 1954 

Mas também é visível uma política de proximidade e de parceria com as 1955 

Freguesias, através de acordos de execução, de contratos 1956 

interadministrativos, e através do apoio logístico.------------------------------ 1957 

Consciente de que o desenvolvimento de um município está intimamente 1958 

relacionado com políticas educativas consistentes e assertivas, a Câmara 1959 

Municipal manteve a aposta na área da Educação, seja ao nível dos 1960 

equipamentos seja no apoio aos alunos.------------------------------------------- 1961 

O Município de Gouveia continua, desde modo, empenhado em promover o 1962 

sucesso educativo, contribuindo, juntamente com os outros atores 1963 

educativos, para uma educação de qualidade para todos e fomentando a 1964 

igualdade de oportunidades.-------------------------------------------------------- 1965 

A preocupação com a coesão social no concelho não foi negligenciada 1966 

como podemos ver pelos diversos projetos e/ou medidas que foram 1967 

implementados.------------------------------------------------------------------------ 1968 

A aposta na área cultural e desportiva, de forma gradual e sustentada, 1969 

projetando e apoiando um conjunto de práticas culturais e desportivas de 1970 

relevância seja no domínio do livro e da leitura, do teatro à dança, do 1971 

desporto, da música à sétima arte através do apoio às coletividades 1972 

desempenhando uma continuada função educativa no exercício de 1973 

estratégias apelativas e mobilizadoras de diversos tipos de públicos.-------- 1974 

O investimento na melhoria das condições ambientais com vista à 1975 

construção de uma sociedade e de um ambiente mais sustentáveis e 1976 

perpetuar esses comportamentos nas gerações futuras.------------------------- 1977 

Finalmente, estamos satisfeitos com os resultados do rigor da política e da 1978 

aposta na eficiência da gestão dos recursos públicos assumida desde o 1979 

primeiro dia por este Executivo. Agora esperamos que seja prudente e 1980 

continue a trabalhar em candidaturas comunitárias e mostrar sobriedade 1981 

na gestão da despesa e cada vez mais assertivo no investimento.------------- 1982 

Assim, a bancada do PSD vota a favor.”------------------------------------------ 1983 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 1984 

referindo o seguinte:------------------------------------------------------------------ 1985 

“Muitas são as preocupações deste executivo, e ainda bem, pois de facto é 1986 

razão para nos preocuparmos, o executivo e nós todos, em relação àquilo 1987 

que acontece em Gouveia.----------------------------------------------------------- 1988 

Sem dúvida que foi o ano para requalificar as Etares, investir no 1989 

saneamento, mas, também, entregar à empresa que, no próximo século, vai 1990 
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gerir aquilo que serão os nossos desígnios face às águas. Por executar 1991 

ficou:------------------------------------------------------------------------------------ 1992 

- Programa combate ao abandono e insucesso escolares de 2016------------ 1993 

- O Projeto Envelhecimento Ativo de 2017---------------------------------------- 1994 

- A Cidade Amiga das Crianças de 2017------------------------------------------ 1995 

- Requalificação e ampliação do Calçadão de 2018----------------------------- 1996 

- A aquisição de cartografia ou requalificação de percursos pedonais 1997 

inclusivos no centro urbano de Gouveia------------------------------------------- 1998 

- Vários projectos de Drenagem Pública de Águas Residuais, como é o 1999 

caso de S.Paio------------------------------------------------------------------------- 2000 

- A construção de coletor emissário no Parque de campismo Sra. Dos 2001 

Verdes---------------------------------------------------------------------------------- 2002 

- O programa “Reflorestar Gouveia”--------------------------------------------- 2003 

- O programa “Reflorestar Gouveia – Serviços”-------------------------------- 2004 

- A construção do canil/gatil Municipal ou a construção de Pombal--------- 2005 

- Faixas de protecção na Rede Secundaria de DFCI---------------------------- 2006 

- Roteiro Vergílio Ferreira datado de 2017--------------------------------------- 2007 

- Requalificação do teatro Cine de Gouveia-------------------------------------- 2008 

- Programa de apoio desenvolvimento serviços bibliotecas públicas--------- 2009 

- Construção de Sintético em Gouveia de 2016----------------------------------- 2010 

- Plano Municipal de Pedestrianismo---------------------------------------------- 2011 

- Beneficiação do caminho municipal 1112 Gouveia – Curral do Negro de 2012 

2017------------------------------------------------------------------------------------- 2013 

- Caminho da Ribeira – Folgosinho------------------------------------------------ 2014 

- Caminho Folgosinho/Melo--------------------------------------------------------- 2015 

- Outros investimentos, como é o caso do Caminho do Azeveiro, Caminho 2016 

do Jancão------------------------------------------------------------------------------ 2017 

- A Residência literária Vila Josephine-------------------------------------------- 2018 

- A requalificação do Teatro Cine de Gouveia----------------------------------- 2019 

Estas são muitas das coisas que ficaram por fazer. O Município de 2020 

Gouveia continua a ser uma empresa de gestão de projetos em avulso, 2021 

dependente daquilo que é a União Europeia, sem um projeto de futuro, sem 2022 

conseguir avaliar qual o impacto que têm sido os projetos realizados em 2023 

Gouveia. Sem dúvida que vêem o Município de Gouveia definhar, sem 2024 

horizontes e sem grandes perspetivas.-------------------------------------------- 2025 

A bancada do PS lamenta muito que isto seja o “Continuar Gouveia”.------  2026 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara esclarecendo que a 2027 

Senhora Deputada referiu-se ao saneamento de S.Paio, Senhora dos 2028 

Verdes, ele acrescenta o saneamento em Vila Nova de Tazem e o 2029 
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saneamento em Paços da Serra. Tudo isto são candidaturas que foram 2030 

aprovadas em abril pelo POSEUR, um investimento no valor de 2031 

€1.300.000,00.------------------------------------------------------------------------- 2032 

Em relação às Contas, é óbvio que não conseguiram executar tudo aquilo 2033 

que se propuseram fazer, muitas das coisas não foram feitas pelo facto das 2034 

respetivas candidaturas não terem avançado em termos da sua análise, de 2035 

acordo com aquilo que era expetável. Outras não avançaram porque lhes 2036 

informavam que iam ser publicados os Avisos em determinadas áreas, por 2037 

exemplo, para a Vila Josephine, e isso não aconteceu, porque não houve 2038 

nenhum apoio nesta área. Pelo que, será uma intervenção que cada vez 2039 

mais a Câmara vai ter que assumir como um investimento só seu, porque, 2040 

infelizmente, a cultura em Portugal continua a não ter o mérito necessário 2041 

para ser apoiada e aquele é um equipamento por excelência que se pretende 2042 

dinamizar.------------------------------------------------------------------------------ 2043 

Continuam a prosseguir a linha que propuseram aos gouveenses, estão a ser 2044 

fiéis àquilo que se propuseram fazer. Como é óbvio, muitas vezes não 2045 

prosseguem com o ritmo como gostariam, muitas das questões temporais 2046 

ultrapassam de forma definitiva e não podem eles decidir pelos outros 2047 

aquilo que esperam que se decida de forma rápida para podermos avançar 2048 

com os projetos. São constantemente indagados pela Senhora Ministra da 2049 

Coesão e outros Ministérios relativamente à execução do Pacto da CIM, só 2050 

que o projeto do “Combate ao Insucesso Escolar” é no âmbito desta 2051 

Comunidade que não tem tido desenvolvimento nenhum, pelo menos, 2052 

aquele que devia ter.------------------------------------------------------------------ 2053 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2054 

colocando à votação os Documentos de Prestação de Contas da Câmara 2055 

Municipal de Gouveia do ano de 2019; Apreciação do Inventário de 2056 

todos os Bens, Direitos e Obrigações Patrimoniais, tendo sido os 2057 

documentos aprovados, por maioria, com vinte (20) votos a favor, por 2058 

parte do Grupo Parlamentar do PPD/PSD, oito (8) abstenções, por parte 2059 

dos Grupos Parlamentares do PS, CDS-PP e CDU e cinco (5) votos contra 2060 

por parte dos Senhores Deputados Ana Paula Freitas (PS), Cezarina 2061 

Maurício (PS), Ana Cristina Oliveira (PS), Rui Filipe Monteiro (PS) e José 2062 

Rodrigues Manta (PS), nos termos da alínea l), do n.º 2, do art.º 25.º da Lei 2063 

n.º 75/2013, de 12 de setembro.----------------------------------------------------- 2064 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) que, em 2065 

nome da bancada do PS, procedeu à leitura da seguinte declaração de voto: 2066 

“Declaração de Voto 2067 
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Discussão e votação dos Documentos de Prestação de Contas da Câmara 2068 

Municipal de Gouveia do ano de 2019; Apreciação do Inventário de todos 2069 

os bens, direitos e obrigações patrimoniais. 2070 

O orçamento de 2019, que aqui é apresentado, teve 12 modificações 2071 

orçamentais, ou seja, uma por mês. No entanto, para cumprir os rácios 2072 

exigidos pela DGAL, foi necessário ainda mais uma alteração orçamental, 2073 

no dia 26 de dezembro, para reduzir a despesa em 1/4 do valor 2074 

inicialmente previsto e diminuir a receita em mais de 6 milhões de euros.--- 2075 

Ao fazer esta última alteração, a Câmara Municipal coloriu a execução 2076 

orçamental para que, uma péssima execução orçamental, parecesse a esta  2077 

Assembleia Municipal uma boa execução orçamental.-------------------------- 2078 

Os documentos de Prestação de contas de 2019, referem que, para um 2079 

valor de Receitas de Capital previsto, inicialmente, de mais de 9 milhões 2080 

de euros, este foi reduzido para 2.8 milhões de euros, dos quais quase 43% 2081 

tinham como proveniência a Administração Central.--------------------------- 2082 

Algumas despesas foram finalmente reconhecidas, permitindo constatar 2083 

que o envidamento a longo prazo aumentou de 3.587 mil euros para 2084 

10.821 mil euros, como podemos verificar no balanço. Mas o balanço não 2085 

refere só uma dívida a médio e longo prazo 3 vezes superior a 2018, revela 2086 

ainda um crescimento do endividamento a curto prazo praticamente na 2087 

mesma proporção!-------------------------------------------------------------------- 2088 

Ficamos a conhecer uma dívida à Câmara Municipal de Seia, ainda da 2089 

Estrada Paranhos – Vila Nova de Tazem, ou dos supostos serviços 2090 

prestados pela Empresa de Vale do Tejo, consideradas como dívida “fora 2091 

do acordo”. Uma dÍvida com anos de existência e que não era reconhecida 2092 

nas contas que têm vindo a ser apresentadas. A forma displicente como 2093 

foram geridos os dinheiros públicos conduz a uma situação como a que 2094 

existe com a empresa “Revolta de Mérito”: - A Câmara já pagou mais do 2095 

que devia e ainda deve dinheiro à empresa!-------------------------------------- 2096 

Em 13 de novembro de 2019 o Revisor Oficial de Contas, foi chamado a 2097 

valorizar as entradas em espécie na nova empresa APSE – Águas Públicas 2098 

da Serra da Estrela EIM SA, à data de 31/12/2019. Supõe-se que a 2099 

empresa ainda não foi criada, nem foram definidos os bens a afetar, mas 2100 

sabe-se que a um conjunto de bens com o Valor contabilístico de 2,4 2101 

milhões de euros foi atribuído o “valor purificado” de 2 milhões. Valores 2102 

que não aparecem reflectidos na contabilidade!--------------------------------- 2103 

Por outro lado, é o próprio Relatório proposto que refere a existência de 2104 

um bem pertencente à Câmara Municipal, que não constava do seu 2105 

património, nomeadamente, as Piscinas do Arcozelo da Serra. Fica assim 2106 
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demonstrada a Reserva apresentada por quem Certifica as contas, quanto 2107 

aos bens que constituem o património da Câmara Municipal.----------------- 2108 

Mais grave ainda, a execução de projetos que a Câmara Municipal 2109 

considera importantes e que não tiveram execução, como é o caso:---------- 2110 

- Programa de combate ao abandono e insucesso escolares de 2016;-------- 2111 

- O Projeto Envelhecimento ativo do ano de 2017; 2112 

- A cidade amiga das Crianças de 2017; 2113 

- Requalificação e Ampliação do Calçadão de 2018; 2114 

- A Aquisição de Cartografia ou a Requalificação de Percursos Pedonais 2115 

Inclusivos no Centro Urbano de Gouveia; 2116 

- Vários projetos de Drenagem Publica de águas Residuais, como é o caso 2117 

de S. Paio; 2118 

- A construção de Coletor Emissário no Parque Campismo Sra. dos 2119 

verdes; 2120 

- O programa Reflorestar Gouveia; 2121 

- A construção do Canil/Gatil Municipal ou a construção de Pombal; 2122 

- Faixas de Proteção na Rede Secundária de DFCI; 2123 

- Roteiro Vergílio Ferreira datado de 2017; 2124 

- Requalificação do Teatro Cine Gouveia; 2125 

- Programa de apoio Desenvolvimento Serv. Bibliotecas Públicas; 2126 

- Construção de Sintético em Gouveia de 2016; 2127 

- Rede Municipal de Percursos Pedestres; 2128 

- Beneficiação do caminho municipal 1112 Gouveia – Curral do Negro de 2129 

2017; 2130 

- Caminho da Ribeira – Folgosinho; 2131 

- Caminho Folgosinho/Melo; 2132 

- Calcetamento Caminho Azeveiro; 2133 

- Caminho Jancão; 2134 

- A residência Literária (Vila Josephine). 2135 

Pelo exposto o nosso voto só pode ser contra a proposta apresentada.------ 2136 

A líder do grupo do Partido Socialista na Assembleia Municipal.------------ 2137 

Ana Freitas”--------------------------------------------------------------------------- 2138 

PONTO 7. Discussão e votação da Proposta de Aprovação do Relatório 2139 

Final do Júri do Procedimento de Contratação do 2140 

Empréstimo de Longo Prazo para Financiamento de 2141 

Investimentos Municipais 2020 e solicitação da 2142 

Autorização à Assembleia Municipal da Contratação do 2143 

referido empréstimo junto da Caixa de Crédito Agrícola 2144 

Mútuo, CRL 2145 
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------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2146 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 2147 

ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------ 2148 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara Municipal referindo 2149 

que a proposta é explicita relativamente ao que se pretende, isto é, a 2150 

aprovação do relatório do Júri relativamente à possibilidade de contratação 2151 

de empréstimo até €500.000 que se destina à concretização de 2152 

investimentos, nomeadamente, Beneficiação da Av. Aureliano Dias 2153 

Gonçalves – Arcozelo, Beneficiação do Troço da EM 502 entre o 2154 

Cemitério Lagarinhos e a EN17, Beneficiação de Arruamentos do Bairro 2155 

Santo António, em Nespereira – Fase 1, Beneficiação da Rua 5 de Outubro 2156 

e do Entroncamento na Av.do Centro de Dia, em Paços da Serra.------------- 2157 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 2158 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 2159 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) 2160 

referindo que a CDU vai votar favoravelmente a proposta, apesar da 2161 

situação do endividamento do Município. ---------------------------------------- 2162 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 2163 

referindo que no Despacho do Senhor Presidente que autorizou a abertura 2164 

deste procedimento, num dos seus considerandos, vem como justificação: 2165 

“a dívida ao Município de Seia reportada aos trabalhos a mais contratuais 2166 

da empreitada EM 502 - Limite do Concelho de Seia - Variante de Vila 2167 

Nova de Tázem - Limite do Concelho de Gouveia”. Aquilo que preocupa a 2168 

Senhora Deputada é se pode existir da parte do Município duas versões 2169 

para o mesmo documento. Na sessão de 22/03/2019, foi presente e 2170 

aprovado por esta Assembleia, o Acordo de Dívida a celebrar entre o 2171 

Município de Gouveia e a empresa Manuel Rodrigues Gouveia que 2172 

estabelecia na cláusula Sexta) “O Réu, Município de Seia, declara que o 2173 

Município de Gouveia nada lhe deve no que respeita ao protocolo assinado 2174 

por ambos em Janeiro de 2001.”--------------------------------------------------- 2175 

Contudo, vem agora a saber-se, pela análise dos documentos, que de facto 2176 

existe uma dívida da Câmara de Gouveia para com a Câmara de Seia e, 2177 

teve a possibilidade de confirmar junto dos Senhores Vereadores do PS, 2178 

que existe um outro documento onde já não existe esta cláusula. Um 2179 

documento que foi aprovado por esta Assembleia Municipal. Agora, existe 2180 

um outro documento, onde não está aquela cláusula e não foi dado a 2181 

conhecer a este órgão. É com alguma estranheza que constatam a existência 2182 

de uma dívida à Câmara de Seia, que não existia no documento aprovado 2183 

por este órgão.------------------------------------------------------------------------- 2184 
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------- Usou da palavra o Sr. Dr. Pedro Patrício esclarecendo que, 2185 

relativamente à versão anteriormente aprovada pela Câmara Municipal de 2186 

Gouveia, foi excluída uma cláusula em que era referido que o Município de 2187 

Gouveia nada devia ao Município de Seia. No entanto, em bom rigor, 2188 

encontra-se em dívida uma fatura relativa a trabalhos a mais, 2189 

contratualizados e pagos pelo Município de Seia à Manuel Rodrigues 2190 

Gouveia (MRG) que, por lapso, aquando da preparação da versão inicial do 2191 

Acordo de Transação não foi tida em consideração pelos advogados das 2192 

partes, uma vez que no referido processo judicial apenas estava em 2193 

discussão a dívida dos Municípios para com a MRG e não a dívida 2194 

existente entre as autarquias.-------------------------------------------------------- 2195 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 2196 

lamentando o facto de, um ano depois, este órgão tenha tido conhecimento 2197 

de uma dívida que já existe desde 2015. É a prova do desprezo que se dá a 2198 

este órgão. Perante este facto, passa a existir uma desconfiança da correta 2199 

gestão do executivo em termos de finanças.-------------------------------------- 2200 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) referindo 2201 

que se trata de um assunto demasiado grave e que merecia da parte do 2202 

Senhor Presidente da Câmara uma explicação. Constata-se, portanto, que 2203 

existe um documento que foi aprovado por esta Assembleia Municipal e 2204 

que não valeu de nada, na medida em que existe agora um outro 2205 

documento, onde já contempla a dívida ao Município de Seia e que não foi 2206 

presente a esta Assembleia Municipal. Este órgão merece uma explicação 2207 

da parte do Senhor Presidente da Câmara. ---------------------------------------- 2208 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que no 2209 

momento em que o Acordo foi presente a reunião de Câmara e Assembleia 2210 

Municipal, não havia ideia nenhuma relativamente à dívida à Câmara de 2211 

Seia, tanto mais que a própria Câmara de Seia, com quem negociaram o 2212 

acordo, dado que o mesmo foi tripartido, Câmara de Gouveia, Câmara de 2213 

Seia e MRG, nesse primeiro momento, não havia essa questão. 2214 

Posteriormente, veio a constatar-se, por indicação do Senhor Presidente da 2215 

Câmara Municipal de Seia, que afinal havia uma fatura de trabalhos a mais 2216 

que terão sido efetuados naquela empreitada. A partir daí, tiveram que 2217 

verificar tecnicamente, através dos serviços técnicos da Câmara, se 2218 

efetivamente existiam esses trabalhos a mais. Esse acordo já foi a reunião 2219 

de Câmara para aprovação.---------------------------------------------------------- 2220 

Não se pretendeu esconder rigorosamente nada, foi de facto, na altura, 2221 

lavrado conscientemente que tudo estava incluído relativamente àquela 2222 
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empreitada, posteriormente, veio a verificar-se pelo reparo do colega de 2223 

Seia que havia uma fatura de trabalhos a mais que teriam sido executados.-- 2224 

------- Usou novamente da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas 2225 

(PSD) referindo que este é momento em que deve dizer que sente 2226 

“vergonha alheia”. Jamais imaginaria que o “vizinho” viesse ter connosco 2227 

para nos informar que lhe devemos algum dinheiro! E esse “algum 2228 

dinheiro” é, pelo menos, perto de €150.000 que o Município de Gouveia 2229 

simplesmente se esqueceu! Não consegue compreender como é que uma 2230 

Câmara Municipal se pode esquecer de uma fatura de €150.000!------------- 2231 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) 2232 

lamentando toda esta situação da dívida ao Município de Seia e se não 2233 

fosse a Sra. Deputada Ana Paula Freitas (PS) a bancada da CDU não tinha 2234 

conhecimento.------------------------------------------------------------------------- 2235 

------- Interveio o Senhor Presidente da Assembleia referindo que tem 2236 

presente que esse assunto dos trabalhos a mais na referida empreitada já foi 2237 

abordado nesta Assembleia, no anterior mandato e encontra-se espelhado 2238 

nas Contas, inequivocamente. Contudo, lamenta que aconteçam estas 2239 

situações, porém, não se deve a este executivo.---------------------------------- 2240 

------- Interveio o Senhor Presidente da Câmara referindo que este assunto 2241 

já foi presente a reunião de Câmara, documentos que os Senhores 2242 

Deputados recebem e têm conhecimento, apesar de terem legitimidade para 2243 

colocar a questão. -------------------------------------------------------------------- 2244 

------- Interveio o Sr. Dr. Pedro Patrício acrescentando que se trata de uma 2245 

fatura de 2005 relativa a trabalhos a mais realizados naquela empreitada e 2246 

que não foi reclamada, formalmente, pelo Município de Seia ao Município 2247 

de Gouveia. Constatou-se que a fatura não estava registada nas contas do 2248 

Município e tendo sido entretanto formalmente reclamada a dívida pelo 2249 

Município de Seia, encontra-se mencionado quer no Relatório, quer no 2250 

Anexo às Demonstrações Financeiras, bem como na proposta de 2251 

contratação do empréstimo.--------------------------------------------------------- 2252 

Assegurou, ainda que, neste momento, não há conhecimento de qualquer 2253 

outra dívida ou eventual dívida que o Município de Gouveia possa ser 2254 

responsabilizado. O único processo que, eventualmente, neste momento, 2255 

poderá trazer alguma responsabilidade ao Município, mas que diretamente 2256 

não o traz, até porque não é a entidade visada, é o processo da Gouveinova. 2257 

Diretamente ao Município, não há nenhum outro Passivo Contingente que 2258 

se tenha conhecimento e que responsabilize ao nível das contas do 2259 

Município. Uma das coisas que poderá vir a influenciar as Contas e que 2260 
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está reconhecido no Passivo e que poderá vir a beneficiar o Município tem 2261 

a ver com uma decisão inversa à primeira e que irá beneficiar o Município. 2262 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia colocando à 2263 

votação a Proposta e respetivo Processo relativo à Contratação de 2264 

Empréstimo de Longo Prazo, para Financiamento de Investimentos 2265 

Municipais 2020, tendo sido deliberado, por maioria, com vinte dois (22) 2266 

votos a favor por parte dos Grupos Parlamentares do PPD/PSD, CDS/PP e 2267 

CDU e onze (11) abstenções por parte do Grupo Parlamentar do PS, o 2268 

seguinte:-------------------------------------------------------------------------------- 2269 

• Aprovar o Relatório Final do Júri do Procedimento; 2270 

• Aprovar o pedido de autorização de contratação do 2271 

empréstimo, nos termos da alínea f) do n.º 1 do art.º 25.º do Anexo 2272 

I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua redação atual, para 2273 

o Financiamento de Investimentos Municipais de 2020, no 2274 

montante até 500.000,00 euros (quinhentos mil euros) junto da 2275 

Caixa de Crédito Agrícola Mútuo, CRL; 2276 

• Nos termos do n.º 2 do art.º 51º da Lei n.º 73/2013, de 3 de 2277 

setembro, na sua atual redação, aprovar o pedido de autorização 2278 

prévia da realização dos seguintes investimentos: 2279 

Proj. 

GOP 
Descrição do Investimento 

Valor do 

Investimento 

Valor a 

Financiar 

2018/32 
Beneficiação da Av. Aureliano Dias 

Gonçalves - Arcozelo 
120 000,00 105 000,00 

2018/35 
Beneficiação do Troço da EM 502 entre o 

Cemitério Lagarinhos e a EN17 
290 000,00 250 000,00 

2020/2 
Beneficiação de Arruamentos do Bairro 

Santo António, em Nespereira - Fase 1 
120 000,00 105 000,00 

2020/3 

Beneficiação da Rua 5 de Outubro e do 

Entroncamento na Av.do Centro de Dia, em 

Paços da Serra 

45 000,00 40 000,00 

Total dos Investimentos 575 000,00 
 

500 000,00 

Ponto 8. Discussão e votação da Proposta de Contratação de 2280 

Empréstimo Quadro Linha BEI para o Financiamento da 2281 

Componente Nacional da Candidatura Centro-09-2316-2282 

FEDER-00210_04725 designada por “Reconversão da 2283 

Antiga Fábrica Têxtil Bellino & Bellino” 2284 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2285 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 2286 

ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------ 2287 
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------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que os 2288 

empréstimos a contratar no âmbito do BEI. destinam-se a financiar a 2289 

componente nacional das obras e não contam para o endividamento líquido 2290 

do Município.-------------------------------------------------------------------------- 2291 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 2292 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir.----------- 2293 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 2294 

referindo que na proposta do ponto anterior, um dos considerandos refere 2295 

ainda uma “dívida à AdVT relativa a despesas não incluídas no ARD por 2296 

falta de enquadramento legal”, no valor de €280.000,00, do qual não 2297 

tiveram conhecimento, pois não estava incluído no Acordo, pelo que 2298 

pretendia o devido esclarecimento.------------------------------------------------- 2299 

------- Usou da palavra o Sr. Dr. Pedro Patrício referindo que foi celebrado 2300 

em 27 de março de 2019 o Acordo de Regularização Dívida com a empresa 2301 

Águas do Vale do Tejo, SA, nos termos do artigo 90º da Lei n.º 71/2018, de 2302 

31 de dezembro e do Decreto-Lei n.º 5/2019, de 14 de janeiro, contudo só 2303 

abrangia a facturação relativa ao abastecimento e juros de mora. Ao fazer o 2304 

encontro de contas com a empresa, em que o Município é credor de rendas 2305 

relacionadas com as infra-estruturas, constatou-se a existência de dívidas 2306 

que estavam provisionadas, relativas a facturas de caudais mínimos e 2307 

energia eléctrica e daí esse montante em dívida considerado nas provisões.  2308 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 2309 

referindo que estes três empréstimos BEI que se pretendem contratar, vão 2310 

começar a ser pagos daqui a dois anos, ou seja, é “empurrar” para daqui a 2311 

dois anos a dívida do Município. Quem vier que “apague a luz e feche a 2312 

porta”. Deseja sinceramente que não apareçam mais €150.000 ou mais 2313 

€280.000 “escondidos” e que nos deixaram completamente de boca 2314 

aberta!---------------------------------------------------------------------------------- 2315 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Cezarina Maurício (PS) 2316 

referindo que se tratam de três investimentos destinados a três projetos 2317 

estruturantes. Andou-se este tempo todo para chegar ao ano de 2020 e pedir 2318 

o financiamento da componente nacional de obras que já estavam há anos 2319 

em orçamento. De facto, são opções políticas, porquanto tecnicamente 2320 

haverá outras. Considera que o homem político deve fazer a defesa das 2321 

opções políticas deste executivo.--------------------------------------------------- 2322 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Câmara referindo que são de 2323 

facto opções políticas que, certamente, têm na sua base, necessariamente, 2324 

razões técnicas. Estes projetos e empréstimos vêm agora à Assembleia 2325 

Municipal porque só agora são possíveis de contratar.-------------------------- 2326 
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------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa colocando à votação a 2327 

Proposta e respetivo Processo relativo à Contratação de Empréstimo 2328 

Quadro Linha BEI para o Financiamento da Componente Nacional da 2329 

Candidatura Centro-09-2316-FEDER-00210_04725 designada por 2330 

“Reconversão da Antiga Fábrica Têxtil Bellino & Bellino”, tendo a 2331 

Assembleia Municipal deliberado, por maioria, com vinte e quatro (24) 2332 

votos a favor por parte dos Grupos Parlamentares do PPD/PSD, CDS/PP, 2333 

CDU e Senhores Presidentes das Juntas de Freguesias de Gouveia e Vila 2334 

Franca da Serra e nove (9) abstenções por parte do Grupo Parlamentar do 2335 

PS, no uso das competências previstas na alínea f), do n.º 1, do art.º 25.º, do 2336 

Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o pedido de 2337 

autorização da contratação do empréstimo da Linha BEI PT 2020 – 2338 

Autarquias, relativo à operação CENTRO-09-2316-FEDER-2339 

00210_04725, designada por “Reconversão da Antiga Fábrica Têxtil 2340 

Bellino & Bellino”, no valor 411.403,65€.--------------------------------------- 2341 

PONTO 9. Discussão e votação da Proposta de Contratação de 2342 

Empréstimo Quadro Linha BEI para o financiamento da 2343 

Componente Nacional da Candidatura Centro-09-2316-2344 

FEDER-000206_04735 designada por “Reabilitação do 2345 

Espaço envolvente à Antiga Fábrica Têxtil Bellino” 2346 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2347 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 2348 

ordem de trabalhos, não tendo nada para acrescentar.--------------------------- 2349 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 2350 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir não se 2351 

verificando nenhuma inscrição.---------------------------------------------------- 2352 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa colocando à votação a 2353 

Proposta e respetivo Processo relativo à Contratação de Empréstimo 2354 

Quadro Linha BEI para o financiamento da Componente Nacional da 2355 

Candidatura Centro-09-2316-FEDER-000206_04735 designada por 2356 

“Reabilitação do Espaço envolvente à Antiga Fábrica Têxtil Bellino”, 2357 

tendo a Assembleia Municipal deliberado, por maioria, com vinte e quatro 2358 

(24) votos a favor por parte dos Grupos Parlamentares do PPD/PSD, 2359 

CDS/PP, CDU e Senhores Presidentes das Juntas de Freguesias de Gouveia 2360 

e Vila Franca da Serra e nove (9) abstenções por parte do Grupo 2361 

Parlamentar do PS, no uso das competências previstas na alínea f), do n.º 1, 2362 

do art.º 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o 2363 

pedido de autorização da contratação do empréstimo da Linha BEI PT 2364 

2020 – Autarquias, relativo à operação CENTRO-09-2316-FEDER-2365 
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000206_04735, designada por “Reabilitação do espaço envolvente à 2366 

Antiga Fábrica Têxtil Bellino”, no valor 111 172,54€.------------------------ 2367 

PONTO 10. Discussão e votação da Proposta de Contratação de 2368 

Empréstimo Quadro Linha BEI para o financiamento 2369 

da Componente Nacional da Candidatura Operação 2370 

Centro-09-2316-FEDER-000071_04745 designada por 2371 

“Requalificação do Mercado Municipal de Gouveia” 2372 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2373 

autorizando o Senhor Presidente da Câmara a apresentar este ponto da 2374 

ordem de trabalhos, não tendo nada para acrescentar.--------------------------- 2375 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 2376 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir não se 2377 

verificando nenhuma inscrição.---------------------------------------------------- 2378 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa colocando à votação a 2379 

Proposta e respetivo Processo relativo à Contratação de Empréstimo 2380 

Quadro Linha BEI para o financiamento da Componente Nacional da 2381 

Candidatura Operação Centro-09-2316-FEDER-000071_04745 2382 

designada por “Requalificação do Mercado Municipal de Gouveia”, 2383 

tendo a Assembleia Municipal deliberado, por maioria, com vinte e quatro 2384 

(24) votos a favor por parte dos Grupos Parlamentares do PPD/PSD, 2385 

CDS/PP, CDU e Senhores Presidentes das Juntas de Freguesias de Gouveia 2386 

e Vila Franca da Serra e nove (9) abstenções por parte do Grupo 2387 

Parlamentar do PS, no uso das competências previstas na alínea f), do n.º 1, 2388 

do art.º 25º, do Anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, aprovar o 2389 

pedido de autorização da contratação do empréstimo da Linha BEI PT 2390 

2020 – Autarquias, relativo à operação CENTRO-09-2316-FEDER-2391 

000071_04745, designada por “Requalificação do Mercado Municipal 2392 

de Gouveia”, no valor 158 653,56€.---------------------------------------------- 2393 

------- Neste momento, o Senhor Presidente da Câmara ausentou-se da 2394 

sessão. ---------------------------------------------------------------------------------- 2395 

PONTO 11. Discussão e votação da Proposta de Constituição de um 2396 

Grupo de Acompanhamento do Processo Judicial n.º 2397 

2579/10.OTACBR 2398 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia Municipal 2399 

autorizando a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) na qualidade de 2400 

proponente a apresentar este ponto da ordem de trabalhos.--------------------- 2401 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 2402 

referindo que, tendo em conta o processo judicial em que são arguidos o 2403 

ex-Presidente e o atual Presidente da Câmara Municipal de Gouveia e, 2404 
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tendo em consideração, as competências deste órgão de acompanhamento e 2405 

fiscalização, propõe-se a constituição de um grupo no seio desta 2406 

Assembleia, para acompanhamento deste processo junto do advogado, na 2407 

sequência da decisão já tomada em reunião de Câmara de se constituir 2408 

Assistente no processo.--------------------------------------------------------------- 2409 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia referindo que 2410 

não sabe se o advogado contratado pela Câmara é o mesmo advogado do 2411 

Presidente da Câmara. Provavelmente não será. Sendo duas pessoas 2412 

distintas, não vê qual é a dúvida. Não considera que o advogado contratado 2413 

pela Câmara de alguma forma se venha a imiscuir no trabalho do advogado 2414 

contratado pelo Presidente da Câmara na sua defesa pessoal. Segundo, 2415 

parece-lhe que estão a minorar um bocadinho o que é a função democrática 2416 

representativa do executivo. A Câmara, ao apresentar-se como Assistente, 2417 

tem os Vereadores do PS com acesso e acompanhamento direto a todos os 2418 

atos do processo. E, com a lucidez dos Senhores Vereadores do PS e, sendo 2419 

um assunto sensível, é evidente que vão estar com muita atenção a tudo o 2420 

que se passa neste processo. Contudo, os Senhores Deputados têm a 2421 

decisão do voto, embora não saiba qual a força de uma comissão da 2422 

assembleia municipal no acesso a este processo. Mas, tendo a Câmara se 2423 

constituído como Assistente, poderia ser solicitado ao Sr. Advogado que, 2424 

numa sessão da assembleia, pudesse prestar os devidos esclarecimentos.---- 2425 

------- De seguida o Senhor Presidente da Mesa declarou abertas as 2426 

inscrições para os Senhores Deputados que pretendessem intervir. ----------- 2427 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Constantino Matos (CDU) 2428 

sugerindo que, em vez de se constituir uma comissão no seio da 2429 

Assembleia Municipal, sugeriu que fosse o Senhor Presidente da 2430 

Assembleia, dado que lhe é reconhecida legitimidade, para se dirigir ao Sr. 2431 

Juiz no acompanhamento do processo.-------------------------------------------- 2432 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia referindo que 2433 

tem dúvidas se possui essa figura legal.------------------------------------------- 2434 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) 2435 

que em nome da bancada do PPD/PSD procedeu à leitura da seguinte 2436 

declaração:----------------------------------------------------------------------------- 2437 

“Face à delicadeza e complexidade do assunto tratado neste ponto e em 2438 

prol da transparência e da dignidade da pessoa(s) envolvida(s) e defesa 2439 

dos interesses da Câmara Municipal requer serenidade e não exaltação, 2440 

respeito e lisura e não má fé, prudência e não precipitação.------------------- 2441 

Assim, é fundamental procurar informação possível, pertinente, precisa 2442 

sobre o assunto. Foi o que fizemos para tomar uma posição.------------------ 2443 
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 Chegámos às seguintes conclusões:----------------------------------------------- 2444 

1. No âmbito do referido processo e após acusação pelo MP, o 2445 

Município de Gouveia foi notificado para deduzir pedido de 2446 

indemnização civil pelos eventuais danos causados pela conduta dos 2447 

arguidos que se prove geradora de reparação ao Município;--------- 2448 

2. No dia 15 de junho a Câmara Municipal, em reunião ordinária, 2449 

tomou conhecimento dessa notificação e decidiu por unanimidade 2450 

dos presentes, (retirou-se o Presidente da câmara e o Vereador 2451 

João Paulo Agra) deduzir pedido de indeminização civil e também 2452 

constituir-se assistente no processo;--------------------------------------- 2453 

3. A constituição de assistente permite que a câmara, através de 2454 

advogado que entretanto já constituiu, além de deduzir pedido de 2455 

indemnização civil, adote no processo a posição de colaborador da 2456 

justiça, acompanhando o processo de uma forma  mais próxima e 2457 

nessa medida também estar melhor preparada para defender o 2458 

interesse público que se mostre lesado;----------------------------------- 2459 

4. Foi também acordado entre os presentes nessa reunião de Câmara 2460 

de 15 de junho, que relativamente a este assunto, apesar da 2461 

representação em juízo estar acometida ao vice-presidente, por 2462 

claro impedimento do presidente, as decisões se tomariam em 2463 

reunião do órgão executivo, assim como também aí se daria 2464 

conhecimento do andamento do processo;-------------------------------- 2465 

5. Nenhuma comissão, criada no seio do órgão executivo ou 2466 

deliberativo terá poderes para intervir no processo, ou gerar 2467 

qualquer ação processual, pelo que parece ser irrelevante a sua 2468 

criação com destino a acompanhar o processo junto do advogado 2469 

que foi mandatado para representar o Município;---------------------- 2470 

6. O advogado tratará dos assuntos do processo com quem representa 2471 

em juízo o município de gouveia, que no caso é o vice-presidente do 2472 

órgão executivo, e não com nenhuma comissão;------------------------- 2473 

7. O bom senso ditaria que aguardássemos serenamente que seja feita 2474 

justiça nos órgãos competentes para o efeito.---------------------------- 2475 

Assim, a bancada do PSD vota contra a proposta apresentada.--------------- 2476 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Isabel Nascimento (PPD/PSD) 2477 

referindo que, neste assunto, é necessário ter algumas cautelas e há um 2478 

princípio constitucional básico que não pode ser esquecido, ou seja, até ao 2479 

trânsito em julgado da decisão qualquer pessoa tem o direito de se presumir 2480 

inocente. E não se podem esquecer nunca desta premissa. Depois, não 2481 

podem confundir os espaços e os momentos da política e da justiça. Quem 2482 
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defende os interesses do Município, neste caso, tendo-se constituído 2483 

Assistente, é um técnico habilitado e mandatado através de um contrato de 2484 

mandato, o advogado. E o advogado trabalha de forma independente, sem 2485 

necessidade ou sequer possibilidade de se fazer acompanhar por ninguém, 2486 

uma vez que sujeito a sigilo profissional e autonomia técnica, não podendo, 2487 

nem devendo discutir a suas estratégias processuais com ninguém a não ser 2488 

com quem tem parte no processo.-------------------------------------------------- 2489 

Acha que a forma mais correta de estarem a par deste processo é sim 2490 

através da figura do Senhor Presidente da Assembleia, por exemplo, ir 2491 

dando conta do evoluir do processo através dos despachos subsequentes 2492 

que vão surgindo. Para si, é a única e possível forma de terem acesso ao 2493 

processo.------------------------------------------------------------------------------- 2494 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 2495 

referindo que o objetivo desta proposta não é de forma alguma “apontar o 2496 

dedo a ninguém” e tem que ser o advogado a transmitir o que se passa com 2497 

a evolução do processo. Também reconhece na pessoa do Senhor 2498 

Presidente da Assembleia a pessoa mais indicada para se inteirar do 2499 

processo e ir dando conhecimento a este órgão, não pondo em causa, como 2500 

é óbvio, nem duvidando, do Senhor Vice Presidente da Câmara.-------------- 2501 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia referindo que se 2502 

lhe for permitido pela Lei e se houver o desejo de colaboração do Senhor 2503 

advogado, que não conhece, pode procurar de alguma forma saber e 2504 

informar os Senhores Deputados. Da sua parte, caso lhe seja permitido, 2505 

promoverá todas as démarches necessárias e possíveis para poder dar 2506 

informação aos senhores deputados, na altura em que houver alguma coisa 2507 

para informar e se lhe disserem que há alguma coisa para informar.---------- 2508 

------- Usou da palavra o Senhor Vice Presidente referindo que a Senhora 2509 

Deputada Ana Paula Freitas (PS) começa por não duvidar, mas já está a 2510 

duvidar. Informou que foi decidido em reunião de Câmara que todas as 2511 

decisões são tomadas em órgão colegial. Apesar de ser ele a ter a 2512 

prorrogativa, decidiram que os assuntos são tratados em reunião de 2513 

Câmara. Essa prorrogativa de se constituir Assistente é da Câmara 2514 

Municipal e não da Assembleia Municipal. Tem dúvidas e pensa que não é 2515 

possível o Senhor Presidente da Assembleia Municipal ter acesso a este 2516 

processo. O interlocutor dos Senhores Deputados será a Câmara. A Câmara 2517 

terá as suas reuniões, decidirá o que houver para decidir entre todos e 2518 

quando houver desenvolvimentos, na sessão seguinte, serão transmitidos 2519 

aos Senhores Deputados. Quanto à escolha do advogado, a Câmara foi 2520 
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notificada para se constituir como Assistente e proceder ao pedido de 2521 

indemnização genérico se vier a concluir-se que foi lesada.-------------------- 2522 

Perante isso, na reunião de 15/06, decidiram que devia constituir-se como 2523 

Assistente e deduzir o pedido de indemnização. Depois, em conversa com 2524 

os Senhores Vereadores, chegaram à conclusão que o advogado não devia 2525 

ser um advogado do concelho, não devia ter ligação ao processo e não 2526 

devia ter ligação política. Perante as opções que surgiram, entretanto, 2527 

decidiram contratar o advogado, Dr. Manuel Lourenço, da Covilhã. Vai 2528 

acompanhar o processo e é ele que, em cada momento, por solicitação dos 2529 

Senhores Vereadores, poderá prestar esclarecimentos.-------------------------- 2530 

------- Solicitou o uso da palavra a Senhora Vereadora Conceição Salvador 2531 

para defesa da honra, tendo-lhe sido concedida.---------------------------------- 2532 

No uso da palavra a Senhora Vereadora Conceição Salvador esclareceu o 2533 

seguinte:------------------------------------------------------------------------------- 2534 

“Não esquecendo a presunção de inocência e com a serenidade a que o 2535 

Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) apelou, gostaria de dizer 2536 

que o órgão executivo, na sua opinião, não é aquele que tem o 2537 

distanciamento suficiente para acompanhar o processo.----------------------- 2538 

Concretizando: no dia 29 de maio, a Câmara Municipal foi notificada pelo 2539 

DIAP de Coimbra no sentido de se pronunciar se queria constituir-se  2540 

como assistente no processo. Os Vereadores do PS tiveram conhecimento 2541 

desta notificação apenas na reunião do dia 15 de junho e foi na própria 2542 

reunião que nos foi proposto incluir na Ordem de Trabalhos uma proposta 2543 

nesse sentido.-------------------------------------------------------------------------- 2544 

Entre quatro propostas que tínhamos enviado à Câmara, e não aceites 2545 

para discussão, uma delas visava precisamente que no seio da Câmara 2546 

houvesse uma comissão de acompanhamento, ficando dela excluídos o 2547 

Senhor Presidente da Câmara e o Sr. Vereador João Paulo Agra, por ter 2548 

sido, em fase de instrução, testemunha do processo. Essa proposta não foi 2549 

sequer agendada pelo Senhor Presidente da Câmara.--------------------------  2550 

Souberam no dia 15 de junho, no decorrer da própria reunião de Câmara, 2551 

da possibilidade, da necessidade e da urgência em se constituírem 2552 

assistentes no processo, uma vez que o prazo terminaria no dia 18 de 2553 

junho.----------------------------------------------------------------------------------- 2554 

Aceitou que esse ponto fosse inserido na ordem de trabalhos e votou 2555 

favoravelmente que a Câmara se constituísse como Assistente no processo.  2556 

Na reunião de Câmara de 22 de junho, no Período de “Antes da ordem do 2557 

dia”, questionei o Senhor Vice Presidente sobre o ponto de situação e se já 2558 

tinha sido escolhido o advogado. O Senhor Vice Presidente sugeriu que no 2559 
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final da reunião de Câmara pudessem falar deste assunto sem ser na 2560 

presença do Senhor Presidente. Respondi-lhe que não concordava, porque 2561 

pretendia que esta questão ficasse em ata e questionei se já tinha sido 2562 

escolhido o advogado. E foi-me dito que sim.------------------------------------ 2563 

Quando o Senhor Vice Presidente diz nesta Assembleia que foi escolhido 2564 

pelos Vereadores, não é verdade. Foi escolhido pelos Vereadores do PSD, 2565 

porque os do PS não foram consultados e não tiveram qualquer   2566 

intervenção nessa escolha.---------------------------------------------------------- 2567 

Perante esta atitude, considera que o órgão executivo não tem 2568 

independência suficiente para acompanhar o processo.------------------------ 2569 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia referindo que a 2570 

Senhora Vereadora está a subestimar aquilo que não pode de maneira 2571 

nenhuma aceitar, que é o rigor e a deontologia do Sr. Advogado. Não é só 2572 

pelo facto de ter sido escolhido por quem quer que fosse, mas também que 2573 

não exista garantias da sua total isenção em relação aos Vereadores do PS.- 2574 

------- Interveio a Senhora Vereadora Conceição Salvador esclarecendo que 2575 

foi afirmado que as decisões passavam pelo órgão executivo e não passam. 2576 

Com este exemplo que foi dado, não lhe parece que o caminho venha a ser 2577 

outro.------------------------------------------------------------------------------------ 2578 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia referindo que 2579 

um advogado que tem deveres deontológicos a cumprir, com certeza é uma 2580 

pessoa que não fará favorecimentos para um lado ou para outro, neste caso. 2581 

Até que para ele lhe interessará que o caso seja debatido amplamente no 2582 

seio do órgão executivo.------------------------------------------------------------- 2583 

 ------- Interveio uma vez mais a Senhora Vereadora Conceição Salvador 2584 

esclarecendo que apenas refutou o facto de ter sido dito naquela sessão que 2585 

o órgão executivo estava a acompanhar o caso e que não havia a 2586 

necessidade de ser acompanhado pelo órgão deliberativo e isso não ser 2587 

verdade.-------------------------------------------------------------------------------- 2588 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Assembleia referindo que a 2589 

grande garantia que isto pode ser diferente e pode ser participativo é 2590 

confiar no Sr. Advogado que não se pode colocar em causa.------------------- 2591 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) 2592 

referindo que se vão confiar na deontologia do advogado, porque razão não 2593 

foi confiável a deontologia de um advogado da terra? Já que era uma 2594 

questão deontológica, poderia ser escolhido um advogado da terra. Aquilo 2595 

que está aqui em causa é o início do processo e os timings escolhidos para 2596 

que nem pudesse ser refutado. Isto é muito pouco transparente.--------------- 2597 
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Dirigindo-se ao Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD), 2598 

transmitiu-lhe que justificasse da sua parte onde é que está a má fé. Não é 2599 

má fé que está aqui em causa e perceba que aquilo que a Senhora Deputada 2600 

está a fazer para já é um esforço que até lhe custa bastante, que é tentar 2601 

defender uma causa e não é má fé.------------------------------------------------- 2602 

------- Usou da palavra o Senhor Vice Presidente clarificando que ele 2603 

próprio só teve conhecimento da notificação no dia da reunião de Câmara 2604 

de manhã, dia 15 de junho, tomaram a decisão na reunião de Câmara, 2605 

propôs até que não fosse ele a carregar esse ónus da responsabilidade no 2606 

processo e as decisões fossem tomadas em reunião de Câmara. Depois da 2607 

reunião vieram a saber, por intermédio do Senhor Vereador José Nuno 2608 

Santos, que o prazo terminava no dia 18 de junho e era preciso agir 2609 

rapidamente. Reuniram, falaram sobre os critérios para a escolha do 2610 

advogado e avançaram, até porque essa prorrogativa era sua, ele é que tinha 2611 

que passar procuração ao advogado. Perante a urgência de resolver a 2612 

questão, decidiram os critérios para a escolha do advogado, ele foi 2613 

escolhido e o Senhor Vereador José Nuno Santos contactou o advogado na 2614 

Covilhã e colocou-lhe todas as questões. Não há neste processo nada a 2615 

esconder e a qualquer momento o advogado pode ser substituído.------------ 2616 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado António Machado (PPD/PSD) 2617 

solicitando o uso da palavra para esclarecer dois aspetos relevantes:--------- 2618 

“Quis aqui contrapor dois caminhos. E os dois caminhos são: um, o da 2619 

serenidade, do respeito e da lisura e da prudência; o outro, o da não 2620 

exaltação, da má-fé e não precipitação. Devem escolher o caminho da 2621 

serenidade, do respeito e da lisura.------------------------------------------------ 2622 

Outro aspeto tem a ver com o 1.º parágrafo da proposta. É verdade que 2623 

são nove arguidos, mas nem todos estão acusados dos mesmos crimes.------  2624 

E, se fosse sério, estava aqui a dizer qual era o crime que é apontado ao 2625 

Sr. Dr. Luís Tadeu. Quem lê a proposta fica com a ideia que, quer o Dr. 2626 

Luís Tadeu, quer o Dr. Álvaro Amaro, cometeram crimes de corrupção, 2627 

prevaricação de cargo político, branqueamento de capitais e participação 2628 

económica em negócio. Se quisessem ser claros, colocavam aquilo que lhes 2629 

está a ser imputado, ao invés de se estar a “meter tudo no mesmo saco”. 2630 

Agora pergunta: Quem é que foi para a comunicação social com este 2631 

tema? – Concluiu.--------------------------------------------------------------------- 2632 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado José Rodrigues Manta (PS), 2633 

referindo que o que está aqui em questão, e quer chamar a atenção ao Sr. 2634 

Vice Presidente, é que se começaram a tratar este caso com esta lisura, 2635 

como é que tratarão depois? Foi aquilo que a Senhora Vereadora Conceição 2636 
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Salvador pretendeu dizer e não está a colocar em causa ninguém. Os 2637 

crimes, os Tribunais julgarão e não esta Assembleia.---------------------------- 2638 

------- Usou da palavra o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) referindo 2639 

que este conflito parece-lhe ser mais algo de aparente, do que de alguma 2640 

profundidade. Todos estão de acordo, de um lado e do outro, em relação ao 2641 

“até trânsito em julgado há a presunção de inocência”. Ninguém está a 2642 

acusar ninguém, devem estar aqui como se os arguidos ou os acusados 2643 

fossem não o Dr. Álvaro Amaro ou o Dr. Luís Tadeu, mas o comum das 2644 

pessoas. Aqui é procurar defender os interesses da Câmara, uma vez que 2645 

está visada no processo. Nada mais. Os outros elementos não entram nas 2646 

nossas contas.-------------------------------------------------------------------------- 2647 

Portanto, há todo o direito dos órgãos autárquicos, tanto do órgão 2648 

deliberativo, como do órgão executivo de querer acompanhar um assunto 2649 

tão delicado como este que estão a falar. Portanto, a si, não lhe escandaliza 2650 

nada, apesar do Senhor Vereador achar que isso não tem cabimento, que o 2651 

Sr. Presidente da Assembleia Municipal esteja a par e passo a acompanhar 2652 

todo este processo e, naquilo que for aconselhável no próprio processo, no 2653 

sentido de dar conta aos membros da Assembleia que reúnem de três em 2654 

três meses.------------------------------------------------------------------------------ 2655 

E, à partida, julga que não haveria qualquer problema se o direito da 2656 

oposição estivesse salvaguardado dentro do executivo. O que agora se 2657 

aperceberam é que talvez não seja assim. Não tem razão nenhuma, pelo 2658 

contrário, para não acreditar na palavra da Senhora Vereadora Conceição 2659 

Salvador que acabou de dizer que o início do processo não correu bem. Foi 2660 

escolhido um advogado, o Senhor Vice Presidente confirmou, dizendo, 2661 

“escolhemos o advogado”, só que esse “escolhemos” não englobou toda a 2662 

vereação, englobou uma parte da vereação. Ainda mais com aquelas 2663 

indicações de que “falamos nisso no fim”. Os Vereadores do PS não 2664 

sabiam de quem se tratava, mas, entretanto, ele já estava escolhido. Não há 2665 

lisura de processo nisso. Estou a repetir fielmente aquilo que a Senhora 2666 

Vereadora Conceição Salvador disse “quando tivemos conhecimento do 2667 

nome do advogado, ele já tinha sido escolhido e nós não tivemos qualquer 2668 

participação na escolha desse nome.” -------------------------------------------- 2669 

Para começo do processo não é bom e, claro, que qualquer pessoa fica de 2670 

pé atrás e, é muito natural, que haja essa suspeição e é com base nessa 2671 

suspeição que, provavelmente, qualquer um legitimamente questione essa 2672 

mesma lisura de processo para garantir essa lisura de processos. E é isso 2673 

que estão aqui a fazer.---------------------------------------------------------------- 2674 
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Considera que depois de ouvir várias partes, com opiniões diversas, parece-2675 

lhe que esta Assembleia poderia aprovar no sentido de indicação do 2676 

Presidente da Assembleia Municipal para acompanhar a par e passo este 2677 

processo, no âmbito e com a justificação que o órgão deliberativo tem essa 2678 

capacidade, essa prorrogativa e esse direito de acompanhar e fiscalizar a 2679 

gestão municipal. Não infringindo a Lei, são livres de aprovar e fazer 2680 

vincar deliberações. Se elas depois têm efeito prático, ou não, se alguém 2681 

acima de nós disser que isso não é possível, tudo bem. Mas, entretanto, a 2682 

Assembleia Municipal delibera nesse sentido. E há uma outra coisa que o 2683 

Senhor Presidente da Assembleia Municipal irá garantir, que lhe pareceu 2684 

das suas palavras, que estava a defender completamente a transparência e 2685 

democracia como funcionamento normal do executivo e ficaram assim um 2686 

pouco na dúvida e julga que, até com alguma razão, os Vereadores do PS 2687 

estão em dúvida de que tudo decorrerá da melhor forma. Parece-lhe que o 2688 

Sr. Vice-Presidente estará em condições de nos garantir de que nada será 2689 

feito nas costas de qualquer Vereador e que esta Assembleia Municipal será 2690 

informada como muito bem se dispor a fazê-lo, quando estiver reunida e 2691 

através do Sr. Presidente da Assembleia, quando houver matéria relevante, 2692 

fazê-lo, individualmente, a cada um dos deputados. ---------------------------- 2693 

------- Usou da palavra a Senhora Deputada Isabel Nascimento (PPD/PSD) 2694 

esclarecendo que a posição de Assistente no processo é a posição de 2695 

colaborador do Ministério Público, ou seja, é uma figura que participa, que 2696 

colabora no andamento do processo juntamente com o Ministério Público e 2697 

supervisionado pelo Ministério Público. Não é uma parte que está sozinha e 2698 

que pode fazer o que quiser, pelo contrário, desde que há constituição de 2699 

Assistente, o Assistente é colaborador do Ministério Público por quem é 2700 

supervisionado no decorrer do processo-crime.---------------------------------- 2701 

Isto acha que dá uma garantia de isenção e de imparcialidade e de ter 2702 

alguém que supervisiona o trabalho do colega que se vai constituir 2703 

Assistente, trabalhando par a par com o Ministério Público.------------------- 2704 

------- Interveio o Senhor Deputado Fernando Silva (PS) referindo que o 2705 

problema que está em causa é o funcionamento e como vai funcionar o 2706 

Assistente.------------------------------------------------------------------------------ 2707 

------- Respondeu a Senhora Deputada Isabel Nascimento (PPD/PSD) 2708 

referindo que o Assistente vai funcionar, vai evoluir no processo de acordo 2709 

com o que lhe é permitido no código do processo penal. Nem mais, nem 2710 

menos. Toda a atuação do Assistente está processualmente prevista no 2711 

código de processo penal. Neste processo, o Assistente, é o Município, 2712 

representado, neste caso, pelo seu Vice-Presidente, e será muito simples se 2713 
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o Senhor Vice-Presidente for dando conta das notificações e evolução do 2714 

processo a alguém que, no caso, deverá ser o Senhor Presidente da 2715 

Assembleia.---------------------------------------------------------------------------- 2716 

------- Interveio a Senhora Deputada Ana Paula Freitas (PS) solicitando o 2717 

uso da palavra para defesa da honra. No que diz respeito ao 1.º parágrafo da 2718 

proposta a que se referiu o Senhor Deputado António Machado 2719 

(PPD/PSD), aquilo que refere é tão pura e simplesmente aquilo que dizem 2720 

os meios de comunicação. Porque ela, Ana Freitas, não sabe absolutamente 2721 

nada do que se passa e, portanto, usou aquilo que estava escrito nos meios 2722 

de comunicação para ter alguma informação. E, se não fosse isso, não se 2723 

saberia, e não sabem de facto, o que está a acontecer. Aliás, os deputados 2724 

da CDU e do CDS estavam a ter conhecimento de tudo o que se passou 2725 

naquele momento. Não tem intenção nenhuma de fazer qualquer tipo de 2726 

juízo sobre a situação e quando fez a proposta foi pura e simplesmente para 2727 

que o processo seja claro, transparente, para que não estejam a saber das 2728 

coisas pelos meios de comunicação e estarem a ouvir coisas pela primeira 2729 

vez, as quais já se estão a discutir no seio da Câmara há mais de um mês. 2730 

Não tem intenção nenhuma, como tentou fazer marcar, que possa haver 2731 

qualquer intenção de má-fé ou de juízo. Não gostou. --------------------------- 2732 

------- Usou da palavra o Senhor Vice-Presidente referindo que, em reunião 2733 

de Câmara, definiram que, no final das reuniões, debatiam este assunto. A 2734 

Senhora Vereadora Conceição Salvador solicitou que este assunto deveria 2735 

ser debatido em reunião de Câmara para que ficasse registado em ata. 2736 

Quanto à pergunta sobre a escolha do advogado, confirma que os 2737 

vereadores do PS não estiveram presentes na escolha do mesmo. ------------ 2738 

------- Usou da palavra o Senhor Presidente da Mesa dando por concluído o 2739 

debate, colocando à votação a Proposta de Constituição de um Grupo de 2740 

Acompanhamento do Processo Judicial n.º 2579/10.OTACBR, tendo 2741 

sido a mesma reprovada com dezanove (19) votos contra da bancada do 2742 

PPD/PSD, duas (2) abstenções da bancada do CDS/PP e Deputado 2743 

António Nogueira e doze (12) a favor da bancada do PS e CDU.------------- 2744 

------- Fica registada a recomendação da Assembleia Municipal ao Senhor 2745 

Presidente da Assembleia que, dentro do possível e do que lhe for 2746 

permitido legalmente, transmita a este Órgão elementos do processo.-------- 2747 

------- Nos termos do n.º 3 do art.º 57.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de 2748 

setembro, foi deliberado, por unanimidade, aprovar em minuta as 2749 

deliberações referentes aos Pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 da 2750 

presente “Ordem do Dia”, de modo a produzir efeitos imediatos. ----------- 2751 
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------- Nada mais havendo a tratar, pelo Senhor Presidente da Mesa foi 2752 

declarada encerrada a reunião pelas vinte e quatro horas, da qual e para 2753 

constar se lavrou a presente ata que, depois de lida e aprovada, será 2754 

assinada pelo Senhor Presidente da Mesa e pelo seu 1.º Secretário. ---------- 2755 
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O Presidente da Assembleia Municipal 2758 
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(Luís António Vicente Gil Barreiros) 2762 
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A 1.ª Secretária da Assembleia Municipal 2766 
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(Ana Paula Morgado Mendes) 2771 


