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-----No dia vinte e três de abril do ano de dois mil e treze, no Salão Nobre do 

Edifício dos Paços do Concelho, realizou-se a reunião ordinária da Câmara 

Municipal de Góis, sob a Presidência da senhora Drª Maria de Lurdes de Oliveira 

Castanheira na qualidade de Presidente, comparecendo os Vereadores que 

compõem o Executivo Camarário: Dr. José Alberto Domingos Rodrigues, Dr. 

Mário Barata Garcia, Eng. Diamantino Jorge Simões Garcia e D. Maria Helena 

Antunes Barata Moniz. ------------------------------------------------------------------------------ 

-----A reunião foi secretariada pela Técnica Superior Liliana Maria Rosa Pinto.------ 

-----Depois dos presentes terem ocupado os seus lugares, a senhora Presidente 

declarou aberta a reunião pelas dez horas, dando início à ordem de trabalhos.----- 

1 - ANTES  DA ORDEM DO DIA--------------------------------------------------------------------------- 

1.1 – FALTAS---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE------------------------------------------------- 

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES------------------------------------------- 

2 – ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR--------------------------------------------------------------------- 

2.2 – CAPRIGÓIS/APRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E CORPOS GERENTES--------- 

2.3 – EDP/REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA--------------------------------------------------------- 

2.4 – COMISSÃO DE TOPONÍMIA/ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMOS EM VILA NOVA DO 

CEIRA------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.5 – ARCJILSSA/ÓRGÃOS SOCIAIS------------------------------------------------------------------- 

2.6 – ANMP/PROPOSTA DE LEI 104/XII----------------------------------------------------------------- 

2.7 – ANMP/ANMP PROMOVE A VERIFICAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE DE 

ALGUMAS SOLUÇÕES ADOPTADAS NA PROPOSTA DE LEI Nº104/XII------------------- 

2.8 – ANMP/TRABALHOS PREPARATÓRIOS DO QUADRO ESTRATÉGICO COMUM 

– “NOVO QREN”----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.9 – REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA DO CONCELHO DE GÓIS--------------------------- 

2.10 - EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO/CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SEGURANÇA DO ESPAÇO INTERNET------ 
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2.11 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA------------------------------------------------------------ 

2.12 – PAGAMENTOS-----------------------------------------------------------------------------------------

2.13 – REQUISIÇÕES----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.14 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES-------------------------------------------- 

2.15 – PARECER PRÉVIO GENÉRICO/COMUNICAÇÃO MENSAL DA 

CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS---------------------------------------------------- 

2.16 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES------------- 

3 – APROVAÇÕES EM MINUTA--------------------------------------------------------------------------- 

4 – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO------------------------------------------------------------------------- 

1 - ANTES  DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------ 

1.1 – FALTAS - Não houve.------------------------------------------------------------------------ 

1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE – A senhora Presidente 

iniciou a sua intervenção solicitando a introdução dos seguintes assuntos na 

ordem de trabalhos:----------------------------------------------------------------------------------- 

2.17 - PÁTIO D’AVENTURA/PEDIDO DE EMISSÃO DE PARECER-------------------- 

2.18 - DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL------

----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade inserir os citados 

assuntos na ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------

----A senhora Presidente continuou com apresentação de um conjunto de 

informações relativas à reunião promovida pela ARSC, no p.p. dia 16.04.13, 

quanto ao encerramento noturno do SAP e sobre outros assuntos ligados à 

prestação de cuidados de saúde no concelho de Góis, na qual estiveram 

presentes além da sua pessoa, o senhor Presidente da Assembleia Municipal, os 

líderes de bancada dos Grupos Municipais com assento na Assembleia Municipal 

do PSD e da CDU e em representação do líder de bancada do PS o senhor Jaime 

Garcia, que de igual modo representou também a Direção da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis e o senhor Provedor da Santa 

Casa da Misericórdia de Góis e em representação da ARSC o Dr. Fernando 

Almeida, o Dr. José Tereso, a Drª. Maria Augusta Conceição e o Dr. Avelino 

Pedroso. -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais informou, que a convite seu ficou o compromisso assumido por parte da 
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ARSC de visitar o concelho de Góis, em particular o Centro de Reabilitação e 

Bem – Estar Dr. José Domingos da Ascensão Cabeças da Santa Casa da 

Misericórdia de Góis, e que tinha ficado claro por parte da ARSC a possibilidade 

de estudar o seu licenciamento para que possa funcionar com normalidade (sem 

contudo obrigar a ARSC a celebrar qualquer convenção). Convidou ainda todos 

os elementos do Executivo Municipal para participarem nessa visita, que terá 

lugar no próximo dia 06.05.13, pelas 10.00 horas, com início nas instalações do 

Lar da Santa Casa da Misericórdia de Góis, em Vila Nova do Ceira.-------------------

-----Prosseguiu informando que foi colocada a possibilidade de ser feito um 

contato com a Cooperativa Social e Agro-Florestal de Vila Nova do Ceira, tendo 

em conta a disponibilidade em tempos manifestada de colaborar com a 

deslocalização da Extensão de Saúde da freguesia para as suas instalações, e 

ainda que a visita fosse alargada à atual extensão de saúde de Vila Nova do 

Ceira. Mais informou ser do conhecimento do senhor Dr. José Tereso o mau 

estado das instalações onde a mesma funciona.-------------------------------------------- 

-----Referiu ainda que faz parte do programa, uma visita ao Centro de Saúde de 

Góis, para ser aferida a necessidade de obras no edifício, particularmente naquilo 

que concerne a infiltrações diversas; porquanto a ARSC está a equacionar uma 

intervenção durante o ano em curso. Mais referiu que a proposta de programa 

contempla ainda a visita às Extensões de Saúde de Alvares e Cortes, e fez notar 

que relativamente a esta última, pelo que foi apurado, não havia abertura 

suficiente por parte da ARSC em resolver a situação do seu encerramento, dado 

tratar-se de um problema ao nível do equipamento informático.--------------------------

-----Neste sentido informou do pedido que dirigiu, para integrar no programa a 

visita a Góis, a deslocação à freguesia de Alvares, para que em reunião com as 

Instituições locais se pudesse efetivamente explicar o motivo principal do 

encerramento da Extensão de Saúde de Cortes.--------------------------------------------- 

-----Relativamente ao encerramento “abrupto” dos serviços noturnos do SAP de 

Góis referiu que os dirigentes da ARSC informaram tratar-se de procedimento 

necessário com vista à redução de despesas com pessoal. Quanto à forma como 

foi realizado o encerramento noturno desta unidade de saúde, sem que tenha sido 
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avisada previamente as populações, informou de que não foi apresentada 

qualquer justificação detalhada. Para concluir a senhora Presidente informou que 

a Drª. Maria Augusta comprometeu-se  a solicitar aos serviços da ARSC um 

estudo sobre a possibilidade de alargamento do período noturno durante os fins-

de-semana e feriados. No que concerne ao reduzido número de pessoal nos 

serviços de saúde, informou que foi comunicado e alegado que o seu número tem 

a ver com a população existente no concelho e que, no caso concreto do 

concelho de Góis, se estava acima da média, tendo por isso sido deslocalizados 

dois enfermeiros do Centro de Saúde de Góis para outra unidade de saúde por 

não se justificar estatisticamente a presença dos mesmos. Informou ainda, da 

existência de um compromisso inequívoco de, reforçar com pessoal o Centro de 

Saúde de Góis por altura da Concentração Mototurística.--------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu ainda, que o senhor Presidente da direção da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis teceu algumas 

considerações positivas sobre o apoio que a Instituição tem recebido. 

Acrescentou que foram salientados alguns constrangimentos quando os utentes 

do Centro de Saúde se deslocam para a SUB-Arganil, particularmente pelo 

senhor Pedro Agostinho, por ser conhecedor in loco desta realidade, que referiu a 

existência de uma insatisfação geral, devido à visível tendência de se 

reencaminharem preferencialmente os utentes para esta SUB, sendo opinião 

geral de que se tratava de um procedimento a fim de justificar os elevados 

investimentos ali realizados. Durante a reunião na ARSC um dos presentes 

alertou para o facto de, algumas vezes, os profissionais de saúde agirem como 

que se estivessem a fazer um favor quando efetivamente estão a prestar um 

serviço público.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Sobre este assunto, referiu que os elementos do Conselho de Administração 

da ARSC foram unânimes ao apelar para que em caso de se verificar que o 

reencaminhamento dos utentes para a SUB-Arganil seja por mero expediente, 

não se deve hesitar em expor essa situação por escrito a quem de direito, tendo o 

Dr. José Tereso solicitado e reiterado o pedido para que sempre seja identificada 

uma situação menos profissional, deve ser denunciada.----------------------------------- 
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-----Concluiu, que relativamente à questão da saúde no concelho de Góis foram 

estes os assuntos expostos, ficando a expetativa para que durante a visita da 

comitiva da ARSC possa ser devidamente conhecida a realidade que se vive no 

concelho e que a mesma seja a oportunidade para encontrar soluções, num 

espírito de parceria, mas sempre em benefício das populações.------------------------- 

-----A senhora Presidente prosseguiu informando que no p.p. dia 18.04.13 reuniu 

o órgão de gestão do PRODER no qual foi dado conhecimento da aprovação das 

candidaturas apresentadas pelo Município de Góis, nomeadamente a do “Ciclo da 

Truta – Parque da Monteira”; a da “Requalificação da Zona Envolvente ao Parque 

Desportivo Municipal de Góis”; a “Recuperação dos Espaços Públicos e 

Infraestruturas do Loural”. Informou da aprovação de várias candidaturas que 

emanam  da iniciativa privada , dando como exemplo  o Projeto “Conservação e 

Valorização da Capela da Costeira de Vila Nova do Ceira” promovida pela 

Cooperativa Social e Agroflorestal de Vila Nova do Ceira; O Projeto da Santa 

Casa da Misericórdia de Góis, para aquisição de viatura destinada a serviços de 

apoio domiciliário, o Projeto Charangamiga, destinado à área da restauração.------

-----Congratulou-se pela aprovação das referidas candidaturas, uma vez que 

envolvem apoios superiores a 300 mil euros não reembolsáveis. Salientou a 

importância da iniciativa privada de Góis apresentar candidaturas, uma vez que 

ainda há meios financeiros disponíveis, podendo os Projetos serem entregues até 

30.06.13.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais referiu, que apesar do concelho de Góis ser o que menos candidaturas 

apresentou no ano de 2012, os seis Projetos objeto de aprovação em abril/2013 

envolveram meios financeiros consideráveis e em matéria de iniciativa privada  

“aliviam” o orçamento municipal, pois os apoios são a fundo perdido, são 

financiados com taxas que podem atingir os 75% do investimento, sendo muito 

mais fácil ao Município colaborar nos restantes 25%.---------------------------------------

-----Referiu ainda e exortou o Executivo à divulgação da informação de que no 

PRODER ainda existiam medidas com dotação financeira, particularmente 

direcionadas à iniciativa privada, mormente no que concerne à diversificação das 

explorações agrícolas e investimentos produtivos.-------------------------------------------
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-----Por último, referiu que a ADIBER tinha uma excelente taxa de execução física 

e financeira, e que a mesma se devia também às dinâmicas instituídas pelos 

promotores públicos e privados da região da beira serra. Esta dinâmica instituída 

pela ADIBER no território em parceria com as Entidades locais leva a que exista a 

possibilidade desta GAL voltar a ter uma nova majoração, que não é propriamente 

a reserva de eficiência mas sim uma dotação extraordinária. Relembrou que todas 

as candidaturas terão de ser entregues até ao dia 30.06.13, e que a execução 

física e financeira terá que estar finalizada até 31.12.14.-----------------------------------

-----Relativamente às comemorações do 39º Aniversário da Revolução de abril, 

informou que as mesmas irão ter no lugar no próximo dia 25 de abril, fazendo 

parte integrante do Programa o Hastear da Bandeira, pelas 10.00 horas, 

seguindo-se a Sessão Solene no Salão Nobre do Edifico dos Paços do Concelho. 

Para o efeito convidou o Executivo para se associar às comemorações desta 

efeméride.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Prosseguiu dando conhecimento da comunicação remetida pelo senhor 

Presidente do Município de Coimbra, Dr. João Paulo Barbosa de Melo, que 

informava que no dia 11 de abril de 2013 o Conselho de Ministros aprovou um 

diploma que estabelecia o novo regime de exploração e gestão dos sistemas 

multimunicipais de captação, tratamento e distribuição de água para consumo 

público, de recolha, tratamento e rejeição de efluentes e de recolha e tratamento 

de resíduos sólidos. Nessa comunicação também fazia uma apreciação relativa 

ao modelo de agregação dos sistemas existentes, referindo que o mesmo não só 

não ia resolver o problema da sustentabilidade do sector, pois limitava-se a 

empurrar para os municípios e para as famílias o custo das ineficiências e dos 

erros do passado, como constituía um rude golpe na autonomia local, ao abrir as 

portas para qualquer Governo possa vir a legislar, em matérias de competência 

municipal, ignorando a vontade dos municípios e impondo o que lhe aprouver. ----

----Neste sentido informou que da análise realizada ao referido diploma, o senhor 

Presidente do Município de Coimbra propôs a todos os Municípios dirigir ao 

senhor Presidente da República um pedido de não promulgação da legislação 

aprovada em Conselho de Ministros, tendo os senhores Vereadores tido 
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conhecimento do mesmo.-------------------------------------------------------------------------- 

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia referindo que efectivamente 

a Câmara Municipal teve conhecimento do projeto de Decreto-Lei remetido pela 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, mas ainda desconhece a versão 

final do documento. Mais referiu, que com a versão disponibilizada, o Município 

de Góis tem de se colocar em dois patamares diferentes: o da defesa do 

Município enquanto entidade gestora de água e saneamento, e outro o da defesa 

dos seus Munícipes/ utilizadores/clientes. É seu entendimento que o Município 

deverá lutar por tudo o que for ao encontro dos interesses tanto do Município 

como dos consumidores, e no caso de haver um conflito de interesses, deverão 

ser os interesses das populações  colocados em primeiro lugar.-------------------------

-----A senhora Presidente apresentou uma informação da DGUPA relativa à 

referida proposta de Decreto-Lei – Sistema Multimunicipais de Água, que 

apresenta diversas considerações, designadamente:  que o Estado irá alienar a 

sua participação no sector dos resíduos sólidos a entidades privadas; que a 

gestão das águas e saneamento irá manter-se pública, abrindo no entanto a 

possibilidade à entrada a capital privado desde que seja minoritário; que o 

presente projeto de diploma procura o equilíbrio tarifário; que é imposta a 

integração vertical dos sistemas municipais e que, com objetivo de obtenção de 

economias de escala, é imposta a agregação dos sistemas multimunicipais 

existentes num sistema multimunicipal, a criar, para a sua área territorial.------------

-----A referida informação conclui que o presente projeto de Decreto-Lei apresenta 

um enquadramento económico-financeiro vantajoso para os Municípios. No 

entanto, essa vantagem era conseguida através, tanto do acréscimo do custo a 

imputar ao consumidor final, como com afastamento físico da entidade gestora 

necessário para a referida economia de escala. Além disso ainda é salientado que 

a imposição do legislador da integração dos Municípios nos respetivos sistemas 

multimunicipais pode ser considerado um revés na autonomia do poder local e 

também na economia local com o natural afastamento dos pequenos prestadores 

de serviços que atualmente contribuem para o bom funcionamento dos 

equipamentos instalados.---------------------------------------------------------------------------
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-----Referiu ainda, que a proposta de ofício a remeter ao senhor Presidente da 

República é a versão provisória, uma vez que estão ainda a ultimar alguns dados. 

Mais referiu, que o Executivo de Góis terá de tomar uma posição relativamente à 

solicitação do senhor Presidente do Município de Coimbra, isto é, se também 

subscrever a proposta no momento em que ela for definitiva.-----------------------------

------Interveio o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referindo que, 

pelo que apreendeu, o caráter público das águas está claramente assegurado. 

Em relação à água referiu que teremos que ser muito pragmáticos, uma vez que 

temos que ter consciência que desperdiçamos água, sendo evidente que cada 

vez mais com as alterações climatéricas que se verificam, a escassez deste bem 

será maior. Referiu ser exemplo disso a seca que se verificou nos poços em Vila 

Nova do Ceira no Verão transato, sendo um facto que a abundância de água 

alguns anos a esta parte é cada vez menor, pelo que devemos ter consciência 

que temos que travar o processo de esbanjamento deste bem natural.----------------

-----Com a implantação deste novo processo, será um facto que iremos ter água 

de confiança, ainda que de menor qualidade, sendo uma realidade que não valerá 

a pena pugnar pela manutenção dos atuais sistemas, uma vez que se trata de 

uma situação irreversível, tendo em conta os custos que acarretam os sistemas 

de bombagens. Considerou que Góis terá que se associar a um novo sistema 

Multimunicipal de Água, sendo certo que a população irá ter que perceber que 

terá que poupar água, a qual irá ter um valor superior ao atual ainda que esta 

venha a ser subsidiada pelo Município. Deu como exemplo o uso abusivo da água 

da rede por parte dos consumidores, nomeadamente na rega de jardins e parte 

de agricultura, quando naturalmente poderia ser canalizada água dos regadios 

para esse efeito, caso estes não tivessem deixado há muito de funcionar. Ainda, 

relativamente ao consumo de água, apresentou como exemplo a escassez deste 

bem na Serra de Aires, e com as dificuldades com que a população deste 

território se depara. Face ao exposto, relembrou que este é um assunto que 

deverá estar na ordem do dia, pelo facto de se tratar de um bem escasso.-----------

------A senhora Presidente referiu ser sua convicção que por muito que os 

Municípios tentem alterar estas novas medidas, serão sempre confrontados com 
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imposições da Administração Central. No entanto, reafirmou que assim que for 

presente a versão final de ofício a remeter ao senhor Presidente da República, o 

mesmo será apreciado e votado em sede de reunião do Executivo.--------------------

-----Terminou a sua intervenção felicitando o senhor Nuno Tavares pelo novo 

cargo que ocupa como Adjunto do Comando dos Bombeiros Voluntários de Góis. 

De igual modo, felicitou a Associação de Juventude de Góis, bem como todas as 

Entidades que estiveram na organização das comemorações do Dia Mundial do 

Teatro, nomeadamente o ciclo de iniciativas que tiveram lugar nas Freguesias de 

Góis, Vila Nova do Ceira e Alvares, tendo sido uma forma diferente de assinalar 

esta efeméride e de se poder apresentar espectáculos de forma descentralizada. 

Congratulou-se, pela existência de Entidades que promovem estas iniciativas às 

quais o Município se associa como parceiro.-------------------------------------------------- 

1.3 – INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES - Não houve.------------

2.1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR - De acordo com o determinado pela Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, com a redacção conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 

de Janeiro, nos números um e dois do seu artigo nonagésimo segundo, a Câmara 

deliberou por unanimidade, e após leitura, aprovar a ata da reunião realizada no 

dia nove de abril do ano de dois mil e treze, sendo assinada pela senhora 

Presidente e por quem a lavrou.-------------------------------------------------------------------

2.2 – CAPRIGÓIS/APRESENTAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO E CORPOS 

GERENTES - Foi presente o ofício da CAPRIGOIS – Associação Criadora de 

Caprinos do Concelho de Góis, datado de 10.04.13, dando conhecimento da 

outorga de escritura de constituição, bem como dos Órgãos Sociais que a 

constituem.----------------------------------------------------------------------------------------------

----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz solicitou informação 

de qual o objecto de intervenção da CAPRIGOIS.--------------------------------------------

----A senhora Presidente informou a senhora Vereadora que esta Associação 

emanou da sociedade civil e visa o desenvolvimento da caprinicultura na zona do 

Rabadão e o aproveitamento de recursos ali instalados como sendo as 

instalações do capril e o pasto, entre outras atividades ligadas à pastorícia. 

Informou ainda, que esta Associação encetou contactos com outras Instituições, 
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nomeadamente com o Conselho Diretivo dos Compartes de Cortecega, Vale de 

Moreiro e Outros, Conselho Diretivo dos Baldios da Freguesia do Cadafaz, Juntas 

de Freguesia, Câmara Municipal para aderirem a esta nova Associação. Mais 

informou, que para ser sócio da CAPRIGÓIS a quota é no valor é de cem euros.--

----Interveio o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues referindo que a 

CAPRIGOIS contactou o Município no sentido de saber qual a possibilidade de 

colaboração na recuperação do antigo capril instalado no Rabadão. Nesse 

sentido, informou que foi promovida uma reunião a fim de saber quais as reais 

necessidades para que o edifício ali instalado reúna condições para o seu 

funcionamento, uma vez que se encontra bastante degradado. Quanto aos 

melhoramentos, pretendem que sejam realizados trabalhos ao nível da cobertura 

do edifício, instalações sanitárias, possível instalação de uma casa pré fabricada 

para os pastores, entendendo-se que se pretende requalificar todo este espaço.---

----Usou da palavra o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia que 

questionou se o espaço onde irá ser a pastagem será do domínio público.-----------

----A senhora Presidente referiu que maioritariamente os espaços de pastagem 

são pertença das Associações de Compartes. Referiu que quanto às obras de 

beneficiação do edifício/capril que pretendem levar a efeito, a Câmara Municipal 

irá colaborar dentro daquilo que for possível.--------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e prevaleceu-se da oportunidade para felicitar 

a constituição desta Associação a qual será uma mais-valia na área da sua 

intervenção para o concelho de Góis.------------------------------------------------------------

2.3 – EDP/REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - A Câmara tomou conhecimento 

das obras efetuadas no segundo semestre de 2012 no concelho de Góis, bem 

como das obras em curso, conforme o ofício da EDP, datado de 15.04.13.----------- 

2.4 – COMISSÃO DE TOPONÍMIA/ATRIBUIÇÃO DE TOPÓNIMOS EM VILA 

NOVA DO CEIRA – A senhora Presidente informou que na sequência da 

iniciativa de dotar todas os edifícios existentes nas sedes de freguesia do 

concelho com número de polícia, está concluída essa tarefa no lugar de Várzea 

grande – Vila Nova do Ceira. Neste sentido, informou que foram detetadas 

algumas lacunas de atribuição toponímica em alguns arruamentos, pelo que o 
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Município solicitou à Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira que se 

pronunciasse sobre as propostas apresentadas, tendo sido emitido parecer 

favorável, bem como sugeridas alternativas a algumas das propostas 

apresentadas.------------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais informou, que para efeitos de deliberação sobre a referida proposta, 

reuniu a Comissão de Toponímia, no p.p. dia 03.04.13, a qual após análise 

deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à atribuição dos topónimos 

propostos na freguesia de Vila Nova do Ceira:---------------------------------------------- 

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia referindo ser do seu 

conhecimento a presente proposta, uma vez que esta foi elaborada pelos serviços 

da DGUPA. Relativamente às alterações sugeridas pela Junta de Freguesia de 

Vila Nova do Ceira referiu concordar com estas à exceção da Rua da Cova do 

Barro, por ser seu entendimento que aquele local é mais conhecido como 

“Oliveirinhas”, contudo, deixou à consideração do Executivo a decisão sobre qual 

o topónimo a atribuir. Referiu ainda, que a “Estrada de Coimbra”, deveria ser 

prolongada até à “ponte nova”. -------------------------------------------------------------------- 

-----Usou da palavra o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia que se 

congratulou pela proposta de topónimos apresentada, nomeadamente no que 

concerne aos topónimos escolhidos, uma vez que os mesmos se identificam com 

os lugares onde irão ser colocados, relembrando que deverá ser sempre um 

factor a ter em conta quando se pretende atribuir um topónimo a uma rua ou 

lugar. Referiu ainda, que como varzeense concorda com as palavras do senhor 

Vereador Mário Barata Garcia, quando fez menção à “Rua das Oliveirinhas”, uma 

vez que se trata de um topónimo mais abrangente, concordando de igual modo 

com o topónimo “Estrada da Tôpa”. Quanto ao topónimo “Estrada de Coimbra”, 

referiu não ser do seu agrado, porém por não ter opção que possa apresentar, 

nada terá a opor, concordando que esta rua termine junto à ponte nova.-------------- 

-----Usou da palavra o senhor Vereador Mário Barata Garcia referindo concordar 

com as palavras do senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia quando na 

atribuição de topónimos seja dada prioridade ao nome pelos quais os locais são 

conhecidos. Contudo, referiu se por vezes há necessidade de atribuição de outros 
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topónimos a locais sem qualquer designação, ou então em situações especiais. 

Referiu ainda, que a proposta apresentada teve a preocupação de manter os 

topónimos associados e que dentro daquela comunidade facilmente seja 

identificado, apesar não lhe chocar a atribuição de topónimos com nomes de 

pessoas, é sua convicção que se deve privilegiar os nomes pelos quais os locais 

são conhecidos.----------------------------------------------------------------------------------------  

-----Interveio a senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz referindo 

que concorda plenamente com as palavras do senhor Vereador Diamantino Jorge 

Simões Garcia reforçadas na intervenção do senhor Mário Barata Garcia, 

prevalecendo-se da oportunidade para felicitar a Câmara Municipal e a Junta de 

Freguesia de Vila Nova do Ceira por terem tido o bom senso de seguir uma das 

regras do Regulamento de Toponímia, isto é, que sejam atribuídos topónimos 

pelos quais os locais são conhecidos, uma vez que na sua óptica há uma melhor 

perceção na localização dos mesmos.----------------------------------------------------------  

-----A senhora Presidente referiu que o parecer da Comissão de Toponímia não é 

vinculativo, pelo que a decisão final será sempre do Executivo. Mais referiu 

concordar com as sugestões de alteração do topónimo “Cova do Barro” por “Rua 

das Oliveirinhas, bem como que a “Rua Estrada de Coimbra” seja alargado até à 

ponte nova.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta de nova toponímia para alguns arruamentos de Várzea Grande, que a 

seguir se apresenta em forma de mapa:-------------------------------------------------------- 

 Localização Designação 

1 Ex. EN2 – entre o Caracol e a Ponte Nova Estrada de Coimbra 

2 Desde a Regada à Rua José de Matos 

Cruz 

Rua da Regada 

3 Largo Amélia Rodrigues Carneiro ao 

Salgueiral 

Estrada da Tôpa 

4 Largo Amélia Rodrigues Carneiro à 

Murtinheira 

Estrada da Murtinheira 

5 Rua 25 de Abril às Terras Estrada das Terras 

6 Rua 25 de Abril às Balsas Estrada da Monteira 
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7 Aglomerado atrás da Casa do Povo Beco do Alvarinhas 

8 Rua dos Combatentes até ao Caracol Travessa do Caracol 

9 Rua dos Combatentes até às Oliveirinhas Rua das Oliveirinhas 

 

2.5 – ARCJILSSA/ÓRGÃOS SOCIAIS – Foi presente a comunicação da 

ARCJILSSA - Associação Desportiva, Recreativa, Cultural, Juvenil e de 

Solidariedade Social dos Amigos de Vale de Moreiro e Manjão, datada de 

04.04.13, dando conhecimento dos órgãos sociais para o biénio de 2013/2014.----

----A Câmara tomou conhecimento e fez votos para que os novos órgãos sociais 

tenham sucesso nas iniciativas que pretendem desenvolver durante o seu 

mandato.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.6 – ANMP/PROPOSTA DE LEI 104/XII - Foi presente a comunicação da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, datada de 02.04.13, 

relativamente à proposta de Lei 104/XII, a qual estabelece: o regime jurídico das 

autarquias locais, e o estatuto das entidades intermunicipais; o regime jurídico da 

transferência de competências do estado para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais; e o regime jurídico do associativismo autárquico. De 

igual modo, informou as diligências que a ANMP tem feito no âmbito deste 

processo legislativo.----------------------------------------------------------------------------------

----Mais referiu a possibilidade da existência de algumas propostas feridas de 

constitucionalidade segundo a opinião da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses. Referiu ainda a proposta do novo modelo orgânico das CIM’s 

composto por três órgãos: o Conselho Intermunicipal, a Comissão Executiva e o 

Conselho Estratégico. -------------------------------------------------------------------------------

----A senhora Presidente informou existirem propostas com as quais o Conselho 

Diretivo da ANMP não concordava, tendo por isso convocado, uma reunião para 

dia 03.05.13 com os 308 municípios em Santarém, com um único ponto da ordem 

de trabalhos: fazer uma análise profunda sobre esta proposta de Lei, bem como 

proceder à pronúncia dos Municípios relativamente a este normativo legal.---------- 

-----A senhora Presidente informou que a nota de rodapé do documento em causa 

acrescentava que o “colégio eleitoral é formado por membros das assembleias 
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municipais, nos seguintes termos: 15 membros nos municípios com um número 

de eleitores igual ou inferior a 10 000; 21 membros, nos municípios com um 

número de eleitores superior a 10 000 e igual ou inferior a 50 000; 27 membros, 

nos municípios com um número de eleitores superior a 50 000 e igual ou inferior a 

100 000; 33 membros, nos municípios com um número de eleitores superior a 100 

000.” Pelo exposto, referiu ser evidente que o Município que tiver mais eleitores 

irá ter uma maior representação nos órgãos das CIM’s, o que vai penalizar a 

participação dos concelhos de menor expressão.--------------------------------------------

---- Interveio o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues referindo que, 

relativamente à presente proposta de Lei, apraz-lhe mencionar que a ser 

aprovada irá passar a ser Lei, e, conforme plasma o entendimento da ANMP 

verifica-se que está a surgir um novo nível autárquico com competência decisória. 

Conforme plasma o nº 3 do presente documento quando elenca as novas 

competências, demonstrando desta forma que os Municípios veem ser 

transferidas para outro órgão algumas das suas atuais competências, portanto era 

uma situação de claro esvaziamento da autonomia autárquica em várias áreas de 

intervenção. Lembrou, por isso, que se tratava de esvaziar de competências as 

autarquias locais, com todas as consequências que possam daí advir, 

inclusivamente financeiras, não tendo dúvidas, e aliás era feito referência na 

proposta de Lei, a existência de verbas que ao invés de serem transferidas para 

os Municípios passarão a ser do domínio destas novas entidades. Concluiu que 

pode ser preocupante a criação de um órgão com poder de decisão, não eleito 

diretamente, substituindo-se aos municípios.-------------------------------------------------- 

----A senhora Presidente concluiu dizendo que a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses iria pronunciar-se sobre este normativo, conforme consta 

do documento que irá ser objecto de análise do Executivo no ponto seguinte da 

ordem de trabalhos.----------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------

2.7 – ANMP/ANMP PROMOVE A VERIFICAÇÃO DA CONSTITUCIONALIDADE 

DE ALGUMAS SOLUÇÕES ADOPTADAS NA PROPOSTA DE LEI Nº104/XII - 

Foi presente a comunicação da Associação Nacional de Municípios Portugueses, 
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datada de 03.04.13, dando conhecimento que esta Associação promove a 

verificação da constitucionalidade de algumas soluções adotada na proposta de 

Lei nº104/XII.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que aprovada a 15.03.15 pela Assembleia da 

República, a proposta de Lei em apreço mantém, no essencial, as dúvidas 

fundadas e preocupações consistentes suscitadas pela Associação Nacional de 

Municípios Portugueses (ANMP), não obstante as propostas de alteração 

apresentadas pelos diversos grupos parlamentares. Mantêm-se, assim, 

disposições legais que consubstanciam a mais viva e enérgica oposição da 

ANMP, quer sejam as relacionadas com as atribuições genéricas dos municípios, 

a formulação legal das entidades intermunicipais e o seu modelo de governação, 

motivos que nos levam a reiterar a nossa posição de rejeição absoluta do 

diploma.--------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Informou ainda, que as soluções encontradas suscitam à ANMP sérias e 

fundadas dúvidas de constitucionalidade, assentando o oportuno pedido de 

fiscalização sucessiva, em:-------------------------------------------------------------------------

----a) A Constituição da República Portuguesa (artigo 273.º, n.º 1) impôr que as 

atribuições das autarquias sejam reguladas por lei, sendo que o sistema de 

cláusula geral aprovado para além de não permitir balizar as transferências 

admissíveis, concorre para a sobreposição de serviços ou prestações entre os 

vários níveis da administração pública;----------------------------------------------------------

---b) As entidades intermunicipais (áreas metropolitanas e comunidades 

intermunicipais), para além de terem atribuições que se justapõem às dos 

municípios e freguesias, são impostas por via legislativa sem contar com a 

vontade dos associados respectivos, ao arrepio do livre associativismo municipal 

previsto no artigo 253.ºda Constituição;---------------------------------------------------------

----c) O modelo de governação das entidades intermunicipais implica, por sua vez, 

uma inversão de prerrogativas e responsabilidades legais dos Presidentes de 

Câmara, atribuindo-se o órgão executivo – Comissão Executiva – a não eleitos, 

tendo aqueles assento no Conselho Intermunicipal.----------------------------------Mais 

informou, que de acordo com a comunicação em apreço, e para além da 
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prerrogativa de não promulgação pelo senhor Presidente da República, a 

Associação Nacional de Municípios Portugueses iria pugnar pela fiscalização 

sucessiva do diploma, o qual põe em causa e desvirtua ostensivamente as 

competências e atribuições das autarquias locais e o livre associativismo 

municipal constitucionalmente consagrados.---------------------------------------------------

----Usou da palavra o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia que 

referiu concordar com a posição da ANMP, parecendo que existem algumas 

medidas nesta proposta de Lei que lhe parecem inconstitucionais, comungando 

com as preocupações da existência de uma estrutura intermédia que vai no fundo 

retirar parte da autonomia própria das autarquias, ficando os concelhos de menor 

expressão subjugados às decisões deste órgão intermédio. Mais referiu, que este 

assunto leva-o a mencionar o que até então vem dizendo relativamente à 

solidariedade entre os Municípios de maior expressão com os de menor 

expressão, de facto existe solidariedade quando não há meios financeiros 

envolvidos, porque quando se verifica a existência dos mesmos a solidariedade 

irá deixar de existir, e em termos de QREN isso também irá fazer-se sentir. 

Referiu ainda, que o novo QREN poderia vir a dar algum apoio às zonas mais 

despovoadas e com estas CIM’s o que irá acontecer é que nos vão dar umas 

migalhas do pão com que os grandes municípios irão ficar. Acrescentou, que no 

seu ponto de vista isto é claramente uma falta de agregação dos municípios mais 

pequenos e mais rurais que continuam a olhar para um beco e acham que 

sozinhos conseguem sobreviver, não sobrevivem e cada vez irão viver menos. 

Terminou referindo, que é seu entendimento haver fortes inconstitucionalidades 

com esta nova medida, nomeadamente a liberdade de decisão de um Município 

estando o poder local em causa.------------------------------------------------------------------ 

-----A senhora Presidente referiu que a ANMP, solicitou a opinião de um 

constitucionalista conforme consta no documento, sendo evidente que esta Lei 

ostraciza os municípios de menor expressão, e Góis é exemplo disso, e se 

avaliássemos qual o alcance deste normativo, no fundo trata-se de trocar a 

solidariedade, por dar mais a quem já tem muito, se de facto for em função do 
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número de eleitores. Nessa matéria, o Município de Góis  estará em desvantagem 

o que se traduz numa clara falta de solidariedade.------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que a falta de solidariedade a par da reiterada 

afirmação de que urge pugnar pela coesão consubstancia-se num claro paradoxo, 

isto é, quando nós verificamos o que é a Lei nº104/XII e, depois o que são as 

metas a atingir pelo novo QREN, irá ser somente no papel, porque com certeza 

coesão irá existir cada vez menos e as assimetrias com certeza que se irão 

agravar.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Usou da palavra o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia que deu 

como exemplo em relação à nova Lei “se a senhora Presidente quiser ganhar as 

eleições onde terá que investir será onde haja pessoas, são as pessoas que irão 

votar, e se vai investir num sítio onde não tem ninguém, por melhor e mais 

justificável que seja o investimento perderá as eleições a seguir, este é o 

pensamento do Presidente da Câmara e naturalmente do Presidente da  Junta de 

Freguesia. Referiu ainda, que os governos sejam eles quais forem fazem 

extamente a mesma coisa: dão proteção total ao sítio onde têm mais pessoas que 

são os municípios maiores, e é por isso que é seu entendimento que se trata de 

um processo perverso, porque de facto fala-se em coesão que se vem dizer que 

se irá atribuir mais verba aos sítios mais despovoados extamente para haver 

coesão e depois criam-se as CIM em que estão os grandes “papões” que no 

fundo vão ganhar com o dinheiro que ainda vinha para os pequenos. 

Acrescentou, que estas são as regras e por isso é que costuma dizer que a maior 

parte dos políticos não governam para gerar desenvolvimento governam para 

ganhar eleições. O bom politico é o que ganha eleições e não o que gera 

desenvolvimento, isto é triste mas é a realidade, são as regras e quem não jogar 

com as mesmas pode ser muito bom político mas perderá as eleições.--------------- 

-----A senhora Presidente referiu discordar em parte da opinião do senhor 

Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, uma vez que houve governos em que 

o mundo rural não foi tão ostracizado; foram feitas intervenções importantes e 

interessantes, nos concelhos com mais dificuldades e implementadas medidas 

promotoras do combate às assimetrias. No fundo, promoveu-se uma 
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discriminação positiva, entre territórios urbanos e rurais, sendo exemplo disso o 

concelho de Góis.-------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais referiu, que apesar da leitura que fez o senhor Vereador Diamantino 

Jorge Simões Garcia, em que tendencialmente a canalização de meios 

financeiros e investimentos são feitos para territórios com maior dimensão 

populacional, provavelmente a maioria dos políticos pensará e agirá assim. 

Contudo, referiu que o concelho de Góis não é disso exemplo, uma vez que já 

foram realizados grandes investimentos em zonas/localidades em que o número 

de munícipes é reduzido, mas são tão importantes como os munícipes que 

residem em áreas de maior dimensão. É certo que há investimentos, onde 

passados anos não se vê retorno dos mesmos, sendo exemplo disso algumas 

vias de acesso a localidades em que a maior afluência de pessoas se verifica 

durante o período de férias, pelo que se quem governa somente estiver fixado 

naquilo que é o retorno eleitoral, com certeza que as apostas seriam 

completamente diferentes. Como exemplo das suas palavras, referiu o 

investimento que a Câmara Municipal está a fazer na reconstrução de um muro 

na localidade de Simantorta, bem como os trabalhos já realizados no âmbito da 

remodelação da rede de água, sendo certo que não se olhou em momento algum 

ao número de eleitores. Concluiu, referindo que existem políticos que nem sempre 

pensam e agem de acordo com as palavras proferidas pelo senhor Vereador 

Diamantino Jorge Simões Garcia, reafirmando a existência de governos que 

tiveram uma estratégia diferente do atual.------------------------------------------------------ 

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referiu se houvesse 

governos que tivessem feito diferente daquilo que se faz agora já tínhamos a 

EN342 há muito tempo, sendo que o PS teve mais que tempo para executar esta 

obra, e a opção que tomou foi realizar outras infraestruturas em concelhos 

limítrofes, que servem mais população e naturalmente que lhes dará mais votos.-- 

-----A senhora Presidente referiu que a EN342 foi projetada nos 12 anos de 

governação do Prof. Cavaco Silva, foram 12 anos de promessas.----------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------- 
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2.8 – ANMP/TRABALHOS PREPARATÓRIOS DO QUADRO ESTRATÉGICO 

COMUM – “NOVO QREN” – Foi presente a comunicação da Associação 

Nacional de Municípios Portugueses, datada de 03.04.13, relativa aos trabalhos 

preparatórios do quadro Estratégico Comum – “Novo QREN”.---------------------------

----A senhora Presidente informou que de acordo com a presente informação, a 

ANMP tem vindo a acompanhar e participar em diversas iniciativas no âmbito da 

preparação do “Novo QREN”, a última das quais consistiu num encontro de 

caráter informal com os membros do Governo encarregados da coordenação dos 

trabalhos preparatórios, conforme decorre da Resolução do Conselho de 

Ministros nº98/2012, publicada no DR de 25 de Novembro. Sublinhe-se que, nos 

termos da alínea e) do nº7 desta resolução, a ANMP é referenciada como um dos 

mais importantes parceiros institucionais nos trabalhos preparatórios do ciclo 

2014/2020.----------------------------------------------------------------------------------------------

----Informou, que neste encontro entre a ANMP e os membros do Governo - os 

senhores Secretários de Estado Adjunto da Economia e do Desenvolvimento 

Regional, da Agricultura e Adjunto dos Assuntos Europeus, o Conselho Diretivo 

teve a oportunidade de explanar alguns dos pontos de vista da Associação quanto 

aos trabalhos preparatórios em curso, resultantes de uma reflexão entretanto 

desenvolvida, se bem que ainda tendo por base informação insuficiente. A 

reflexão da ANMP foi vertida num documento de trabalho, conforme documento 

remetido ao Executivo.-------------------------------------------------------------------------------

----Mais informou, que embora não tenha sido facultada informação adicional 

relevante à ANMP, por parte do Governo, este confirmou a leitura da ANMP 

quanto ao calendário previsível para a aprovação do Acordo de Parceria, pela 

Comissão Europeia; deu particular realce às prioridades nacionais para os fundos 

comunitários e objetivos temáticos a desenvolver, conforme o enunciado na RCM 

nº98/2012; e apontou para a importância dos Programas Operacionais Regionais 

(sem que tivessem sido, no entanto, avançadas perspetivas quanto ao modelo de 

gestão a adotar nos programas operacionais). Para além da informação 

desenvolvida no citado documento de trabalho, com destaque para o conjunto de 

tópicos perfilhados pela ANMP, o Conselho Diretivo manifesta e reitera o 
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entendimento de que será de todo inaceitável qualquer decisão governamental 

que ponha em causa os POR, com gestão descentralizada e tendo como base 

territorial as NUTS II.---------------------------------------------------------------------------------

-----Continuou, informando que a ANMP salienta ainda, a importância do 

prosseguimento pelas CIM’s e AM’s, da elaboração dos Planos Estratégicos, 

tendo como referência os oportunos diagnósticos prospetivos entretanto lançados. 

Estes Planos Estratégicos, ao nível das NUTS 3, são fundamentais para a 

construção e desenvolvimento das Parcerias Territoriais para o Apoio ao 

Desenvolvimento Económico e Social, bem como para a definição das ITI 

(Intervenções Territoriais Integradas), das LBDC (Estratégias de Desenvolvimento 

Local promovidas pelas Comunidades Locais) e das AIDUS (Áreas de 

Desenvolvimento Urbano Sustentáveis). Estes instrumentos serão fontes 

fundamentais para municiar os Planos de Ação Regional e as Parcerias 

Territoriais nas NUT II, que conduzirão ao Acordo de Parceria, a nível nacional.----

-----A senhora Presidente referiu que estamos perante um trabalho de 

enquadramento daquilo que irão ser as linhas orientadoras, falando naquilo que 

irão ser as intervenções territoriais integradas acima referidas, recomendando a 

leitura deste documento aos Técnicos da DAG, DGUPA e DSC porque se todos  

se inteirarem daquilo que irá ser o novo QREN, mais facilmente serão tomados 

alguns procedimentos. Referiu ainda, o compromisso de criar dentro do Gabinete 

de Apoio ao Desenvolvimento uma Equipa para acompanhar as novas diretrizes 

deste novo Quadro Comunitário. Mais referiu, que neste momento está feito um 

trabalho ao nível da CIM para elaborar o Plano Estratégico. O documento em 

questão exorta-nos para algumas potencialidades mas também para alguns 

constrangimentos, falando naqueles que vão ser a proveniência dos meios 

financeiros (FEDER, FSE, FEADER, FEAMP), bem como o Fundo de Coesão. 

Referiu ainda, a referência que é feita às ITI’s, bem como é que estas medidas se 

irão operacionalizar dentro dos municípios, apontando também para a 

possibilidade destes prazos não serem cumpridos é um trabalho que está a ser 

feito e Portugal enquanto membro da União Europeu também terá que cumprir 

com os prazos estabelecidos. De igual modo, deu conhecimento dos objetivos 
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temáticos prioritários para a intervenção municipal, nomeadamente em termos de 

eficiência energética; desenvolvimento urbano sustentável; educação e cultura; 

desenvolvimento turístico nas regiões com potencialidades; abastecimento de 

água e saneamento, entre outros. Deu também conhecimento detalhado sobre 

alguns objetivos temáticos e dos princípios fundamentais para o funcionamento 

do novo quadro.----------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente terminou a sua intervenção referindo que se trata de um 

documento completo e interessante cumprindo a todos o acompanhamento do 

novo quadro Estratégico Comum.-----------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento.-------------------------------------------------------------

2.9 – REVISÃO DA CARTA EDUCATIVA DO CONCELHO DE GÓIS – A senhora 

Presidente informou que a Carta Educativa tem por objeto a identificação, a nível 

municipal, dos edifícios e equipamentos educativos, a respectiva localização 

geográfica, bem como das ofertas educativas da educação pré-escolar, dos 

ensinos básico e secundário da educação escolar, incluindo as suas modalidades 

especiais de educação, e da educação extra-escolar. --------------------------------------

-----Mais informou, que sendo a Carta Educativa um instrumento de planeamento 

crucial para o desenvolvimento das políticas locais e de apoio à decisão em 

matéria de política educativa, a sua revisão é obrigatória sempre que a rede 

concelhia não esteja adequada aos princípios, objetivos técnicos e parâmetros 

definidos para o reordenamento da rede educativa. Cabe ao Ministério da 

Educação em colaboração com a Câmara Municipal a obrigatoriedade de avaliar 

a necessidade de revisão da respectiva carta educativa de cinco em cinco anos.- -

-----Neste sentido, informou que a Carta Educativa do Concelho de Góis, data do 

ano de 2006, tendo sido a sua revisão iniciada em fevereiro de 2012, pelas 

técnicas do Município, em colaboração com o Agrupamento de Escolas de Góis, e 

com as Entidades parceiras do Conselho Municipal de Educação, uma vez que é 

competência deste órgão acompanhar o processo de actualização da Carta 

Educativa, assegurando a salvaguarda das necessidades de oferta educativa, 

deve garantir o adequado ordenamento da rede educativa municipal.------------------

------Informou que, a revisão da Carta Educativa do Concelho de Góis, foi objeto 
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de apreciação e votação na reunião do Conselho Municipal de Educação 

realizada em 20.02.13, tendo sido o documento votado por maioria com uma 

abstenção do Dr. Rigoberto Correia, representante da Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares - Direção de Serviços da Região Centro (DGEsTE 

Centro), o qual para o efeito apresentou as devidas justificações, conforme 

deliberação do CME, constante no Anexo I da presente Ata.-----------------------------

-----Relativamente ao funcionamento da sala de apoio de Ponte do Sótão, referiu 

que para os responsáveis centrais e regionais a E.B.1 de Ponte do Sótão não 

existe, é uma sala de apoio que a todo o momento poderá ser encerrada. Apesar  

da entidade competente ter emitido parecer favorável ao seu funcionamento no 

presente ano letivo, houve alguma penalização para o funcionamento do 1º CEB 

de Góis, uma vez que o número de turmas foi reduzido, considerando ter havido 

um retrocesso de mais de dez anos, pelo que se verifica que o ensino básico 

deixou de ter alunos por ano de escolaridade, sendo que o 1º ano funciona com o 

terceiro, e o 2º ano com alguns alunos do 1º ano.--------------------------------------------

------Referiu tratar-se de um trabalho que não foi sério por parte das Entidades 

competentes, uma vez que atempadamente, no início do ano letivo 2012/13, o 

Conselho Municipal de Educação votou por unanimidade a manutenção da sala 

de apoio, tendo o Executivo sido unânime em pugnar pela manutenção do ensino 

básico em Ponte do Sótão, pelo que foi remetido pela Câmara Municipal à DREC 

requerimento nesse sentido, devidamente fundamentado, que infelizmente até à 

data nunca obteve resposta.------------------------------------------------------------------------

-----Sobre este procedimento referiu que a “resposta” foi percebida somente 

aquando da colocação de professores se verificou menos um docente na E.B.1 de 

Góis, sendo um facto que “deram com uma mão, mas tiraram com outra” , isto é, 

não encerraram a Sala de Apoio, mas reduziram uma turma na E.B. 1 de Góis.---- 

-----Continuou, referindo que estando em curso a elaboração de um estudo sobre 

a reorganização escolar, será um facto que o Município terá de pronunciar-se 

sobre a manutenção da Sala de Apoio. Sobre este assunto iremos continuar  a 

pugnar pela sua manutenção, esperando que não hajam mais medidas menos 

boas para o concelho de Góis em termos da rede escolar.-------------------------------- 
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-----Nesta matéria é importante também reconhecer a solidariedade dos serviços 

de educação regionais e centrais pois têm mantido  o Jardim de Infância de Ponte 

do Sótão, apesar da frequência escolar ser muito reduzida.-------------------------------

-----A senhora Presidente referiu ainda, que se nos centrarmos naquilo que é a 

revisão da Carta Educativa e a análise prospectiva, o cenário não é muito 

favorável, porquanto é sabido que estamos num concelho envelhecido, com uma 

taxa de natalidade bastante baixa e dificilmente a frequência escolar aumentará 

em ritmos atípicos ou diferentes daqueles que temos vindo a assistir, esperando 

que se mantenham o número de alunos e naturalmente as salas que 

presentemente estão em funcionamento. Mais referiu, que em conformidade com 

a legislação em vigor, a revisão da Carta Educativa deve ser objeto de apreciação 

e votação do Executivo Municipal depois de apreciada e votada em sede de 

Conselho municipal de educação. Posteriormente cumpre ao Executivo, remeter o 

assunto à Assembleia Municipal e outras Entidades.----------------------------------------

-----Interveio o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues, referindo 

partilhar dos considerandos da senhora Presidente, sendo que da apreciação do 

documento em apreço em sede de Conselho Municipal de Educação efetivamente 

apenas houve uma abstenção do Dr. Rigoberto Correia representante da Direção 

Geral dos Estabelecimentos Escolares - Direção de Serviços da Região Centro 

(DGEsTE Centro), que embora tenha mencionado compreender a preocupação 

do Município de Góis  e demais parceiros em manter a sala de apoio de Ponte do 

Sótão em funcionamento, o seu sentido de voto seria a abstenção, devido aos 

condicionantes legalmente apresentados.------------------------------------------------------ 

-----Usou da palavra o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia 

referindo que a deliberação do Conselho Municipal de Educação é preocupante a 

vários níveis, uma vez que nas intervenções realizadas não se verifica uma visão 

otimista, mas sim opiniões realistas. Relativamente à análise prospectiva, 

considera que a mesma exprime no fundo aquilo que todos sentimos, isto é, 

verifica-se cada vez mais uma redução do número de crianças e logo aí temos 

que ter algum pragmatismo, percebendo as interrogações do representante da 

DGEsTE Centro, nomeadamente quanto ao aumento do número de nados vivos. 
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Referiu, ser um facto que o se pretende com esse aumento é dar um ar optimista 

face ao atual, o que naturalmente por um lado é bom, mas por outro é sabido que 

os números não nos enganam, pelo que é um assunto que terá que ser 

repensado e de igual modo pensar naquilo que têm sido as nossas premissas até 

agora em termos de educação. -------------------------------------------------------------------

-----O senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues referiu que é um facto 

que por decreto temos vindo a assistir ao encerramento de escolas em territórios 

de baixa densidade populacional, sem olhar às adversidades e assimetrias dos 

pequenos territórios em relação aos territórios urbanos.------------------------------------

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referiu concordar com as 

palavras do senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues. Porém, trata-se 

de um processo em que também temos alguma responsabilidade, uma vez que 

continuamos a pugnar pela manutenção de alguns serviços que efetivamente não 

temos hipóteses de lutar pelos mesmos. É um facto, que quando lutamos por uma 

situação que não tem razão de ser, acabamos por perder poder de 

argumentação. -----------------------------------------------------------------------------------------

----Ainda relativamente ao encerramento de Escolas, lembrou que quando 

encerrou a E.B.1 do Colmeal, foi de facto um processo doloroso, uma vez que 

quando se encerra um estabelecimento de ensino, quase se encerra também uma 

aldeia. Porém, era sabido à priori, que de acordo com os normativos legais seria 

impossível pugnar pela manutenção desta escola, face ao número reduzido de 

alunos.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues defendeu que o 

governo deveria ter um olhar diferente para os territórios do interior do país, 

criando políticas de incentivo à fixação e desenvolvimento dos mesmos, 

nomeadamente apoio na implantação de indústrias reduzindo impostos, numa 

perspectiva de criação de emprego, fixação de pessoas e efetivamente de 

desenvolvimento destas regiões que cada vez mais sofrem com o flagelo da 

desertificação.------------------------------------------------------------------------------------------

------A senhora Presidente referiu que durante estes 39 anos de Poder Local e 

com certeza antes da institucionalização do municipalismo, apercebemo-nos que 
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vivemos num país de “faz de conta”, porquanto se nos confrontarmos com 

realidades de outros países europeus, há décadas que encerraram escolas com 

um número reduzido de alunos, existindo há muito os mega agrupamentos. É um 

facto que já está em prática em algumas zonas do país, numa óptica de se 

reduzirem custos com a manutenção dos serviços, logística e efetivamente com 

pessoal, tanto docente como não docente, sendo também uma realidade visível 

em outras áreas nomeadamente na saúde, como aqui foi referido.---------------------

-----Contudo, a realidade que se vive nas grandes metrópoles é bem diferente dos 

territórios rurais, uma vez que nos grandes meios haverá sempre outras 

alternativas em todas as áreas, sendo um facto que numa região do interior 

quando encerra um serviço é um descapitalizar da aldeia/freguesia.-------------------

-----Quanto à questão da educação reconhece que não se vislumbra um cenário 

muito diferente. Dificilmente irá haver um aumento significativo da população 

infantil, situação que se verifica pela frequência do números de alunos nos jardins 

de infância concelhios. Relembrou, que já no ano de 2006 a análise prospetiva 

realizada não aliciava ninguém, não havendo na altura perspectivas de reabrir 

qualquer estabelecimento de ensino do 1º CEB. Apesar do cenário ser de 

dificuldade, não devemos optar pelo conformismo, mas sim continuar a lutar por 

aquilo que são as nossas convicções.---------------------------------------------------------- 

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia referindo que sobre a revisão 

à Carta Educativa do Concelho, apraz-lhe mencionar que está perante um 

trabalho exaustivo e exigente, sendo uma leitura muito realista daquilo que se 

está a passar no concelho, felicitando todos quanto contribuíram para a 

elaboração deste documento.----------------------------------------------------------------------

-----Referiu ainda que as análises prospetivas pretendem criar cenários de 

desenvolvimento de entre diferentes futuros possíveis. Nessa análise o futuro do 

nosso concelho pode ser diferente se puder contar, por exemplo com uma nova 

EN 342, ou um polo universitário na área da floresta ou da agricultura, etc. Por 

isso o facto do representante da DGEsTE Centro ter colocado dúvidas referentes 

ao aumento da nossa população infantil prevista nessa análise só poderá ser 

levada em conta se persistir uma estratégia de abandono dos territórios de baixa 
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densidade populacional por parte da Administração Central, situação que urge 

inverter sob pena da tendência para a desertificação humana continuar no nosso 

concelho.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que a análise prospectiva é um trabalho técnico, 

não tem uma vertente política estratégica. Esta análise deveria ter propostas de 

eventual inversão dos números patentes no documento. Definir uma estratégia 

que inverta estas tendências sem grandes utopias, com uma matriz de 

transversalidade a várias áreas do desenvolvimento, seja nos incentivos, politicas 

de emprego, politicas de apoio aos mais jovens, entre outros. Este será o 

eventualmente o pelo qual deverá o Executivo seguir numa óptica de 

desenvolvimento e fixação da população.------------------------------------------------------

-----Usou da palavra a senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz, 

concordando com as palavras do senhor Vereador Mário Barata Garcia, 

lembrando que a implantação do Instituto Politécnico de Bragança veio dar um 

grande impulso no desenvolvimento daquela região. Certamente, que se fosse 

implantando um pólo de ensino superior no concelho com certeza que a 

dinamização do mesmo seria outra.--------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que quando se instala um pólo universitário 

numa região do interior é uma realidade que vem dar uma outra dinâmica a esse 

mesmo território, pelo que concorda que a existência de um conjunto de serviços 

na área da educação ou numa outra área certamente contribuiria para o 

desenvolvimento e fixação de pessoas no concelho, pelo que de facto caberá ao 

poder local definir uma nova estratégia que vá ao encontro do desenvolvimento 

deste território.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Por último, a senhora Presidente agradeceu na pessoa da Drª. Ana Sá, 

Coordenadora da DSC, a todos os trabalhadores da Câmara Municipal que deram 

o seu contributo na revisão do presente documento, bem como ao Agrupamento 

de Escolas de Góis e a todos os parceiros do Conselho Municipal de Educação.---

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a 

revisão à Carta Educativa do Concelho de Góis.---------------------------------------------

-----Mais deliberou por unanimidade submeter o presente documento à 
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Assembleia Municipal para deliberação.--------------------------------------------------------

2.10 - EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO/CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SEGURANÇA DO ESPAÇO 

INTERNET - Foi presente a informação da DAG, datada de 16.04.13, relativa à 

aquisição de prestação de serviços de assistência técnica e segurança do Espaço 

Internet, a qual constitui o Anexo II da presente Ata.----------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que os serviços a prestar têm como objeto a 

assistência técnica e segurança do Espaço Internet, contemplando um pacote de 

serviços subjacentes de ligação a uma central de segurança 24 horas diárias; 

avisp de corte elétrico; chamada de confirmação de cancelamento com palavra 

chave; monitorização de comunicações; acesso web; manutenção corretiva de 

intrusão (aluguer); emergência médica; comunicação GSM; seguro ativo; apoio ao 

cliente e assistência técnica 24 horas diárias.------------------------------------------------ 

-----Mais informou, que para efeitos de aquisição da referida prestação de 

serviços foram convidadas duas empresas, sendo o procedimento a utilizar o 

ajuste direto, regime geral.--------------------------------------------------------------------------

-----Informou ainda, de alguns elementos constantes na mencionada informação, 

os quais são fundamentais para o Executivo poder deliberar sobre o presente 

assunto.--------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e de acordo com o exarado na referida 

informação, deliberou por unanimidade emitir parecer prévio vinculativo à 

contratação de serviços de assistência técnica e segurança para o Espaço 

Internet do Município de Góis.---------------------------------------------------------------------

2.11 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA - A Câmara tomou conhecimento do 

total de movimentos da tesouraria, do dia vinte e dois de abril do ano em curso, 

no montante de um milhão, quatrocentos e quarenta e dois mil, duzentos e 

cinquenta e um euros e quarenta e quatro cêntimos.---------------------------------------

2.12 – PAGAMENTOS - A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos, 

relativos ao ano de dois mil e treze, constantes nas ordens  número setecentos e 

três à oitocentos e sessenta e seis no montante de duzentos e oitenta e nove mil, 

trezentos e dezasseis euros e trinta e três cêntimos.---------------------------------------- 
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2.13 – REQUISIÇÕES - A Câmara tomou conhecimento das requisições emitidas 

desde a última reunião até à presente data.--------------------------------------------------- 

2.14 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES - A Câmara tomou 

conhecimento de que foi emitida a seguinte licença de obras particulares:------------

-----a) Número dez, requerida por Maria Clara Alves das Neves, Chã – São 

Martinho, Góis.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou igualmente conhecimento de que foram emitidas as 

seguintes licenças de autorização de utilização:----------------------------------------------

----a) Número nove, requerida por Maria Eduarda Rodrigues de Oliveira Antunes, 

Soito – Colmeal.---------------------------------------------------------------------------------------

-----b) Número dez, requerida por Paulo Manuel Elias Antão Silva, Cortes – 

Alvares.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----c) Número onze, requerida por Luís Miguel Nunes Martins, Serra-Esporão – 

Góis.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.15 – PARECER PRÉVIO GENÉRICO/COMUNICAÇÃO MENSAL DA 

CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS - A senhora Presidente 

informou o Executivo, sobre as aquisições de serviços referentes ao mês de 

fevereiro, conforme deliberação datada do dia oito de janeiro do ano de 2013.------

-----A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------- 

2.16 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -  

A senhora Presidente levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno 

de transferências correntes, datado do dia vinte e três de abril do ano em curso.---

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar as 

transferências correntes, no montante de cinco mil euros, cujo documento 

constitui o Anexo III da presente Ata.----------------------------------------------------------

2.17 - PÁTIO D’AVENTURA/ PEDIDO DE EMISSÃO DE PARECER – A senhora 

Presidente informou que a empresa Pátio D’Aventura, Lda, arrendatária dos 

terrenos na Quinta da Capela em Góis, pretende ali instalar um complexo turístico 

de recreio e lazer complementar à atividade agrícola e ao espaço rural, pelo que 

nos termos previstos nos nºs 3 e 4 do artigo 23º DL nº73/2009, de 31 de março, 

pelo que apresentaram requerimento a Câmara Municipal para emissão de 
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parecer favorável ao referido projeto, a fim deste ser presente à Entidade 

Regional da Reserva Agrícola Nacional do Centro, para efeitos de emissão de 

parecer necessário ao uso que é pretendido dar a uma parcela integrada na 

RAN,.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Nesse sentido, informou que o projeto já foi devidamente informado 

favoravelmente numa vertente arquitectónica pela Arquiteta Mariana Pais, 

conforme informação anexa ao processo. Mais informou, que o mesmo foi objecto 

de parecer jurídico o qual refere que o artigo 20º do Decreto-Lei n.º 73/2009, de 

31 de março, regime jurídico da Reserva Agrícola Nacional (RAN), preconiza que 

as áreas da RAN devem ser afetas à atividade agrícola e são áreas non 

aedificandi, numa ótica de uso sustentado e de gestão eficaz do espaço rural. No 

artigo 22º encontram-se elencados outros fins para os quais podem ser utilizadas 

as áreas RAN, como seja o da alínea g) do n.º 1: estabelecimentos de turismo em 

espaço rural, turismo de habitação e turismo de natureza, complementarem à 

atividade agrícola. Apesar de o local onde se pretende implementar o 

empreendimento, estar classificado como RAN, refere o artigo 30º do Plano 

Diretor Municipal eficaz quanto aos espaços agrícolas que os espaços 

pertencentes a esta classe são aqueles que possuem características mais 

adequadas às atividades agrícolas, ou que as possam vir a adquirir, integrados ou 

não na Reserva Agrícola Nacional. Acrescenta o artigo 31º quanto ao estatuto de 

uso e ocupação do solo que aos espaços agrícolas integrados em RAN se aplica 

o regime previsto na lei, máxime o Decreto-Lei nº73/2009, de 31 de março.----------

-----Assim, e no que concerne à edificabilidade nos espaços agrícolas, decorre do 

artigo 32º a possibilidade de autorizar:----------------------------------------------------------

-----a) Recuperação para habitação ou turismo, de construções tradicionais 

existentes ou ampliação até ao máximo de 200m2 de construção, incluindo 

anexos, sem alteração substancial das características arquitetónicas  e dos 

materiais;------------------------------------------------------------------------------------------------

-----b) Empreendimentos turísticos, parques de campismo rural, restauração  e 

bebidas e unidades de turismo no espaço rural.----------------------------------------------

-----Os parâmetros relativos à edificabilidade nos espaços agrícolas ficam no 
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entanto, limitados aos indicados no Regulamento do PDM.-------------------------------

-----A senhora Presidente referiu ainda, que em conformidade com o parecer 

jurídico, o parecer favorável constitui documento essencial na instrução do 

procedimento de desafetação do uso de solos da Reserva Agrícola Nacional, 

nomeadamente para prova da verificação dos requisitos materiais do artigo 22° do 

Regime Jurídico da Reserva Agrícola Nacional ("RJRAN"), exigida pela ER-RAN.- 

-----Mais referiu, que em conformidade com preceituado no n.º 4 do artigo 23º do 

Decreto-Lei n.º 73/2009, de 31 de março, deverá a Câmara deliberar no sentido 

de emitir parecer favorável por ser o município quem tem competência para a 

emissão da licença.-----------------------------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento, e de acordo com as informações técnica e 

jurídica anexas ao processo, deliberou por unanimidade emitir parecer favorável 

ao projeto apresentado pela Pátio D’Aventura, Lda.----------------------------------------- 

2.18 - DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL – 

A senhora Presidente levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno 

de transferências de capital, datado do dia vinte e três de abril do ano em curso.---

---A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar as 

transferências correntes, no montante de cinco mil euros, cujo documento 

constitui o Anexo IV da presente Ata.----------------------------------------------------------- 

3 - APROVAÇÕES EM MINUTA: FALTAS, ATA DA REUNIÃO ANTERIOR; 

EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

ASSISTÊNCIA TÉCNICA E SEGURANÇA DO ESPAÇO INTERNET; DOCUMENTO 

INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES; PÁTIO D’AVENTURA/ 

PEDIDO DE EMISSÃO DE PARECER; DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.----------------------------------------------------------------------- 

4 – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:-------------------------------------------------------------- 

-----a) Usou da palavra o senhor Manuel Simões, residente em Ponte do Sótão, 

iniciando a sua intervenção fazendo referência às intempéries ocorridas no mês 

de janeiro as quais desbastaram algumas árvores, fazendo também referência à 

necessária intervenção do Município em algumas vias no sentido de colmatar 

algumas destas situações. Acrescentou, que na zona de Conhais e com alguns 
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trabalhos realizados pelas empresas de exploração florestal, algumas estradas 

encontram-se em avançado estado de degradação, nomeadamente entre 

Conhais e Monteira, junto à Casa do Povo de Ponte do Sótão e na Lomba do 

Moiro, o que dificulta muito a passagem de pessoas e veículos agrícolas nesta 

zona, solicitando de igual modo a intervenção da Câmara Municipal. Referiu 

ainda, a necessidade de limpeza de algumas árvores junto e dentro do Rio Sótão, 

bem como da zona envolvente à antiga fábrica de papel, entendendo que apesar 

de ser um espaço do domínio particular deverá a Câmara Municipal tomar as 

devidas diligências junto dos proprietários.----------------------------------------------------- 

-----No que concerne ao funcionamento da sala de apoio de Ponte do Sótão, 

congratulou-se pelo empenho da Câmara Municipal em manter esta unidade de 

ensino em funcionamento, porquanto se trata da única coisa que dinamiza aquela 

população, dando vida àquela localidade, face aos trágicos acontecimentos 

ocorridos nos últimos anos com o encerramento da fábrica de papel. Referiu que 

na qualidade de Presidente da Assembleia Geral da Casa do Povo é sempre uma 

alegria para a população associar-se às Festas que a sala de apoio promove, 

pelo que considera de inteira justiça que se continue a lutar para que as crianças 

de Ponte do Sótão possam usufruir do ensino pré-escolar e básico/1º ciclo 

daquela localidade, pelo que solicitou ao Executivo que pugne pela manutenção 

do ensino pré escolar e básico em Ponte do Sótão.----------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou o Munícipe que no que concerne aos trabalhos 

de limpeza da vegetação no leito do rio e zona envolvente a Câmara Municipal irá 

tomar as diligências necessárias junto dos proprietários, bem como das entidades 

competentes. Quanto à reparação das vias referiu que irá dar indicações aos 

serviços para que façam um levantamento das zonas indicadas para que estas 

sejam posteriormente intervencionadas.--------------------------------------------------------

-----Relativamente à sala de apoio de Ponte do Sótão compreende a preocupação 

da população entendendo que a sala de apoio dá uma dinâmica diferente à 

população e é nesse sentido que a Câmara Municipal tudo fará para defender os 

reais interesses das populações.------------------------------------------------------------------ 



.   
                                                      

M U N I C Í P I O  D E  G Ó I S   
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-----E não havendo outros assuntos a tratar, a senhora Presidente declarou 

encerrada a reunião pelas treze horas e dez minutos, da qual para constar se 

lavrou a presente ata, sob a responsabilidade da Secretária. --------------------------- 

 

            A Presidente da Câmara Municipal,                       A Secretária, 

           ____________________________                     __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


