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-----No dia de treze de dezembro do ano de dois mil e treze, no Salão Nobre do 

Edifício dos Paços do Concelho, realizou-se a reunião extraordinária 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, Eng. Diamantino Jorge Simões Garcia e 

Maria Helena Antunes Barata Moniz.------------------------------------------------------- 

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

por impedimento da secretária efetiva.-------------------------------------------------------- 

-----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-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.1 – 3ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO FINANCEIRO DE 2014-------------------------- 

2.2 – 1ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO------------------------------------------ 

2.3 – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO BAIXO 

GUADIANA/ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA----------------------------------- 

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

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

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

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

2.1 – 3ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO FINANCEIRO DE 2013 – A senhora 

Presidente informou que a presente modificação ao Orçamento reveste o 

procedimento de revisão orçamental uma vez que se pretende proceder à 

diminuição/anulação do valor total do Orçamento municipal, de acordo com o 

estipulado no ponto 8.3.1.4. do Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias 

Locais, e tem por base que as anulações efetuadas, no montante total de 
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900.000,00€ da dotação definida para 2013 dos projetos do Plano Plurianual de 

Investimentos (PPI) indicados na 1ª revisão às Grandes Opções do Plano, que 

origina a diminuição do valor do Orçamento da Despesa, na respetiva rubrica 

orçamental, a receita terá que diminuir no mesmo montante, de modo a ser 

cumprido o princípio do equilíbrio. De seguida, a senhora Presidente informou as 

movimentações que compreende a 3ª Revisão ao Orçamento, as quais constam 

no Anexo I da presente Ata.-----------------------------------------------------------------------

-----Mais informou, que as anulações verificadas no Orçamento (parte da 

despesa), também no montante de 900.000,00€, decorrem diretamente da 

anulação do montante definido nos projetos incluídos no PPI constantes na 1ª 

Revisão às Grandes opções no Plano do ano de 2013.----------------------------------- 

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

iria usar da palavra em nome dos Vereadores do Grupo Cidadãos 

Independentes por Góis.---------------------------------------------------------------------------

-----Referiu, que ao analisar os dois documentos objeto de Revisão, não 

considera estar-se a falar de pequenos ajustamentos, porquanto o  que está em 

causa é cerca de um milhão de euros.---------------------------------------------------------

-----Prosseguiu, referindo que o presente documento é um reflexo do que referiu 

aquando da aprovação do orçamento em 2012 e agora em 2013, no que toca ao 

empolamento da receita, havendo obras que não se concretizaram devido à 

inexistência de receitas. Mais referiu, que há um conjunto de investimentos que 

foram contemplados no PPI de 2013 sem que houvesse a garantia de 

financiamento, dando como exemplo a circular externa de Carvalhal dos 

Pombos. Continuou, referindo que compreende estes ajustamentos pois na 

elaboração do relatório a apresentar em 2014 a execução será completamente 

diferente. Por último, referiu que há obras que transitam para o ano de 2014 

como é o caso das infraestruturas de apoio à Praia Fluvial do Sinhel e a Praia 

Fluvial de Ponte de Sótão, sem esquecer a revisão do PDM, investimento que 

sempre pensou que fosse concretizado no anterior mandato.--------------------------- 

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

presente assunto poderá ser analisado nas vertentes técnica e política. Quanto à 

questão técnica não se pronunciou, uma vez que se trata de um procedimento 
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normal. No que concerne à questão politica, referiu a existência de um conjunto 

de fatores que inviabilizaram a concretização dos investimentos constantes nos 

documentos em apreço, uma vez que se verifica a existência de projetos e 

candidaturas aprovadas para que essas obras efetivamente se realizassem. 

Contudo, referiu que por imperativos legais, o Executivo ficou impossibilitado de 

efetivar as mesmas, exemplificando com os constrangimentos que a Lei dos 

Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA) veio trazer em termos de 

concretização de obra física.--------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que quanto à intervenção do senhor Vereador 

Diamantino Jorge Simões Garcia em nome dos Vereadores do GMCIG, apraz-

lhe mencionar que a mesma se pauta de alguma injustiça, em virtude da leitura 

que fez não corresponder totalmente à verdade. Justificou, que não há obras que 

não se tenham concretizado pela falta de financiamento, dando como exemplo, a 

circular externa de Carvalhal dos Pombos, a pavimentação da estrada da  

Murtinheira, a requalificação da rede de águas em Simantorta. Foram obras 

orçamentadas com previsão de financiamento e ao longo do ano foram 

elaboradas candidaturas e pedidos de apoio. Contudo, quer a CCDRC, quer o 

POVT, não consideraram os projetos da Câmara Municipal de Góis, no que 

concerne à empreitada da circular externa de carvalhal dos Pombos e às obras 

de requalificação das redes de água.----------------------------------------------------------- 

----Mais referiu, que  no momento da elaboração do PPI e do orçamento se não 

se tivesse considerado a hipótese de concretizar mais obras, não haveria 

necessidade de qualquer empolamento da receita, pelo que haveria uma 

realização de 100% do PPI.----------------------------------------------------------------------- 

-----Relativamente à alteração do PDM, referiu que o senhor Vereador 

Diamantino Jorge Simões Garcia, mencionou em sede do Executivo não 

acreditar na sua concretização. No que concerne à questão da revisão do Plano 

Diretor Municipal, trata-se de um assunto muito delicado e para o qual terá de 

ser disponibilizado um montante significativo, acrescentando que o mesmo 

transita para o próximo ano devido a diversos fatores que se prendem com 

legislação para o efeito, mas também com fatores logísticos e humanos, fazendo 

alusão a outros trabalhos que foram realizados e que não estavam previstos, os 
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quais mobilizaram um número significativo de trabalhadores dando como 

exemplo a colaboração e empenho do Município no processo das novas 

avaliações.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais informou, que presentemente está uma Equipa do Município  a reunir  

todos os elementos necessários para tornar possível  o inicio  do processo de 

revisão do PDM e consequente  abertura do procedimento.--------------------------- 

-----Prosseguiu, informando que não foi o empolamento da receita que 

inviabilizou o lançamento de um conjunto de obras, mas sim outros fatores, 

como já aqui foi referido, particularmente a LCPA, normativo legal que estrangula 

a realização de mais investimentos.------------------------------------------------------------ 

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

relativamente à alteração ao PDM, é um facto ter manifestado dúvidas na 

concretização do processo, mas aquando da sua concretização felicitou a 

Câmara Municipal. Quanto à revisão do PDM, referiu a importância de ser criada 

uma Equipa pluridisciplinar e que caso seja adjudicada a revisão do mesmo que 

este seja acompanhado o mais possível pelos técnicos do Município, para que 

seja um trabalho rigoroso e completo. Ainda sobre este documento, referiu que 

seria vital que o mesmo contemplasse a exploração do xisto e de arenitos, que 

além de ser interessante seria vital para este concelho. Considerou, que a 

revisão do PDM tem a ver mais com a componente política do que com a 

componente técnica, isto é, deveríamos confrontar a proposta de revisão do 

PDM com as dos concelhos vizinhos, no sentido de existir um trabalho conjunto 

em tudo que tem a ver com a caça, pesca, turismo, percursos pedestres, 

produtos endógenos, entre outras matérias.-------------------------------------------------- 

-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia referiu que desde o ano de 2003 

deveria ter sido criada uma comissão de acompanhamento para monitorização 

do PDM, situação que não se verificou. Presentemente, está uma equipa a 

preparar a necessária fundamentação que será presente ao Executivo  dando-se 

assim formalmente inicio ao processo. Referiu ainda, que a aludida comissão de 

acompanhamento teria tido um papel fundamental e facilitava os fundamentos 

que hão-de presidir ao processo de revisão de forma a que a mesma não se 

reduza a um imperativo legal.--------------------------------------------------------------------- 
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-----A senhora Presidente referiu que a revisão do PDM deve pressupor uma 

estratégia a par de planeamento, não só ao nível da construção, mas também 

em termos de desenvolvimento e crescimento do concelho. Referiu ainda, que 

aquando da discussão pública, deve ser feita a maior divulgação possível para 

que o documento seja participado pelo maior número de pessoas e entidades.----

----Em conformidade com o disposto na alínea c), do nº1 do artigo 33º da Lei 

nº75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou por deliberou por maioria, 

com três votos a favor e duas abstenções, dos senhores Vereadores do Grupo 

Cidadãos Independentes por Góis, aprovar a 3ª Revisão ao Orçamento para o 

Ano de 2013, cuja cópia fiel fica a constituir o Anexo I da presente Ata. -------------

----a) 3ª Revisão ao Orçamento, importa no orçamento da parte da receita em 

900.000,00 € (novecentos mil euros) nas anulações e no orçamento da parte  da 

despesa em 900.000,00€ (novecentos mil euros) também nas anulações.----------

----Mais deliberou por unanimidade, submeter o presente documento à 

Assembleia Municipal para deliberação. ------------------------------------------------------ 

2.2 - 1ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO/ANO FINANCEIRO DE 

2013 – A senhora Presidente informou que a presente modificação às Grandes 

Opções do Plano (GOP), mais propriamente ao Plano Plurianual de 

Investimentos (PPI), que reveste a forma de revisão, decorre do ajustamento 

plurianual da execução de projetos e da anulação de projetos que não serão 

executados no decurso de 2013.----------------------------------------------------------------

-----Mais informou, que o ajustamento plurianual verifica-se nos projetos cuja 

execução se prevê que continue ou ocorra no decurso de 2014: Construção do 

Parque Municipal; Construção de Reservatórios/Ponto de água; Beneficiação da 

Zona de Caça Municipal; Recuperação dos espaços públicos e infraestruturas da 

aldeia do Loural. Informou ainda, dos projetos que se prevê que até ao final do 

ano em curso não serão executados ou cuja dotação é superior à necessária 

para o mesmo período, e como tal, proceder-se-á ao respetivo ajustamento, em 

termos de dotação, os quais constam no Anexo II da presente Ata.------------------- 

----Em conformidade com o disposto na alínea c), do nº1 do artigo 33º da Lei 

nº75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou por maioria, com três votos a 

favor e duas abstenções, dos senhores Vereadores do Grupo Cidadãos 
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Independentes por Góis, aprovar a 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano/Ano 

Financeiro de 2013, cuja cópia constitui o Anexo II da presente Ata.------------------ 

-----a) 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano, importa em 900.000,00€ 

(novecentos mil euros) nas anulações.---------------------------------------------------------

-----Mais deliberou por unanimidade submeter o presente assunto à Assembleia 

Municipal para deliberação.------------------------------------------------------------------- 

2.3 – ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO BAIXO 

GUADIANA/ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA – A senhora 

Presidente informou que a Associação para o Desenvolvimento do Baixo 

Guadiana comunicou à Câmara Municipal em 09.11.2013, a sua intenção de 

alienação de participação financeira de cinco mil ações, no valor nominal de 

24.950, 00€, representativas de 0,77% do capital social da Municipia – Empresa 

de Cartografia e sistemas de Informação, E.M., S.A.---------------------------------------

------Informou ainda, que a presente comunicação prende-se com o facto de o 

Município de Góis, igualmente, na qualidade de acionista, poder exercer o direito 

de preferência e adquirir aquela participação de capital social.--------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade não exercer o 

direito de preferência na aquisição das referidas ações.---------------------------------- 

3 - APROVAÇÕES EM MINUTA: FALTAS, 3ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO 

FINANCEIRO DE 2014; 1ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO;  

ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DO BAIXO GUADIANA/ALIENAÇÃO 

DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA.---------------------------------------------------------------------- 

-----E não havendo outros assuntos a tratar, a senhora Presidente declarou 

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

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

 

         A Presidente da Câmara Municipal,                       A Secretária, 

           ____________________________                     __________________ 

 

 


