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-----No dia vinte e quatro de setembro do ano de dois mil e treze, no Salão Nobre 

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

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

Castanheira na qualidade de Presidente do Município, comparecendo os 

Vereadores que compõem o Executivo Camarário: Dr. José Alberto Domingos 

Rodrigues, Dr. Mário Barata Garcia e Eng. Diamantino Jorge Simões Garcia.------ 

-----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 – REGULAMENTO INTERNO DO HORÁRIO DE TRABALHO DE ATENDIMENTO 

E FUNCIONAMENTO DO MUNICÍPIO DE GÓIS/PROPOSTA DE ALTERAÇÃO----------- 

2.3 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS/DIVERSOS-------------------------------------------------------------------------------------- 

2.4 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS 

JURIDICOS NO ÂMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO E MATÉRIAS 

CONEXAS/RETIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE 29.01.2013--------------------------------- 

2.5 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA------------------------------------------------------------ 

2.6 – PAGAMENTOS----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.7 – REQUISIÇÕES----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.8 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES-------------------------------------------- 

2.9 – PARECER PRÉVIO GENÉRICO/COMUNICAÇÃO MENSAL DA CONTRATAÇÃO 

DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS--------------------------------------------------------------------------- 
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2.10 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES------------ 

2.11 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL------------- 

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

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

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

1.1 – FALTAS – A senhora Presidente informou que a senhora Vereadora Maria 

Helena Antunes Barata Moniz comunicou que por motivo de falecimento de um 

ente próximo não iria estar presente na reunião, tendo o Executivo considerado a 

falta justificada.--------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE – A senhora Presidente 

iniciou a sua intervenção solicitando ao Executivo a introdução do seguinte ponto 

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

2.12 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS 

CORRENTES/ANULAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DO EXECUTIVO DE 25.06.13--- 

2.13 - DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES/ 

RATIFICAÇÃO----------------------------------------------------------------------------------------  

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade inserir o citado 

ponto na ordem de trabalhos.--------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente continuou, referindo que em anterior reunião do 

Executivo foi discutido a itinerância da biblioteca da Fundação Assistência, 

Desenvolvimento e Formação Profissional de Miranda do Corvo, tendo sido 

comunicado que a Câmara Municipal estava a fazer uma avaliação do protocolo 

sobre a prestação desse mesmo serviço. Nesse sentido, informou que foi 

solicitada o agendamento de uma reunião com a FADFPMC, com o intuito de 

discussão de alguns pormenores sobre o protocolo. Mais informou, que o Dr. 

Jaime Ramos, responsável pela Direção da referida Fundação, disponibilizou a 

continuidade deste serviço, independentemente da reavaliação e da 

reapreciação do protocolo por parte do Município, facto que registou com 

agrado, uma vez que considera que foi uma postura solidária, porque 

independentemente daquilo a que possamos vir a negociar não irá existir o 

cancelamento da prestação deste serviço.----------------------------------------------------
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-----Sobre este assunto, informou ainda que foi remetido à Câmara Municipal um 

“abaixo-assinado” a solicitar a continuidade deste serviço, realçando que no 

mesmo é citado que a Câmara não pode ver as coisas só numa ótica 

economicista, facto que desagradou, uma vez que é uma das pessoas que não 

vê a prestação do serviço público nessa ótica. É um facto que quando 

renegociarmos o protocolo temos que estudar a questão do valor dessa 

prestação de serviços, bem como se o número de pessoas inscritas corresponde 

de igual forma ao número de utilizadores.---------------------------------------------------- 

-----Mais informou, que na sequência do incêndio ocorrido no mês de agosto na 

freguesia de Alvares, foi solicitado agendamento de reunião ao senhor 

Secretário de Estado da Administração Interna, tendo sido solicitado pelo mesmo 

um dossier sobre o trabalho já realizado nesse sentido, particularmente na área 

social, o qual foi prontamente remetido, prevendo-se que a reunião seja 

agendada ainda na semana em curso.--------------------------------------------------------- 

-----Informou ainda, que no passado fim-de-semana deflagrou na freguesia do 

Cadafaz um incêndio em que a área ardida ronda os 11 hectares, tratando-se de 

mais um prejuízo para o concelho, particularmente para os proprietários que 

viram o seu património ser destruído. Mais referiu, que a Técnica do GTF já se 

deslocou ao local tendo para o efeito elaborado um relatório da área ardida e 

identificação dos proprietários. Concluiu este assunto, reafirmando que mais 

uma vez assistimos ao prejuízo das populações e de uma das maiores riquezas 

do concelho que é a floresta.---------------------------------------------------------------------

-----Prosseguiu, referindo ter sido para si um grande prazer e orgulho, estar ao 

longo destes 4 anos a conduzir as reuniões do Executivo do Município de Góis, 

acreditando que será a maioria socialista que irá continuar após o dia 29.09.13.--

-----Mais referiu, que tal como já o mencionou anteriormente, para a maioria 

socialista trata-se de um mandato altamente conseguido, apesar das surpresas 

que ao longo destes quatro anos emanaram da administração central, 

concretamente a imposição da LCPA, bem como a impossibilidade de recorrer 

ao crédito bancário. Relembrou, que no início deste mandato houve a 

possibilidade e a oportunidade do Município recorrer a dois empréstimos, que 
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em termos de rateio foi o que nos foi possível. Contudo, e atendendo às 

circunstâncias o Executivo teve que optar somente por um desses empréstimos, 

tendo a opção recaído no empréstimo no montante de cerca de meio milhão de 

euros destinado à construção do Parque Municipal, em detrimento do 

empréstimo para construção do Mercado Municipal. É um facto, que nos últimos 

35 anos do Poder Local, todos os Presidentes tiveram mais possibilidades do 

que o atual Executivo de recorrer ao crédito respeitando sempre o 

endividamento da Câmara Municipal de Góis, o qual apesar dos 

constrangimentos conhecidos continua a ser respeitado.---------------------------------

-----Mais referiu, que o concelho de Góis, passou pelo processo imposto da 

reorganização administrativa territorial, e passámos de 5 para 4 freguesias, não 

se vislumbrando especificamente nenhuma mais-valia para essa reorganização. 

Apesar de se tratar de uma união, o facto é que nasce uma nova freguesia, 

esperando que futuramente se consiga fazer uma prestação de um serviço 

àquelas populações na mesma matriz de proximidade, de apoio social e de 

garantia do bem-estar para que não notem muito essa perda, que para nós é 

irreparável.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Referiu ainda, que deseja que a presente reunião decorra da forma como se 

têm pautado todas as reuniões do Executivo neste mandato, naturalmente que 

situações houve em que os assuntos deram origem a discussões mais 

calorosas, porém o Executivo não perdeu o seu sentido de saber estar, pelo que 

espera que esta última reunião não nos deixe nenhuma memória triste.-------------

-----Prevaleceu-se da oportunidade para agradecer a todo o Executivo a 

colaboração, o apoio, a solidariedade, nos momentos que foi preciso tomar 

decisões determinantes para o concelho e suas populações. Referiu, ter sido no 

presente mandato que se conquistou as maiores taxas de execução em termos 

de realização orçamental e investimento. Mais referiu, estarem concretizados um 

conjunto de investimentos físicos estruturantes para o concelho, os quais 

poderão eventualmente ser apelidados de continuidade, sendo certo que 

soubemos honrar os compromissos do mandato anterior, uma vez que estavam 

verbas consignadas, empréstimos aprovados, fundos comunitários aprovados, 
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sendo motivo de orgulho para o Executivo termos concluído essas projetos. A 

senhora Presidente elencou um conjunto de obras, como a Casa da Cultura de 

Góis, tendo com este investimento sido dada a oportunidade à A.E.R.G. de 

terem condições dignas e de excelência para o seu funcionamento, a ampliação 

da E.B.1/Jardim de Infância de Góis, a circular externa do Carvalhal dos Pombos 

que se encontra em fase de conclusão, prendendo-se apenas a mesma com 

trabalhos da responsabilidade da EDP, o Centro de Referência da Memória 

Goiense, a requalificação do Campo Engº Augusto Nogueira Pereira, várias 

pavimentações no concelho de Góis, a ETAR de Vila Nova do Ceira, entre 

outras.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Referiu ainda, que é certo que a maioria socialista termina o mandato de 

consciência tranquila, pelo continua a reiterar a convicção de que podemos fazer 

muitos investimos públicos físicos, mas realmente a primeira aposta continuarão 

a ser as pessoas, porque sem elas não há desenvolvimento. Se fizermos um 

balanço destes últimos 4 anos do investimento que o Município fez na criação de 

oportunidades, não só para os mais jovens, mas também para todos os que se 

encontram em idade ativa produtiva e em situação de desemprego, concluiu que 

foi realizado diretamente um grande investimento, sem esquecer o investimento 

que se realizou ao nível das instituições. Pese embora o facto de alguns profetas 

da desgraça, virem dizendo que a Câmara Municipal apoia muito as instituições, 

mas que o objetivo é outro, referiu vivamente que não é. Estas Instituições, 

sejam a Santa Casa da Misericórdia de Góis, a Lousitânea, a ADESA, a 

Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra, a Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis, as Juntas de Freguesia, 

promovem também oportunidades de trabalho, não sendo o grande objetivo 

alimentar nenhum tipo de clientela, mas sim, criar a oportunidade para que as 

pessoas possam continuar a viver no concelho de Góis. É um facto, que só o 

conseguem fazer se no final de cada mês lhes for criada a oportunidade de 

terem um vencimento, serem produtivas e viverem com os seus próprios meios, 

porque não acredita que as pessoas sejam felizes quando vivem com subsídio 

de desemprego e com rendimento social de inserção, ou, quando vivem com 
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qualquer apoio estatal desta natureza, acreditando que as pessoas são muito 

mais felizes se tiverem o seu trabalho e se tiverem um rendimento que é a 

compensação por esse mesmo trabalho. A aposta nas pessoas será sempre a 

matriz do PS e dos socialistas.------------------------------------------------------------------ 

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

1.3 – INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES – Usou da palavra o 

senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referindo que é entendimento 

dos Vereadores do PSD que não foi um mandato conseguido, o que 

naturalmente é normal uma vez que são a oposição da maioria socialista. 

Referiu, que todos trabalhamos para as populações as quais no dia 29 do 

setembro irão ter a oportunidade de naturalmente se manifestarem, e, serão elas 

que irão fazer o balanço deste mandato, e manifestarem-se relativamente ao seu 

agradado com o mesmo, ou não.----------------------------------------------------------------

-----Relativamente à prestação dos Vereadores do PSD neste Executivo, referiu 

que foi a primeira vez que fez um mandato na oposição, pelo que apraz-lhe  

mencionar ter gostado, registando pela positiva o facto de ter corrido bem. 

Referiu, que os Vereadores do PSD tentaram fazer uma oposição o mais 

responsável possível, tendo apenas divergido naquilo que consideraram ser 

acessório, uma vez que naquilo que consideraram ser essencial e estruturante 

para o concelho, julga ter sido aprovado por unanimidade.-------------------------------

-----Regista o facto de ter havido entendimento por todo o Executivo, 

considerando que em alguns momentos houve discussões mais calorosas, pelo 

que se porventura alguma vez se excedeu na discussão de alguns assuntos, 

desejava apresentar as suas desculpas. Concluiu a sua intervenção, referindo 

que do ponto de vista camarário as reuniões correram bem, julgando que todos 

ficámo-nos a conhecer melhor e de certeza a respeitarmo-nos um pouco mais. 

Referiu que a próxima etapa, já não dirá respeito ao Executivo, mas sim a nosso 

eleitorado, ao qual caberá decidir quem irá conduzir os destinos de Góis, 

quantos e em que posição é que ficarão. Terminou, a sua intervenção reiterando 

as suas desculpas se alguma vez no calor da discussão de algum assunto se 

excedeu com as suas palavras.----------------------------------------------------------------- 
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-----Usou da palavra o senhor Vereador Mário Barata Garcia, referindo ter sido 

para si uma experiência nova nas suas funções como autarca, uma vez que foi a 

primeira vez que integrou um Executivo municipal, realçando que este Executivo 

contribuiu para manter o nível que é pedido e que deve existir nestes órgãos que 

representam a população e o território do concelho de Góis.----------------------------

-----Continuou a sua intervenção, referindo subscrever inteiramente as palavras 

da senhora Presidente, nomeadamente de que este foi um mandato conseguido, 

reconhecendo que o que não foi conseguido, foi meramente por elementos que 

não se conseguiram dominar e/ou controlar, pelo que valerá a pena assinalar 

algo que foi externo à Câmara. Neste sentido, deu como exemplo, a concessão 

do Pinhal Interior Norte e a requalificação da EN342, projetos que foram gorados 

facto que se deve exclusivamente à administração central, uma vez que o 

Município de Góis de tudo fez para que os mesmos tivessem sido uma realidade. 

Relativamente ao Projeto de implementação de uma unidade hoteleira, referiu 

que tal como é do conhecimento geral, a Câmara acompanhou o seu promotor 

tendo feito de tudo o que estava ao seu alcance para que este investimento 

tivesse sido concretizado, e, mais uma vez a administração central penalizou o 

nosso concelho. Quanto aos investimentos previstos ao nível do QREN e POVT, 

referiu que estes foram protocolizados com a empresa Águas do Mondego, 

sendo que no decorrer deste processo e de maneira inexplicável vimo-nos 

privados dos mesmos o que naturalmente prejudicou seriamente o nosso 

concelho, impedindo que fosse feito investimento ao nível da requalificação da 

rede de abastecimento às populações de Ponte do Sótão, S. Martinho, Bordeiro 

uma parte substancial de Vila Nova do Ceira, bem como a construção de uma 

nova ETAR. Acrescentou, que tratando-se de investimentos que estavam 

protocolados e calendarizados, mais uma vez foi a administração central que 

impediu a concretização dos mesmos. Porém, referiu que o Município teve 

alguma responsabilidade neste processo, quando optou por protocolizar estes 

investimentos, uma vez que poderia ter optado per si por ter feito a obra, 

havendo a possibilidade de realizar candidatura para o efeito, pelo que ao 

transferimos esses investimentos para a empresa Águas do Mondego vimo-nos 
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privados a recorrer a esses meios financeiros.-----------------------------------------------

------Prosseguiu, referindo que o desenvolvimento do concelho deveu-se 

exclusivamente ao esforço da Câmara Municipal, constatando-se neste processo 

que o governo central esteve completamente afastado, sendo exemplo disso os 

investimentos realizados. Regista a postura da oposição neste Executivo, que no 

essencial colaborou com a maioria socialista, registando com muita satisfação 

que pela parte da senhora Presidente ter havido interesse e uma vontade 

expressa de ter dado conhecimento a todo o Executivo de assuntos necessários 

e importantes, mesmo que a decisão dos mesmos fossem da sua competência. 

Concluiu, referindo que este foi um mandato transparente, em que todas as 

decisões da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal foram publicadas nos 

jornais, pelo que entende que foi um mandato conseguido. Terminou, referindo 

que se houver justiça no dia 29 de setembro os munícipes irão apostar na 

mesma Equipa para conduzir os destinos de Góis.----------------------------------------- 

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

esta foi a sua primeira experiência como autarca, pelo que considera ter sido 

gratificante ter este contacto com a administração local, uma vez que a sua 

carreira profissional tem sido da administração central. Afirmou, o quanto tem 

sido para si enriquecedor toda a experiência que se adquire na administração 

local sobretudo quando se está perante os destinos da autarquia da sua terra 

natal, tendo este sido o grande motivo para o seu regresso às suas origens o 

que para si tem sido muito positivo.-------------------------------------------------------------

------No que concerne às reuniões do órgão executivo, referiu que uma forma 

geral as mesmas decorreram com rigor e elevação, sendo seu entendimento que 

o balanço é francamente positivo. Regista com agrado o facto de integrar o 

elenco dirigido pela Drª. Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira, que muito bem 

soube dirigir estes quatro anos os destinos de Góis. --------------------------------------

------Relativamente às obras que foram concretizadas, referiu não concordar com 

as palavras do senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, uma vez que 

é seu entendimento que foi um mandato conseguido, tendo sido aqui já sido 

apresentado alguns dados relativamente a isso. Continuou, referindo ser seu 
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entendimento que nunca se regulamentou tanto nesta Câmara Municipal como 

de facto neste Executivo, sendo presentemente indispensável em qualquer 

órgão de uma administração pública local haver mecanismos de controlo interno. 

Referiu que se trata de orientações emanadas de diplomas legais, cabendo a 

cada Município adapta-las à sua realidade, tendo efetivamente este trabalho sido 

realizado pela maioria socialista. Mais referiu, que os diplomas legais sobretudo 

desde 2011 a esta data, têm vindo a contribuir para o enorme despovoamento 

dos territórios do interior do país, sendo extremamente negativo para este tipo de 

território. Referiu ainda, que têm havido muitas medidas negativas, para os 

Municípios, nomeadamente o recrutamento de recursos humanos para as 

autarquias, bem como a LCPA. Considera, que estas medidas não são 

desculpas para que o Município de Góis não tenha realizado um ou outro 

investimento, considerando que se analisarmos o grau de execução que este 

Executivo teve durante estes 4 anos, pode afirmar que o grau de execução dos 

investimentos por parte deste Executivo é revelador de uma grande eficácia e 

daí afirmar que de facto é foi um mandato conseguido.-----------------------------------

-----O senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues referiu ser 

fundamental ter presente o conjunto de medidas patentes no manifesto eleitoral 

do PS relativo às últimas eleições autárquicas, porque podemos constatar que 

mais de metade do que nos comprometemos fazer foi realizado. Terminou a sua 

intervenção, reafirmando que o grau de execução é revelador de que este 

mandato foi de excelência e conseguido, face aos fatores que acabou de referir. 

Reiterou a sua convicção de que estes dados são reveladores de que este 

Executivo liderado pela Drª. Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira é 

merecedor de uma vitória do dia 29 de setembro, não havendo outra razão para 

que isso não possa de facto ser manifestado pelos munícipes.-------------------------

-----A senhora Presidente agradeceu as intervenções.------------------------------------

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

2.1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR – De acordo com o determinado pela Lei 

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

11 de Janeiro, nos números um e dois do seu artigo nonagésimo segundo, a 
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Câmara deliberou por unanimidade, e após leitura, aprovar a ata da reunião 

realizada no dia dez de setembro de dois mil e treze, sendo assinada pela 

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

2.2 – REGULAMENTO INTERNO DO HORÁRIO DE TRABALHO DE 

ATENDIMENTO E FUNCIONAMENTO DO MUNICÍPIO DE GÓIS/PROPOSTA 

DE ALTERAÇÃO - A senhora Presidente referiu que a 29 de agosto do ano de 

2013 foi publicada a Lei nº68/2013 que vem estabelecer a duração do período 

normal de trabalho dos trabalhadores em funções. Neste sentido, informou que a 

referida Lei procede:-------------------------------------------------------------------------------- 

-----a) À quinta alteração ao Regime do Contrato de Trabalho em Funções 

Públicas, aprovado em anexo à Lei nº59/2008, de 11 de setembro;-------------------

-----b) À quarta alteração ao Decreto-Lei nº259/98, de 18 de agosto, que 

estabelece as regras e os princípios gerais em matéria de duração e horário de 

trabalho na Administração Pública;--------------------------------------------------------------

-----c) À quinta alteração à Lei nº2/2004, de 15 de janeiro, que aprova o estatuto 

do pessoal dirigente dos serviços e organismos da administração central, 

regional e local do Estado; ------------------------------------------------------------------------

-----d) À quinta alteração à Lei nº59/2008, de 11 se setembro, que aprova o 

regime do Contrato de Trabalho em Funções Públicas.-----------------------------------

-----Mais informou, que refere o artigo 12º da supracitada Lei que as normas 

relacionadas com o período normal de trabalho dos trabalhadores em funções 

públicas entram em vigor e produz os seus efeitos a partir do 30º dia após a data 

da sua publicação, isto é, a partir do dia 28 de setembro de 2013. Informou ainda 

que acresce o artigo 11º que os horários específicos existentes à data da 

entrada em vigor da presente Lei devem ser adaptados. Acrescentou que, 

decorrentes as alterações introduzidas é necessário proceder à adequação do 

Regulamento Interno do Horário de Trabalho, de Atendimento e Funcionamento 

do Município de Góis, aprovado pelo executivo Municipal na reunião ordinária de 

28.04.2013.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----Em conformidade com o disposto na alínea a) do nº7 do artigo 64º da Lei 

nº169/99, de 18 de setembro, alterada pelas Leis nºs 5-A/2002, de 11 de janeiro 
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e 67/2007, de 31 de dezembro e pela Lei Orgânica nº1/2011, de 30 de 

novembro, a senhora Presidente propôs ao Executivo aprovar as alterações ao  

Regulamento Interno do Horário de Trabalho, de Atendimento e Funcionamento 

do Município de Góis, as quais produzirão efeitos a 28 de setembro do ano em 

curso, tendo dado conhecimento das mesmas, as quais constam no documento 

que constitui o Anexo I da presente Ata.-------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou ainda, que foi realizada reunião com os 

trabalhadores tendo sido dado conhecimento dos horários que irão ser 

praticados no Município de Góis, tendo os mesmos tido a melhor recetividade 

por parte dos trabalhadores.----------------------------------------------------------------------

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

alterações ao Regulamento Interno do Horário de Trabalho, de Atendimento e 

Funcionamento do Município de Góis, as quais produzirão efeitos a 28 de 

setembro do ano em curso.----------------------------------------------------------------------- 

2.3 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/DIVERSOS - A senhora Presidente referiu que 

na sequência da aplicação do artigo 75º da Lei nº66-B/2012, de 31 de dezembro 

(Orçamento de Estado de 2013) o Executivo aprovou na reunião de 08.01.13, a 

emissão de um parecer prévio que autorizou a Presidente da Câmara Municipal 

a contratar serviços dentro de determinadas condições, das quais se destaca o 

cumprimento das regras de contratação pública, das regras contabilísticas e das 

regras estabelecidas na Lei nº8/, de 21 de fevereiro, alterada pelas Leis nºs 

20/2012, de 14 de maio, 64/2012, de 20 de dezembro e 66-B/2012, de 31 de 

dezembro (LCPA). Mais referiu, que importa reter o disposto no nº17 do artigo 

75º do OE/2013, que refere que todos os contratos de prestações de serviços 

celebrados ou renovados em violação do disposto no mesmo artigo são nulos.---

-----Neste sentido, referiu que presentemente não existem fundos disponíveis 

para assumir novos compromissos em cumprimento com a LCPA, e por uma 

questão de salvaguardar eventuais situações urgentes e inadiáveis e não se 

correr o risco de se estar a praticar atos nulos, isto é, por não se estar a dar 

cumprimento ao parecer genérico emitido, a senhora Presidente propôs que, 
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durante o mês de setembro, e em outros meses em que ocorra similar situação, 

todas as aquisições de serviços sejam presentes ao Executivo de forma a serem 

apreciados individualmente e não se recorra ao parecer prévio genérico para 

concretizar a sua aquisição.-----------------------------------------------------------------------

-----Face ao exposto a senhora Presidente deu conhecimento que o Município 

pretende proceder à contratação de serviços diversos, tendo dado conhecimento 

dos mesmos, cuja cópia constitui o Anexo II da presente Ata.--------------------------- 

-----Informou ainda, de alguns elementos, os quais são fundamentais para o 

Executivo poder deliberar sobre o presente assunto.-------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e após análise deliberou por maioria com 

três votos a favor e uma abstenção do senhor Vereador Diamantino Jorge 

Simões Garcia, emitir parecer prévio favorável à contratação dos referidos 

serviços.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.4 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO/AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS JURIDICOS NO ÂMBITO DO DIREITO ADMINISTRATIVO E 

MATÉRIAS CONEXAS/RETIFICAÇÃO DE DELIBERAÇÃO DE 29.01.2013 – A 

a senhora Presidente informou que foi solicitado que a Associação Nacional de 

Municípios Portugueses se pronunciasse sobre a necessidade, ou não, de serem 

sanadas eventuais irregularidades processuais, designadamente na fase de 

formalização do convite, em que não foram cumpridas na íntegra as condições 

do parecer prévio emitido pela Câmara Municipal, na parte das entidades a 

convidar, e que levou à posteriori a ser contratada em entidade diferente da 

constante no parecer prévio emitido pelo Executivo Municipal em 29.01.2013.-----

-----Do parecer jurídico emitido pela Associação Nacional de Municípios 

Portugueses é referido que “cortejado o exposto, parece-nos que o parecer 

prévio vinculativo da Câmara Municipal de Góis não tinha por força das normas 

legais aplicáveis de especificar a contraparte com a qual ia ser celebrado o 

contrato de prestação de serviços de consultoria jurídica incasu, entendimento 

que decorre de resto da própria letra do nº4 do artigo 75º quando estatui que 

independentemente da natureza da contraparte. Concluiu referindo que não 

obstante o exposto, havendo dúvidas sobre uma eventual irregularidade, a 
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mesma não respeitando aos elementos necessários de parecer em apreço 

dever-se-á considerar não substancial e, portanto pode ser corrigida através de 

uma retificação do parecer emitido, tornando um ato inatacável.-----------------------

-----Face ao exposto, a senhora Presidente propôs que o Executivo retifique a 

deliberação tomada na reunião de 29.01.2013, isto é onde se lê “a senhora 

Presidente informou que a presente aquisição de serviços, tem a duração de 

seis meses, com possibilidade de renovação, renovável por iguais períodos, até 

ao limite de três meses e a escolha recai sobre o atual escritório, que presta já 

consultadoria ao Município “Manuel Rebanda, Pereira Monteiro e Associados”, 

sem prejuízo de se poder convidar outros escritórios/consultores jurídicos. 

Informou ainda, que o procedimento a utilizar é ajuste direto, regime geral.”  

Passa a ler-se: “a senhora Presidente informou que a presente aquisição de 

serviços, tem a duração de seis meses, com possibilidade de renovação, 

renovável por iguais períodos, até ao limite de três meses e a escolha recai 

sobre o advogado Dr. João Luís Oliveira Figueiredo Ramalhete de Carvalho, 

associado do atual escritório que presta já consultadoria ao Município (Manuel 

Rebanda, Pereira Monteiro e Associados), que presta já consultadoria ao 

Município “Manuel Rebanda, Pereira Monteiro e Associados”, sem prejuízo de se 

poder convidar outros escritórios/consultores jurídicos. Informou ainda, que o 

procedimento a utilizar é ajuste direto, regime geral.” ------------------------------------ 

-----Interveio o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia que referiu que 

o seu sentido de voto será contra, uma vez que sempre afirmou que um facto 

seria celebrar contrato com um Gabinete de Advogados e outro facto seria 

celebrar mais um contrato com mais um jurista.---------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que quando o Município propôs a celebração 

de um contrato foram dadas indicações para a área específica do direito 

administrativo e matérias conexas, tendo sido comunicado pelo Escritório 

Manuel Rebanda, Pereira Monteiro e Associados de que o Dr. João Ramalhete 

seria a pessoa mais indicada para exercer essas funções, por ser entendimento 

que é nesta área que mais presta consultadoria.--------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por maioria com três votos a 
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favor e com um voto contra do senhor Vereador do PSD retificar a deliberação 

tomada pelo Executivo em 29.01.2013.------------------------------------------------------- 

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

total de movimentos da tesouraria, do dia vinte e três de setembro do ano em 

curso, no montante de um milhão, seiscentos e dez mil, duzentos e setenta e 

nove euros e vinte e cinco cêntimos.---------------------------------------------------------- 

2.6 – PAGAMENTOS - A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos, 

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

novecentos e trinta e três à dois mil e onze, no montante de cento e trinta e oito 

mil, trezentos e sete euros e trinta e sete cêntimos.--------------------------------------- 

2.7 – REQUISIÇÕES - A Câmara tomou conhecimento das requisições emitidas 

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

2.8 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES - A Câmara tomou 

conhecimento de que não foi emitida nenhuma licença de obras particulares.------ 

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

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

-----a) Número trinta e quatro, requerida por Adelino Garcia Antão, Casal de 

Cima – Alvares.---------------------------------------------------------------------------------------

-----b) Número trinta e cinco, requerida por Vitor Manuel Simões Almeida, 

Cerdeira – Góis.--------------------------------------------------------------------------------------

-----c) Número trinta e seis, requerida por Álvaro Matos Bandeira, Regateira – 

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

-----d) Número trinta e sete, requerida por José Manuel da Costa Ramos, 

Colmeal.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.9 – 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 

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

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

2.10 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - 

A senhora Presidente levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno 
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de transferências correntes, datado do dia vinte e seis de março do ano em 

curso.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por maioria, com três votos a 

favor e uma abstenção do senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia  

aprovar as transferências correntes, no montante de quatro mil e quinhentos 

euros, cujo documento constitui o Anexo III da presente Ata.---------------------------- 

2.11 – 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 quatro de setembro do ano em 

curso.----------------------------------------------------------------------------------------------------

----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por maioria, com três votos a 

favor e uma abstenção do senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia de 

aprovar as transferências de capital, no montante de cinco mil euros, cujo 

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

2.12 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS 

CORRENTES/ANULAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DO EXECUTIVO DE 25.06.13 –  

A senhora Presidente informou que relativamente ao presente assunto, foi 

solicitado parecer jurídico e que propõe, de acordo com o constante no mesmo, 

que se proceda à anulação da deliberação constante na Ata da reunião do 

Executivo em 25.06.13.---------------------------------------------------------------------------- 

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

deliberação do Executivo relacionada com o Documento Interno/Mapa de 

Transferências Correntes introduzido na ordem de trabalhos da reunião do 

Executivo realizada a 25.06.13.------------------------------------------------------------------ 

2.13 - DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES/ 

RATIFICAÇÃO – Relativamente ao presente assunto a senhora Presidente 

propôs que o seu ato praticado em 25.06.13 relacionado com a aprovação da 

transferência corrente incluída no Documento Interno/Mapa de Transferências 

também de 25.06.13  seja ratificado nos termos previstos no artigo 137º do 

Código do Procedimento Administrativo. ----------------------------------------------------- 
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-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade ratificar o ato 

praticado pela Presidente da Câmara relacionado com  aprovação 

do Documento Interno/Mapa de Transferências Correntes datado de 25.06.13, 

que constitui o Anexo V da presente Ata.------------------------------------------------------  

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

REGULAMENTO INTERNO DO HORÁRIO DE TRABALHO DE ATENDIMENTO E 

FUNCIONAMENTO DO MUNICÍPIO DE GÓIS/PROPOSTA DE ALTERAÇÃO; 

DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES; 

DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL; DOCUMENTO 

INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES/ANULAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DO EXECUTIVO DE 25.06.13; DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES/ RATIFICAÇÃO.----------------------------------------------- 

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

-----a) Usou da palavra o senhor António José Rita Mourão, que na qualidade de 

trabalhador do Município agradeceu à senhora Presidente a oportunidade dada a 

todos os trabalhadores relativamente à apresentação e negociação do novo 

horário de trabalho.----------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente agradeceu as palavras do senhor António José Rita 

Mourão, relembrando que o novo horário de trabalho vem na sequência de uma 

nova imposição legal, a qual institui aos trabalhadores da função pública o 

exercício de 40 horas semanais.-----------------------------------------------------------------

-----b) Interveio o senhor Dr. José António Pereira de Carvalho, Presidente da 

Assembleia Municipal de Góis que se prevaleceu da oportunidade para 

agradecer à senhora Presidente e Executivo toda a colaboração prestada à 

Assembleia Municipal ao longo destes 4 anos.----------------------------------------------

-----A senhora Presidente agradeceu o reconhecimento do senhor Presidente da 

Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------

-----c) Interveio a senhora D. Helena Maria Domingos Graça Dominguez, 

Presidente da Direção da Comissão de Melhoramentos de Ladeiras, referindo 

que a sua presença vem na sequência de um pedido de subsídio feito no ano de 

2012, a fim de realização de obras de requalificação no Largo desta localidade 
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onde anualmente se realizam algumas atividades de lazer, não tendo sido o 

mesmo até à presente data atribuído. Nesse sentido, e apesar da Comissão de 

Melhoramentos ter envidado esforços para que per si se concretizassem as 

obras necessárias, realçou a necessidade de se realizarem um conjunto de 

melhoramentos da infraestrutura que acolhe esta Comissão e zona envolvente. 

De seguida, fez uma breve explanação de algumas diligências que foram 

realizadas desde março do ano de 2012 até à presente data, no sentido de 

reiterar a atribuição do subsídio. Acrescentou, a intenção da Comissão de 

Melhoramentos integrar no Plano de Atividades para o ano de 2014 a realização 

de atividades as quais envolvem meios financeiros que não disponibilizam, pelo 

que desejaria que o pedido desta Comissão fosse atendido. Terminou, 

solicitando a intervenção da Câmara Municipal em algumas melhorias que 

considera prementes naquela localidade, tendo para o efeito elencado as 

mesmas.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente, congratulou-se pela excelente intervenção, referindo 

que pensava que este assunto já teria sido tratado, porquanto é do seu 

conhecimento que a senhora D. Helena Maria Domingos Graça Dominguez, 

reuniu com o senhor Vice Presidente no sentido de expor alguns assuntos 

relativos à atividade da CML e naturalmente à atribuição do subsídio solicitado. 

Mais referiu, que naturalmente a Câmara Municipal irá cumprir com a atribuição 

do referido subsídio, bem como irá dar indicações aos serviços para procederem 

aos trabalhos de melhoria elencados.--------------------------------------------------------- 

-----Usou da palavra o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues que 

informou que efetivamente reuniu com a senhora D. Helena Maria Domingos 

Graça Dominguez, e que resultado dessa reunião foram algumas benfeitorias 

realizadas naquela localidade. Relativamente à atribuição do subsídio referiu que 

deu indicações aos serviços para que quando houvesse disponibilidades 

financeiras que o mesmo fosse objeto de deliberação do Executivo. Contudo, 

corroborou com as palavras da senhora Presidente no sentido de que a Câmara 

Municipal irá cumprir com a atribuição do referido subsídio.---------------------------- 
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-----d) Usou da palavra o senhor António Gama que em representação do Grupo 

Isidoro Correia da Silva, Lda, solicitou informação relativamente ao pagamento 

de algumas empreitadas realizadas no ano 2009, as quais foram objeto de 

processo judicial, tendo para o efeito feito uma apresentação exaustiva dos 

factos.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu, tal como é do conhecimento do senhor António 

Gama, trata-se de um processo que se encontra em Tribunal, aguardando-se a 

sentença do mesmo, pelo que a Câmara Municipal efetivará o pagamento assim 

que a sentença for proferida e nos moldes anteriormente acordados com a 

Empresa. De igual modo explanou a situação que esteve na génese do mesmo, 

a qual remonta ao ano de 2009, e que o presente Executivo nada tem a ver em 

relação ao mesmo.----------------------------------------------------------------------------------

-----e) Interveio o senhor Carlos Conceição Jesus, que na sua qualidade de 

autarca, solicitou informação sobre o processo relativo à empresa Isidoro Correia 

da Silva, Lda, tendo a senhora Presidente apresentado uma breve resenha deste 

processo.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----f) Usou da palavra o senhor Dr. Paulo Miguel Fernandes Lemos Silva, que 

mencionou estar surpreendido por algumas palavras proferidas pelo 

representante da empresa, nomeadamente no que concerne a quem 

contratualizou os referidos serviços, sendo que a verdade é que é do 

conhecimento de todos que a pessoa está presente nesta sala e está calado. 

Continuou, saudando todo o Executivo sem exceção pelo trabalho realizado, 

uma vez que todos souberam estar bem, souberam honrar o mandato para o 

qual o povo os elegeu. Mais referiu, que estando em plena campanha eleitoral, 

congratula-se pelo facto como a mesma está a decorrer, referindo ainda, que 

estão a ser bem recebidos pelos vários locais por onde têm passado, levando-o 

a pensar e a ganhar uma certa confiança de que certamente as próximas 

eleições serão ganhas pelo PS e pelo que pode ver e sentir por parte da 

população, apraz-lhe dizer que a Dr. Ana Barata poderá vir a ser Vereadora no 

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

iniciou a sua intervenção referindo que a cobardia tem limites, e quando o senhor 

Dr. Paulo Silva afirma que está aqui dentro o responsável pela adjudicação desta 

empreitada e que está calado, não será bem assim, pelo que não se pauta pelos 

mesmos valores do senhor Dr. Paulo Silva, afirmando não ser cobarde como o é 

o Dr. Paulo Silva. Referiu que o Dr. Paulo Silva fez uma acusação que não faz 

qualquer tipo de sentido, nunca o Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, ou 

o senhor José Girão Vitorino ou outro, fez adjudicações, isto é, quem faz 

adjudicações é a Câmara Municipal, e nós eleitos estamos aqui para responder 

pela Câmara Municipal. Mais referiu, que o grande problema deste Executivo é 

que as pessoas personalizam tudo, a empresa Isidoro Correia da Silva, Lda não 

tem nenhum contrato especifico com ninguém, mas sim com a Câmara 

Municipal. A empresa Isidoro Correia da Silva, Lda, na sua ótica não pode ser 

mal tratada, tem créditos firmados neste país, fez imensas obras neste concelho, 

afirmando, sem qualquer juízo de valor que possam vir a fazer sobre a sua 

afirmação, que sempre se pautou pela seriedade e honestidade nos seus 

procedimentos. Mais referiu, que o que se está a falar é de uma empreitada, a 

qual não se prende com questões eleitoralistas. Explicou que no ano de 2009 

fez-se uma empreitada que era para ter sido realizada no mês de junho, a qual 

veio ser realizada posteriormente, uma vez que houve alterações do preço do 

betuminoso e não se conseguiu fazer na data que estava previamente 

agendada, e daí que as referidas pavimentações tivessem coincidido com a 

época de pré eleições. Referiu ainda, que é do conhecimento geral o que é o 

acompanhamento de uma obra de pavimentação, e, quando se faz uma 

empreitada de pavimentações quase sempre se faz uma alteração nas mesmas, 

também é verdade que foi feita toda a pavimentação sem concurso. Contudo, 

explicou que houve uma parte dessas pavimentações que foram feitas sem 

concurso, tratando-se de uma irregularidade da Câmara Municipal, realçando 

que enquanto Vereador desse mandato nunca foi dada diretamente a nenhum 

empreiteiro ordens para realização de obras. Realçou, que o que se passou foi 

de facto uma irregularidade, afirmando que quando foram realizadas as citadas 
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empreitadas havia cabimentação para as mesmas e disponibilidade orçamental, 

pelo que não é verdade afirmarem que não havia verbas para as mesmas. 

Reafirmou e assume que houve uma irregularidade relativamente a uma parte da 

empreitada, sendo perfeitamente normal e sabe que há pessoas nesta sala que 

sabem disso, quando se faz uma pavimentação há sempre mais alguma coisa 

que se tem de fazer, e, às vezes até se faz. Referiu ainda, que pelas palavras 

que irá proferir será com certeza criticado, porém referiu ser normal nestes 

procedimentos e adjudicações, por vezes colocar um tapete menor daquilo que 

foi consignado para que essa diferença poder fazer um outro trabalho, 

compromisso assumido conjuntamente entre o empreiteiro e o dono da obra, não 

havendo negociatas ou outros dinheiros envolvidos, sendo normal numa 

empreitada de pavimentações. ------------------------------------------------------------------

-----Prosseguiu, referindo que o problema que se coloca aqui será outro, e se há 

alguém que terá de ser penalizado é o anterior Executivo, não sabendo na figura 

de quem, mas se tiver que ser na sua pessoa, irá assumir as suas 

responsabilidades. Acrescentou, que nunca pode ser o empreiteiro que fez a 

obra a ser penalizado, uma vez que a única coisa onde errou foi ter feito a 

mesma sem ter havido concurso para o efeito, tendo nesta situação arriscado 

como já arriscou com certeza em muitas outras obras. Referiu, que é uma 

situação que poderá acontecer no próximo ano, e, que a atual maioria irá deixar 

um conjunto de obras inacabadas, deixando aqui a sua palavra de honra que irá 

respeitar e que irão cumprir com o bom nome da Câmara Municipal, uma vez 

que isto não tem a ver com pessoas, tem a ver com o Município têm a ver com a 

Câmara Municipal.-----------------------------------------------------------------------------------   

-----A senhora Presidente referiu lamentar profundamente que a preocupação do 

senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia seja que a empresa possa ter 

sido mal tratada pela Câmara Municipal, quando nunca manifestou a sua 

solidariedade para com a Presidente da Câmara quando em sede de reunião se 

sujeitou a algumas injúrias por parte dos representantes empresa. Referiu que, 

desde a primeira hora a Presidente de Câmara disponibilizou-se para resolver 

definitivamente esta situação que data de 2009, sendo que assim que este 
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processo estivesse concluído pelo tribunal que procederíamos em 

conformidade.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais referiu, que o que esteve na génese deste processo foram 

irregularidades, conforme palavras do senhor vereador Diamantino Jorge Simões 

Garcia, mas sim graves ilegalidades, havendo empreitadas no valor global de 

quinhentos mil euros, sendo trezentos mil euros desse valor sujeitos à 

contratação pública, não tendo sido o valor remanescente sujeito ao Código dos 

Contratos Públicos, reafirmando não se tratar de uma irregularidade mas 

verdadeiramente de uma ilegalidade. Referiu ainda, que conforme consta na 

ação ordinária não foi a Câmara Municipal de Góis que adjudicou estes 

trabalhos, sendo que os trabalhos foram mandados executar pelo senhor Engº 

Diamantino Jorge Simões Garcia, Vice-Presidente da Câmara Municipal, foram 

também mandados executar pelo Dr. Victor Duarte, que nunca em momento 

algum integrou o Executivo municipal, e, pelo senhor Engº Carlos Cabaço, 

tratando-se de declarações proferidas pela própria empresa junto do Tribunal.----

-----A senhora Presidente referiu lamentar profundamente que na última reunião 

do Executivo municipal, que no seu entendimento não será para si a última como 

Presidente da Câmara Municipal, uma vez que irá no próximo mandato continuar 

a conduzir os destinos de Góis, ter de estar a discutir este assunto. Referiu 

ainda, que mesmo por hipótese essa situação não venha a acontecer é um facto 

que nunca deixaria a fatura de duzentos mil euros para o próximo Executivo 

pagar. Realçou, que nunca afirmou que não haveria esse valor para que se 

procedesse ao pagamento, tendo sido afirmado que não havendo a possibilidade 

de efetuar o referido pagamento a pronto, que o mesmo seria efetuado em oito 

prestações, tendo ficado acordado esta modalidade de pagamento com a 

empresa, assim que houver sentença do tribunal, proceder-se-á em 

conformidade.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Interveio o senhor Dr. Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva que referiu que o 

senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, mencionou que a sua pessoa 

era cobarde, pelo que lhe apraz dizer que na verdade há vários níveis de 

cobardia, sendo um facto que também há muito que aprendeu. Referiu, lamentar 
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a falta de mais munícipes nesta reunião, uma vez que teriam a oportunidade de 

poderem de constatarem alguns factos aqui passados, e concluírem que 

também poderia vir a integrar o próximo Executivo não só a Drª. Ana Barata, 

mas também a Drª. Ana Luísa Barata.--------------------------------------------------------- 

-----g) Interveio o senhor Prof. José Albuquerque Moreira Ângelo, que mencionou 

o seu descontentamento pelo facto de ter assistido lamentavelmente à discussão 

anterior. Continuou, referindo que a postura do partido do qual foi escolhido para 

ser mandatário tem sido bastante correta, digna e no pleno respeito por todos os 

cidadãos, tal como se pautou a campanha do PS há 4 anos atrás. Contudo, 

referiu, ter conhecimento de alguns rumores que têm circulado na opinião 

pública, nomeadamente em Ponte do Sótão, em que a informação que circula é 

que a Câmara Municipal está endividada, pelo que este tipo de rumores poderá 

dar aso a que se conclua que esta situação poderá estar interligada àquilo que a 

comunicação social em que se tem solicitado a que se façam auditorias ao 

trabalho do Executivo. É seu entendimento que se deve ter cuidado na 

linguagem que é utilizada e saber do que é que se fala quando se proferem 

publicamente algumas mensagens, uma vez que quando em sede de Executivo 

se assume que honraríamos os compromissos do Executivo anterior, tal como o 

atual Executivo fez, então logicamente não deveriam ser publicados nos meios 

de comunicação social pedidos de auditoria, sendo tempo de cair na realidade e  

de ter consciência das palavras que se proferem e daquilo que se pretende 

efetivamente fazer. Concluiu, a sua intervenção mencionando que este período 

de campanha eleitoral não deve ficar marcado por palavras e posturas que em 

nada dignificam quem as profere. Terminou, reiterando as suas palavras de há 4 

anos que ganhem os melhores.------------------------------------------------------------------ 

-----A senhora Presidente agradeceu as palavras do senhor Prof. José 

Albuquerque, referindo que a circulação de boatos em plena campanha eleitoral 

não lhe choca absolutamente nada, uma vez que exemplo disso foi há 

precisamente 4 anos, no chamado dia de reflexão, terem sido distribuídos na 

freguesia de Alvares e em Ponte do Sótão recortes de jornais os quais 

mencionavam que a candidata do PS era acusada de um processo crime, por 
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incumprimento da Câmara Municipal uma vez que demorou sete anos a fazer 

uma escritura, tendo lamentavelmente sido uma estratégia pouco séria, o facto 

de andarem a denegrir a sua imagem dizendo  que era acusada de sete crimes. 

Contudo, referiu que a mesma saiu gorada, uma vez que no dia 11 de outubro 

de 2009 teve a maior absolvição que poderia ter tido, não do Tribunal, mas sim 

do povo que não se deixou levar por posturas menos corretas. Presentemente, e 

não havendo nenhum processo em Tribunal em que envolva a candidata do PS 

à Câmara Municipal, são proferidos falsos testemunhos junto da opinião pública 

sobre o endividamento da Câmara Municipal, sendo urgente que se realize uma 

auditoria às contas do Município. Referiu, que se pretenderem fazerem uma 

auditoria à atividade da Câmara Municipal, está disponível para que a mesma 

ser feita a este mandato, mas também ao mandato anterior, uma vez que é seu 

entendimento que esta é a melhor decisão para se tratar deste assuntou. 

Contudo, estranha a necessidade de se efetuar essa mesma auditoria, uma vez 

que a Prestação de Contas, foi um documento objeto de deliberação do 

Executivo, Assembleia Municipal e visado pelo Tribunal de Contas, pelo que 

atendendo ao que acabou de apresentar não entende qual a necessidade e 

urgência em que se faça essa auditoria.----------------------------------------------------- 

-----Para que dúvidas não suscitem, referiu que a título informativo desejava 

perante o público presente esclarecer a existência de algumas dificuldades 

relativamente em termos de fundos disponíveis, situação que não esconde. É um 

facto, que se o Executivo não tivesse optado por ter pago o subsídio de férias 

aos trabalhadores, no montante de noventa e sete mil euros, com certeza que 

haveria fundos disponíveis, foi uma opção, dentro das muitas opções que foram 

tomadas, nomeadamente manter as Festas do Município, o GóisArte, o apoio ao 

Gois Moto Clube na Concentração Mototurística, assim como manter os 

subsídios às Instituições concelhias que rondam os setenta mil euros. Porém, 

são essas Instituições que garantem postos de trabalho, podendo ser 

equacionada a hipótese do Executivo em não contribuir com qualquer subsídio e 

optar por contribuir para o encerramento das mesmas, sendo que se esta 

situação porventura viesse acontecer seria sempre o seu nome que iria ficar 
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associado e jamais contribuirá para o encerramento das portas de qualquer 

Instituição. Referiu, que é sua intenção no próximo mandato, continuar assumir o 

apoio às Instituições, sendo ela própria a principal responsável por essa medida,  

Desconhecendo efetivamente o porquê da oposição ter tanto receio naquilo que 

são as questões relativas aos fundos disponíveis, relembrando que será sempre 

a Presidente de Câmara a principal responsável quando autoriza um pagamento 

sem fundos disponíveis.----------------------------------------------------------------------------

-----Concluiu a sua intervenção, referindo que presentemente a atividade da 

Câmara Municipal é que é verdadeira, uma vez que só trabalha com fundos 

reais, porque durante 35 anos de poder local trabalhou com fundos dos “outros”, 

isto é, tiveram a oportunidade de recorrerem à banca e de contraírem crédito, o 

que nos levou a herdar uma dívida de três milhões e meio de euros de dívida à 

banca. É um facto, que durante este mandato já foi amortizado um milhão de 

euros, pese embora o facto de termos recebido de transferências da 

administração central pouco menos de um milhão de euros. Contudo, e apesar 

das transferências terem diminuído significativamente, estamos a cumprir com 

as amortizações, pelo que atualmente a Câmara trabalha com a receita 

verdadeira, somente com aquilo que é real. Referiu ainda, que quando nos for 

dada a oportunidade de recorrer à banca, deixaremos de concretizar obra, como 

a circular externa do Carvalhal dos Pombos que custou 700 mil euros ao 

orçamento municipal, desafiando qualquer autarca nas condições que hoje se 

vive a fazer obras com os seus próprios meios municipais no valor que indicou. É 

um facto, que também acreditamos que iriamos ter financiamento da CCDRC 

para este investimento, o que não veio a acontecer, assim como também não foi 

possível o apoio no ciclo da água, tivemos que assumir a totalidade desse 

investimento, e felizmente a obra de requalificação de abastecimento de água 

Góis-Vila Nova do Ceira está à vista de todos. De facto este é o grande 

problema, são as concretizações, pelo que é normal que as pessoas se 

escondam nas questões das auditorias, porque a obra está à vista e é um facto 

incontestável.----------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----Interveio o senhor Carlos Conceição Jesus que referiu que durante este 

mandato esteve presente em poucas reuniões do Executivo, e hoje veio para se 

associar ao ciclo que se irá iniciar no dia 29.09.13, e não tendo conhecimento do 

processo aqui já explicado pela senhora Presidente porquanto não diz respeito à 

sua freguesia solicitou informação sobre o mesmo, pelo que agradeceu os 

devidos esclarecimentos. Referiu que a presente campanha eleitoral deve-se 

pautar pela elevação e respeito pelos candidatos e sobretudo pelas populações, 

sendo um facto que também já constatou o ataque à sua pessoa enquanto 

candidato, pelo que a sua campanha não se irá pautar por ataques, mas sim por 

tudo aquilo que pretende realizar a bem do povo da freguesia à qual se 

candidata.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente agradeceu a intervenção do senhor Carlos Conceição 

Jesus, referindo que se o alvo no seu território é o sr. Carlos Jesus, vão sendo 

também proferidas algumas acusações à Presidente de Câmara, estando 

tranquila porque quem as profere é de facto o arauto da maior incompetência e 

falta de lealdade para com a Presidente de Câmara, uma vez que foi nomeado 

para um lugar que lhe confiou. É um facto, que hoje pode constatar que tem 

vergonha do concelho estar tal com está, porque de facto pensava que as 

pessoas eram sérias quando assumiam essa responsabilidade, que lhe apraz 

dizer que foi mesmo “um tiro nos pés”, lamentando não ter reconhecido e aceite 

a demissão dessa pessoa logo no segundo dia de nomeação.-------------------------

------Terminou, agradecendo a presença de todos e desejando um bom resto de 

dia, prevalecendo-se da oportunidade para apresentar as suas desculpas ao 

público por terem assistido a uma discussão sem qualquer tipo de fundamento.- 

-----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, 

           ____________________________                     __________________ 

 


