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 ---- No dia dez de dezembro 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 Dr.ª Maria de Lurdes de 

Oliveira Castanheira na qualidade de Presidente da Câmara, comparecendo os 

Vereadores que compõem o Executivo Camarário: Dr. Mário Barata Garcia, Dr. 

José Alberto Domingos Rodrigues, Eng. Diamantino Jorge Simões Garcia e 

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

 ---- A reunião foi secretariada pela Assistente Técnica Andreia Rafaela Gaspar 

Vidal. ----------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

1.2.1-CORTES ORÇAMENTAIS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NO CENTRO DE 

RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI) DA ASSOCIAÇÃO PARA A REABILITAÇÃO 

DE CIDADÃOS INADAPTADOS DA LOUSÃ (ARCIL)/MOÇÃO   -----------------------------  

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

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

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

2.2 – ESTATUTOS E REGIMENTO DA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DA 

REGIÃO DE COIMBRA/PROPOSTA ------------------------------------------------------------------  

2.3 – PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE UTILIZAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL ENG.º AUGUSTO NOGUEIRA 

PEREIRA -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.4 – REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS/ATUALIZAÇÃO ORDINÁRIA DA TABELA DE TAXAS E OUTRAS 

RECEITAS----------------------------------------------------------------------------------------------------  
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2.5 - REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO/ 

ATUALIZAÇÃO ORDINÁRIA DA TABELA DE TAXAS DE URBANIZAÇÃO E 

EDIFICAÇÃO ------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.6- REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS/ 

ALTERAÇÃO À TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS ---------------  

2.7- DOCUMENTOS PREVISIONAIS/ANO 2014 ---------------------------------------------------  

2.8- MAPA DE PESSOAL/ANO 2014  ----------------------------------------------------------------  

2.9- ORÇAMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL/ANO 2014 ---------------------  

2.10- LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO/ PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS/ ANO 2014 ------------------------------------------------------------------------------  

2.11 – PROPOSTA DE FIXAÇÃO DAS FORMAS DE APOIO ÀS FREGUESIAS DO 

CONCELHO/ ANO 2014 ---------------------------------------------------------------------------------  

2.12- PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS ----------------------------------------------------------------------------------------------  

2.13- EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE 

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

2.14- DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -----------  

2.15 - DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL -------------  

2.16 - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA --------------------------------------------------------  

2.17 – PAGAMENTOS ------------------------------------------------------------------------------------  

2.18- REQUISIÇÕES --------------------------------------------------------------------------------------  

2.19 - LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES -----------------------------------------  

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 ao Executivo que se retirasse da ordem de 

trabalhos o seguinte assunto, tendo para o efeito apresentado os devidos 

esclarecimentos: -------------------------------------------------------------------------------------  



 

                                       

M U N I C Í P I O  D E  G Ó I S  

3 
  

 ---- 2.3 - 2ª ALTERAÇÃO À OPERAÇÃO DE LOTEAMENTO DO PÓLO 

INDUSTRIAL DAS CORTES/DESAFETAÇÃO DO DOMÍNIO PÚBLICO 

MUNICIPAL. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade retirar o 

assunto da ordem de trabalhos. ------------------------------------------------------------------  

 ---- Prosseguiu, dando conta que a presente Reunião do Executivo é muito 

importante, não só por ser a reunião onde se aprovam os Documentos 

Previsionais para o ano 2014, mas por ser 10 de dezembro, dia em que se 

assinala o 65º Aniversário da Declaração Universal dos Direitos do Homem. -----  

 ---- Prosseguiu, reiterando as suas felicitações à ADIBER, pelo trabalho que fez 

no âmbito do projeto “Laço Branco” e na “Semana da Igualdade na Beira Serra”, 

sendo fruto desse trabalho a excelente publicação do “Guia para a Cidadania 

Ativa”; informou que a ADIBER foi convidada para se associar a uma iniciativa 

promovida na Assembleia da República pela Sub Comissão Parlamentar para a 

Igualdade através da distribuição do Laço Branco, contra a violência doméstica.-  

 ----  A senhora Presidente continuou a sua intervenção, dando conta que se 

realizaram no pp dia 29 de novembro as eleições para os órgãos sociais do 

CESAB, tendo a Câmara Municipal de Góis integrado a sua Assembleia Geral, 

como 2º secretário. Prosseguiu informando que foram também realizadas as 

eleições para o Conselho Regional, órgão consultivo que funciona no âmbito da 

CCDRC, tendo sido eleito para Presidente o Dr. João Nuno Azevedo, edil da 

Câmara Municipal de Mangualde. --------------------------------------------------------------  

 ---- A senhora Presidente referiu ainda que, a Associação Nacional dos 

Municípios Portugueses, (ANMP), convidou todas as Câmaras Municipais, a 

pronunciarem-se sobre um documento de trabalho “Programa de 

Desenvolvimento Rural do Continente 2014-2020 – Avaliação Ambiental 

Estratégica – Avaliação ex-ante”. A Câmara Municipal de Góis, e por iniciativa do 

senhor Vice Presidente, Dr. Mário Barata Garcia, promoveu uma reunião com 

algumas entidades, no sentido de recolher contributos nesta matéria. Deu ainda 

conta, que as entidades convidadas foram a Cooperativa Silvo Agro Pecuária de 

Vila Nova do Ceira, a ADIBER, a Lousitânea, a Associação Florestal do 
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Concelho de Góis (esta última por motivos profissionais não esteve presente).A 

reunião de trabalho decorreu no pp dia 06.12.2013, onde estiveram também 

presentes alguns técnicos da Câmara Municipal. -------------------------------------------  

 ---- Continuou, referindo que esta deverá ser uma dinâmica de trabalho a adotar, 

tendo sido uma reunião bastante produtiva, que contou com a presença de 

responsáveis locais que têm acompanhado “de perto” as dinâmicas associadas 

ao novo Quadro Comunitário em particular, o Dr. Miguel Ventura, na sua 

qualidade de dirigente da ADIBER, entidade Gestora da Medida 3 do Proder e 

que se prepara para ser de novo Entidade Gestora de fundos comunitários no 

Quadro 20/20. -----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- A senhora Presidente informou que da aludida reunião, resultou uma 

proposta conjunta que foi remetida à ANMP. Conscientes de que a mesma pode 

não mudar nada, importa que o Município de Góis marcou “posição”, não se 

alheando do pedido/solicitação da ANMP. ----------------------------------------------------  

 ---- Dada a palavra à secretária do Executivo, Andreia Vidal, procedeu à leitura 

da proposta enviada à ANMP, contante no anexo I da presente Ata. -----------------  

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

1.2.1-CORTES ORÇAMENTAIS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NO 

CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI) DA ASSOCIAÇÃO PARA 

A REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS DA LOUSÃ 

(ARCIL)/MOÇÃO  – A senhora Presidente apresentou uma proposta de Moção, 

remetida e já aprovada pelo Município da Lousã, relativamente aos cortes 

orçamentais que se fizeram sentir no apoio a prestar a crianças com 

Necessidades Educativas Especiais, onde Góis também foi afetado. Continuou, 

dando conta que as verbas destinadas para os pagamentos dos professores de 

apoio, são geridas pela ARCIL, sendo que o recrutamento desses técnicos é 

feito mediante os valores transferidos. ---------------------------------------------------------  

 ---- Referiu ter estado presente, juntamente com o senhor Vereador José Alberto 

Domingos Rodrigues, no último Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de 

Góis, onde os pais apelaram para que a Câmara Municipal fosse solidária com 
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esta causa, pois o Agrupamento de Escolas de Góis tem-se confrontado com 

dificuldades nesta matéria. ------------------------------------------------------------------------  

 ---- A senhora Presidente referiu a disponibilidade de promover uma candidatura 

no âmbito dos Contratos de Emprego de Inserção, ou de outro programa, por 

forma a reforçar o apoio às crianças com Necessidades Educativas Especiais. 

Mais referiu, que há um número significativo de crianças que necessitam de 

apoio especial, sendo o número de técnicos colocados muito aquém das 

necessidades.  ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Após leitura da proposta de Moção, que se constitui como o Anexo II da 

presente Ata, a Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

anuir à proposta apresentada pela senhora Presidente da Câmara.----------------- 

 ---- Mais deliberou, por unanimidade remeter o presente assunto à Assembleia 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES - Usou da palavra o 

senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referindo que participou no pp 

dia 7.12.2013, no I Fórum da Sociedade Civil, realizado no Auditório da Casa do 

Artista, cuja organização foi da responsabilidade da Associação de Juventude de 

Góis. Referiu que foi agradavelmente surpreendido pelo tipo de fórum, 

surpreendentemente informal, onde um conjunto de jovens foram para o palco, e 

num curto espaço de tempo, partilharam experiências daquele que foi o seu 

percurso de vida. Aproveitou o momento para dar os parabéns à Associação de 

Juventude de Góis, aos jovens presentes que fizeram com que o decorrer do 

acontecimento não fosse maçador, conseguindo “prender” a atenção do público 

que acabou por ser muito participativo. Mais referiu, que não sendo frequentador 

assíduo neste tipo de eventos, considerou que não foi uma perda de tempo.  ----  

 ---- Prosseguiu, lamentando o fato de não ter havido muita adesão para 

participar neste fórum, tendo em conta a temática da cidadania, realçando que 

da sociedade civil de Góis estava muito pouca gente. ------------------------------------  

 ---- Ainda sobre este assunto, o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões 

Garcia referiu que o fato de haver várias iniciativas a decorrerem nos mesmos 

espaços temporais, para uma população reduzida como a de Góis, poderá estar 
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na génese da pouca adesão verificada. As iniciativas são muito importantes, mas 

deve ser feita uma reflexão sobre a problemática da fraca adesão dos munícipes 

aos eventos que se realizam no Concelho. ---------------------------------------------------   

 ---- O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, continuou a sua 

intervenção dando conta que iria recair sobre um protesto, um esclarecimento e 

uma questão. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- No que diz respeito ao protesto, o senhor Vereador Diamantino Jorge 

Simões Garcia referiu ser um protesto veemente, um protesto sentido sobre a 

publicação no jornal local, “O Varzeense”, do artigo intitulado “Na política não 

vale tudo…”;assinado pelo ex-Presidente de Junta de Freguesia de Alvares, 

senhor Enfermeiro Vítor Marques. Continuou, referindo que é Vereador há mais 

de 12 anos, e que quando assumiu essa função de autarca foi com o máximo de 

responsabilidade e um grande orgulho em servir a população do Concelho de 

Góis, por forma a promover o seu desenvolvimento. --------------------------------------  

 ---- Continuou, dando conta que para além de autarca é também funcionário 

público, estando por isso rotulado como sendo “aquele que não faz nada” e 

“produz pouco”; enquanto autarca, sente-se ofendido e envergonhado quando é 

genericamente acusado de corrupção ou peculato, isto é, utilização abusiva dos 

meios postos à sua disposição para proveito próprio.  ------------------------------------  

 ---- Mais referiu, que sentiu uma profunda repulsa quando leu o artigo já referido 

anteriormente, considerando que o autor, também autarca, mostrou um 

desrespeito total por todos os valores que são os pilares da Democracia, 

considerando que ofende e envergonha todos os autarcas pelo péssimo exemplo 

que dá aos eleitores; distribuiu ódios por todos aqueles que há quatro anos 

foram inteligentes ao votar nele e passaram a ser pouco espertos quando 

tomaram outra opção, ao apoiarem um projeto diferente; dividiu os eleitores da 

“sua” Freguesia, quando distinguiu os “emigrantes”, conterrâneos que vivem em 

Lisboa e que não tiveram na altura condições para se fixar no nosso Concelho; 

distinguiu os habitantes da Freguesia de Alvares por conta dos locais onde 

habitam, terminando com um ataque vil, cobarde e profundamente injusto ao 

atual Presidente da Junta de Freguesia de Alvares, Dr. Vítor Duarte, de quem 
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tem o privilégio de ser amigo, e que ganhou democraticamente as eleições, 

fazendo acusações pessoais que considera inqualificáveis em Politica. Referiu 

ainda, o fato de ter voltado a atacar os trabalhadores da Câmara Municipal, 

manifestando a sua revolta contra as acusações feitas, dando conta da sua 

solidariedade para com todos aqueles que foram injustamente acusados e 

reconhecimento pela forma infame e pouco justa como foram tratados, que 

considerou ser quase todos os eleitores, os Alvarenses, independentemente de 

serem Cortenses e terem apoiado outro projeto que não o Grupo de Cidadãos 

Independentes Por Góis. --------------------------------------------------------------------------  

 ---- Terminou o seu protesto, referindo que os Partidos políticos que “albergam” 

este tipo de pessoas, com o seu silêncio estão apoiar e a incentivar quem assim 

procede. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, continuou a sua 

intervenção solicitando à senhora Presidente que esclarecesse sobre a 

renovação dos contratos dos trabalhadores da Câmara Municipal, pois chegou 

ao seu conhecimento que aquando da assinatura da renovação dos referidos 

contratos, a senhora Presidente terá afirmado que os Vereadores eleitos pelo 

Grupo de Cidadãos Independentes Por Góis teriam sido contra a renovação dos 

mesmos. Referiu ainda, que se tivesse proferido tais afirmações, que acredita 

que não o tenha feito, terá faltado com a verdade pois sabe que os Vereadores 

eleitos pelo Grupo de Cidadãos Independentes por Góis, não votaram contra, 

optando por se abster. Referiu ainda, terem tido o cuidado de mostrar 

compreensão pelo que estava em causa, invocando mesmo a dicotomia entre a 

razão e o coração, e que só se abstiveram por terem duvidas sobre a legalidade 

do ato, continuando com essas mesmas dúvidas, e com o receio de os 

trabalhadores poderem vir a ser prejudicados caso se inverta essa situação.  ----  

 ---- Terminou a sua intervenção, dando conta que enquanto espectador assíduo 

dos jogos de futebol que ocorrem no Concelho, reparou que havia obras no 

Campo de Futebol Engº Augusto Nogueira Pereira, questionando se se tratam 

de obras de destruição ou remodelação, e o porquê dessas estarem acontecer 

num equipamento recentemente construído. ------------------------------------------------  



 

                                       

M U N I C Í P I O  D E  G Ó I S  

8 
  

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

que na última reunião do Executivo, a senhora Presidente deu conta do 

montante que iria ser repartido pelos 14 municípios, devido à extinção da 

CIMPIN. Nesse sentido, a senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata 

Moniz, questiona sobre os valores referidos, dado ter lido na imprensa regional, 

que os valores divergem com o que foi dito pela senhora Presidente na última 

reunião do Executivo, sendo que os valores publicados são bastante superiores.-   

 ----  Terminou a sua intervenção dando conta de que apesar do Estatuto da 

Oposição ter limites, como foi referido na reunião do pp dia 26.11.2013, 

reafirmou que os Vereadores da Oposição também têm direitos, e por isso, 

gostaria de obter uma resposta aos seus pedidos, dando conta que um deles já 

estaria resolvido, nomeadamente relativo ao tratamento de igualdade no site do 

Município de Góis; aguardam ainda resposta sobre a cedência de um Gabinete 

de Trabalho para os Vereadores eleitos pelo Grupo de Cidadãos Independentes 

por Góis, bem como cópia integral das últimas Atas aprovadas, referentes às 

Reuniões do Executivo do atual mandato. ----------------------------------------------------  

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

esteve também presente no I Fórum da Sociedade Civil, promovido pela 

Associação de Juventude de Góis, dando conta que no próprio dia teve a 

oportunidade de felicitar a Associação de Juventude de Góis enquanto entidade 

organizadora, e os oradores pelas suas intervenções, referindo ainda que se 

deverá continuar a promover estes eventos dentro dessa linha de debates, que 

será certamente enriquecedor para Góis, para os Goienses e principalmente 

para a juventude. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Interveio o senhor Vereador, Dr. Mário Barata Garcia, referindo que 

relativamente ao que foi dito sobre a “Avaliação ex-ante do Programa de 

Desenvolvimento Rural do Continente 2014-2020 – Avaliação Ambiental 

Estratégica” foi o momento oportuno de conhecer pessoas com saberes sobre os 

Fundos Comunitários, de forma a aproveitar todos os contributos deixando em 

aberto, a possibilidade de se juntarem mais pessoas com conhecimentos nesta 

matéria, ao grupo de trabalho já constituído realçando que a apresentação de 
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candidaturas exige cada vez mais profissionalismo. Ainda sobre este assunto 

referiu que Góis deverá aproveitar ao máximo o novo Quadro Comunitário que 

irá ser muito mais exigente e seletivo.  --------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Vereador, Dr. Mário Garcia, prosseguiu justificando a sua 

ausência, no fórum realizado pela Associação de Juventude de Góis, por ter já 

um outro compromisso com a Cooperativa de Vila Nova do Ceira, dando conta 

que valoriza muito as iniciativas, particularmente dos jovens e sempre que tem 

oportunidade procura estimular a participação dos jovens na vida ativa social e 

política do concelho. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Continuou, referindo que ainda não tinha tido oportunidade de ler o artigo, 

que o senhor Vereador Eng. Diamantino Jorge Simões Garcia fez referência na 

sua intervenção, e por isso não emitirá qualquer opinião, mas aproveita para 

relatar que as pessoas com intervenção política são naturalmente “alvos” nas 

redes sociais devido aos lugares de liderança e de importância politica que 

ocupam e só por isso. Referiu que contudo, quando alguém que escreve 

opiniões nessas redes sociais detém alguma responsabilidade, ocupam cargos 

de relevo ou até são colaboradores da Câmara Municipal, as mesmas não se 

devem ignorar sob pena da sua validação pelo silêncio. Nesse sentido, o senhor 

Vereador, Dr. Mário Barata Garcia referiu-se a uma mensagem publicado numa 

rede social pelo senhor Engº António Manuel das Neves Baeta, onde são feitas 

afirmações não rigorosas e especulativas relativamente a um processo de obras 

particular. Aproveitou o momento para dar conta do conteúdo dessa mensagem 

publicada, dado que apenas o senhor Vereador Engº Diamantino Jorge Simões 

Garcia ser o único a estar informado sobre este assunto, uma vez que foi 

publicada no seu perfil particular e até já a havia comentado.  ------------------------  

 ---- Após a leitura dessa mensagem o senhor Vereador Mário Garcia referiu que 

o seu conteúdo não correspondia à verdade e passou a sintetizar os episódios 

mais importantes da mensagem referida e do correspondente processo de 

obras: --------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- a) A elaboração do projeto dessa obra não foi feita por um técnico da 

Câmara Municipal, ao contrário do que é afirmado; --------------------------------------  
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 ---- b) O referido processo deu entrada nos serviços da Câmara Municipal em 

1989, tendo sido emitida uma licença nº 169/1989 para “Reconstrução de 

arrumos”; ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---- c) No decorrer do trabalho que está atualmente a ser desenvolvido pelos 

serviços Administrativos da DGUPA, com vista a conhecer o estado dos 

processos de obras ainda por concluir, foi encontrado este processo e procurou-

se conhecer as razões dessa situação. Para o efeito o Município notificou o 

proprietário dando assim início a  um trabalho de colaboração, no sentido de 

facilitar todos os procedimentos necessários, dentro do que é permitido pela Lei, 

com vista a regularizar essa situação. -------------------------------------------------------- 

 ---- Prosseguiu, referindo que a intervenção da Fiscalização Municipal surge no 

seguimento da informação dos Serviços Administrativos da DGUPA nº 

12/2013,datado de 4.2.2013 que dava conta que o prazo do Alvará de Obras nº 

169/1989, havia esgotado em 11.06.1990. A proposta da informação indicava 

“de que partindo do principio que a obra se encontra concluída e porventura a 

ser utilizada, deveriam os Serviços de Fiscalização deslocarem-se ao local” para 

averiguação dos fatos. Realçou novamente, que este é um procedimento 

corrente nos serviços Administrativos da DGUPA. ---------------------------------------- 

 ---- d) Na sequência da deslocação dos serviços de Fiscalização Municipal, 

resultou a informação nº 35/2013 data de 5.3.2013 dando conta que a licença de 

construção havia expirado o seu prazo e por isso foi proposto “que 

primeiramente e sempre antes de avançar para uma eventual medida punitiva, 

que os serviços administrativos oficiem o requerente realizando uma audiência 

prévia de acordo com a legislação em vigor.” Referiu ainda, que caso de se 

“verificar o silêncio por parte do requerente no prazo que lhe vier a ser 

concedido, deve regressar o processo a estes serviços para que se atue em 

conformidade, uma vez que poderão estar a ser lesados interesses do 

Município.” -------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ---- e) Através do ofício nº 1568 de 22.04.13, foi dado cumprimento ao despacho 

do Vereador, no sentido de “Proceder em Conformidade” com a proposta do 

Serviço de Fiscalização Municipal. ------------------------------------------------------------- 



 

                                       

M U N I C Í P I O  D E  G Ó I S  

11 
  

 ---- f) Referiu ainda que, na sequência da informação dos serviços de 

Fiscalização Municipal, constatou-se que o imóvel em causa não era de facto 

uma casa de arrecadação, como inicialmente tinha sido licenciado, mas sim  

uma casa de habitação, o que consequentemente obriga a diferentes  elementos 

instrutórios. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- g) Em resposta ao ofício da Câmara Municipal nº 1568 de 22.04.2013, o 

proprietário entregou o requerimento e demais elementos instrutórios, para a 

“Legalização de Habitação”.  --------------------------------------------------------------------  

 ---- h) O processo de arquitetura foi analisado pela Arquiteta Marina Pais. Além 

disso a mesma técnica através da informação nº 842/201 datada de 12.08.2013, 

deu conta de que para o pedido efetuado ficar devidamente instruído, de acordo 

com o previsto no nº 3 do artigo 11º do RJUE, seria necessário apresentar outros 

elementos instrutórios. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---- i) Dado cumprimento ao despacho do Vereador, através do ofício nº 3019 de 

19.08.2013, o requerente foi notificado para entregar os elementos instrutórios 

em falta. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- j) Na sequência desse ofício o requerente deslocou-se à Camara Municipal, 

onde reuniu com a técnica do processo, que esclareceu sobre o pedido 

efetuado. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- l)Em 22.10.2013, foram apresentados os elementos instrutórios solicitados, 

sendo apreciados pela Engª Maria de Lurdes Rodrigues, que propôs através da 

sua informação nº 1144/2013 o Deferimento do processo, mediante o pagamento 

das referidas taxas de urbanização e edificação e que posteriormente deveria 

ser solicitado pelo requerente a emissão da Autorização de Utilização. ------------  

 ----  O senhor Vereador, Dr. Mário Barata Garcia referiu ainda, que este assunto 

não foi consequência das Avaliações Gerais do Património Urbano, como foi 

afirmado na mensagem, mas sim, como já foi referido, resultou da organização e 

triagem que esta a ser efetuada pelos Serviços Administrativos da DGUPA, 

sobre os inúmeros processos de obras que estão por concluir, trabalho este que 

está a merecer reconhecimento pelos munícipes, pela facilidade que pode trazer 

em processos de partilhas, transação do imóvel, etc.. -----------------------------------  
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 ---- Realçou que o Município de Góis tentava agir sempre dentro do princípio da 

boa-fé, e aproveitou o momento para chamar a atenção para o cuidado a ter-se 

com as redes sociais, pois circula muita “aldrabice” na internet, nomeadamente 

nas questões politicas locais. Concluiu que lamentava esta iniciativa do Eng.º 

Engº António Manuel das Neves Baeta, pela consideração que merece e por se 

tratar de um técnico que tem colaborado com este Município em vários 

trabalhos. ---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

se as acusações proferidas são falsas, sabe-se quem as escreveu, a Câmara 

Municipal deveria atuar pelo meios judiciais, considerando que esses são as vias 

adequadas para esclarecer e repor a verdade, e não na reunião do Executivo. -- 

 ---- O senhor Vereador, Dr. Mário Barata Garcia, referiu que concordava com a 

sugestão mas como se tratava de um assunto que envolvia habituais 

colaboradores do Município achava que tal assunto merecia a importância de ser 

apreciado nesta Câmara. ------------------------------------------------------------------------- 

 ---- Mais referiu que nem sempre havia ausência de falhas na instrução dos 

diferentes processos trabalhados no Município, mas que se teimava todos os 

dias por uma melhoria contínua a todos os níveis, porque se tratava de um 

serviço com grande impacto na vida dos cidadãos. --------------------------------------- 

 ---- Interveio a senhora Presidente referindo que tem o maior respeito pelos 

jovens, pela Associação de Juventude, e que enquanto Presidente da Câmara 

nunca se furtou no apoio às suas atividades e tudo fez para que fossem 

instaladas em espaço digno e com conforto. Referiu que quando decorrem várias 

atividades nos mesmos dias, será muito difícil a presença de todas as pessoas; 

o é ideal é antecipadamente , haver uma tentativa de conciliação de agendas; a 

sua ausência foi justificada por um compromisso familiar. Mais referiu, que à 

semelhança do evento que decorreu sobre os cogumelos silvestres, considera 

que a divulgação não passa já só pela fixação de alguns cartazes nos 

estabelecimentos comerciais do Concelho, ou pelo envio de convites, devendo-

se recorrer à divulgação nas redes sociais.  -------------------------------------------------  
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 ---- No que diz respeito ao pedido de esclarecimento solicitado pelo senhor 

Vereador da Oposição, referiu que seria bom que a pessoa que lhe prestou 

falsas informações, repusesse a verdade, porque em momento algum foi dito, no 

Salão Nobre dos Paços do Concelho, aquando da renovação dos contratos, que 

os Vereadores eleitos pelo Grupo de Cidadãos Independentes por Góis tinham 

votado contra. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- No que concerne à questão colocada pelo senhor Vereador, Engº 

Diamantino Jorge Simões Garcia, referiu que aquando da vistoria do POVT ao 

Campo de Futebol, foram identificados alguns constrangimentos nas 

infraestruturas no que diz respeito a acessibilidade de pessoas com mobilidade 

reduzida; referiu que essa situação não havia sido acautelada pela empresa que 

elaborou o projeto, apesar de a legislação que regulamenta a acessibilidade de 

pessoas com mobilidade reduzida, já estar em vigor. Mais referiu que a obra 

avançou pois aquando da análise dos projetos pelos técnicos municipais não foi 

detetado o incumprimento plasmado na Lei e que devia constar no projeto. Após 

a vistoria do POVT cumpre naturalmente à Câmara Municipal assumir as 

responsabilidades e criar todas as condições às pessoas com mobilidade 

reduzida que nos acessos quer na bancada. As obras que estão em curso são 

necessárias para efeitos de certificação da infraestrutura desportiva. ---------------  

 ---- A senhora Presidente continuou a sua intervenção, esclarecendo a senhora 

Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz que não está preocupada com o 

que a imprensa publicou, referindo que transmitiu a informação que lhe foi dada 

na última reunião da CIMPIN, cabendo aos Autarcas que assumem as Vice 

Presidências da CIMPIN esclarecer essa situação com a imprensa. -----------------  

 ---- Prosseguiu, referindo que a senhora Vereadora Maria Helena Antunes 

Barata Moniz não conhece bem o Estatuto do Direito de Oposição, porque o que 

foi pedido, não foi cumprido em anteriores mandatos, pese embora os direitos da 

oposição fossem os mesmos. Nesta matéria está a equacionar-se a cedência de 

um espaço adequado para o início do ano de 2014.  --------------------------------------  
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 ---- Interveio a senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz referindo 

que se nunca cumpriram com o Estatuto do Direito de Oposição, foi porque 

nunca o quiseram; no anterior mandato não fizeram esse pedido, mas fazem-no 

agora. ---------------------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

75/2013, de 12 de setembro no seu artigo 57º, a Câmara deliberou por 

unanimidade, aprovar a Ata da reunião realizada no dia vinte e seis de novembro 

do ano de dois mil e treze, sendo assinada pela senhora Presidente e por quem 

a lavrou. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

2.2 - PROJETO DE REGULAMENTO MUNICIPAL DE UTILIZAÇÃO E 

FUNCIONAMENTO DO CAMPO DE FUTEBOL ENG.º AUGUSTO NOGUEIRA 

PEREIRA - A senhora Presidente deu conhecimento do projeto de Regulamento 

Municipal de Utilização e Funcionamento do Campo de Futebol Engº Augusto 

Nogueira Pereira, dando conta que se trata de um imperativo legal, que será 

objeto de discussão pública durante trinta dias. Continuou, felicitando o grupo de 

trabalho que esteve na génese da elaboração deste projeto, desde o Gabinete 

de Desporto, à DAG, ao Gabinete Jurídico. Foram consultados outros 

regulamentos municipais existentes referentes a infraestruturas semelhantes às 

do Concelho de Góis, tentando fazer o melhor documento, de fácil leitura e 

interpretação, apelando que seja divulgado que o documento se encontra em 

discussão pública, estando por isso sujeito a propostas, alterações e sugestões 

de melhoria por parte dos munícipes. ----------------------------------------------------------  

 ---- Referiu ainda que o Regulamento Municipal de Utilização e Funcionamento 

do Campo de Futebol Eng.º Augusto Nogueira Pereira constitui uma obrigação, 

exigida pelo POVT, aquando da vistoria efetuada às infraestruturas. -----------------  

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

2.3 - REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS/ATUALIZAÇÃO ORDINÁRIA DA TABELA DE TAXAS E 

OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS – Foi presente a informação da DAG nº 156 
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de 3.12.2013, da Técnica Superior, Dr.ª Liliana Serra, relativa à atualização 

ordinária do valor das taxas municipais. -------------------------------------------------------  

 ---- A senhora Presidente informou que de acordo com o Regulamento Geral de 

Taxas e Outras Receitas Municipais, com referência ao seu artigo 32º, o valor 

das taxas municipais pode ser atualizado anualmente (atualização ordinária), em 

correspondência com a taxa de inflação constante no Orçamento de Estado em 

vigor (0,90%), por ocasião da aprovação do orçamento municipal. --------------------  

 ---- Mais informou, que tendo em consideração o artigo 33º do Regulamento 

Geral de Taxas e Outras Receitas Municipais, este regulamento e as taxas a ele 

associadas foram alvo de atualização extraordinária no ano de 2013, mas com 

base em cálculos de custos apresentados na fundamentação económico-

financeira referentes a valores do ano 2012. -------------------------------------------------  

 ---- Informou ainda, que de acordo com a legislação em vigor, os Municípios 

devem proceder à atualização da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, 

com vista a fazer corresponder a despesa e a receita. ------------------------------------  

 ---- Mais informou que as famílias vivem com dificuldades, pelo que a 

atualização da aludida tabela para o ano de 2014, pode consubstanciar-se na 

manutenção dos valores em vigor. --------------------------------------------------------------  

 ---- A Câmara tomou conhecimento e sob proposta da senhora Presidente, 

deliberou por unanimidade manter os valores em vigor na Tabela de Taxas e 

Outras Receitas Municipais para o ano de 2014. ------------------------------------------  

2.4 - REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO/ 

ATUALIZAÇÃO ORDINÁRIA DA TABELA DE TAXAS DE URBANIZAÇÃO E 

EDIFICAÇÃO- Foi presente a informação da DAG nº 156 de 3.12.2013, da 

Técnica Superior, Dr.ª Liliana Serra, relativa à atualização ordinária do valor das 

taxas municipais. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- A senhora Presidente informou que de acordo com o Regulamento Municipal 

de Urbanização e Edificação, com referência ao seu artigo 57º, o valor das taxas 

pode ser atualizado anualmente (atualização ordinária), em correspondência 

com a taxa de inflação constante no Orçamento de Estado em vigor (0,90%), por 

ocasião da aprovação do orçamento municipal. --------------------------------------------  
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 ---- Mais informou, que tendo em consideração o artigo 58º do Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação este regulamento e as taxas a ele 

associadas foram alvo de atualização extraordinária no ano de 2013, mas com 

base em cálculos de custos apresentados na fundamentação económico-

financeira referentes a valores do ano 2012. -------------------------------------------------  

 ---- Informou ainda, que de acordo com a legislação em vigor, os Municípios 

devem proceder à atualização ordinária da Tabela de Taxas de Urbanização e 

Edificação, com vista a fazer corresponder a despesa e a receita. --------------------  

 ---- Mais informou, que é de todo o interesse manter os valores em vigor na 

aludida tabela, em virtude das muitas dificuldades que decorrem da crise 

instalada. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- A Câmara tomou conhecimento e sob proposta da senhora Presidente, 

deliberou por unanimidade manter os valores em vigor na Tabela de Taxas de 

Urbanização e Edificação para o ano de 2014. ----------------------------------------------  

2.5. REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS/ 

ALTERAÇÃO À TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS -Foi 

presente a informação da DAG nº 157/2013 de 3.12.2013, elaborada pela 

Técnica Superior, Dr.ª Liliana Serra. -----------------------------------------------------------  

 ---- A senhora Presidente, informou que há necessidade de se proceder à 

presente alteração, em virtude de se terem verificado algumas incorreções no 

que respeita às taxas de IVA, constantes em alguns artigos da Tabela de Taxas 

e Outras Receitas Municipais anexa ao Regulamento Geral de Taxas e Outras 

Receitas Municipais. --------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Dada a palavra à senhora Chefe de Divisão, Dra. Sara Mendes informou o 

Executivo, que as incorreções objeto de alteração foram verificadas após a 

realização de uma ação de formação, sobre a matéria, em que participaram 

técnicos do Município. ------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Prosseguiu referindo que, analisada a referida Tabela, há a necessidade das 

seguintes correções: --------------------------------------------------------------------------------  

 ---- a) UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO: acrescentar a alínea 

(a) correspondente a IVA à taxa normal, para salvaguardar as situações de 
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utilização de instalações desportivas por pessoa coletiva, dado que, de acordo 

com o nº 8 do artigo 9º do Código do Imposto sobre o Valor Acrescentado (CIVA) 

apenas são isentas de imposto “as prestações de serviços efetuadas por 

organismos sem finalidade lucrativa que explorem estabelecimentos ou 

instalações destinados à prática de atividades artísticas, desportivas, recreativas 

e de educação física a pessoas que pratiquem essas atividades”, pelo que se 

considera que “pessoas que pratiquem essas atividades” são apenas pessoas 

singulares ou um grupo de pessoas singulares. --------------------------------------------  

 ---- b) RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES: efetuar a correção da taxa de IVA para 

a alínea (b) correspondente a IVA à taxa reduzida no alojamento, em 

consonância com o disposto no ponto 2.17 da Lista I (Bens e serviços sujeitos a 

taxa reduzida), anexa ao CIVA, pelo que se propõe que o valor a apresentar na 

Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais seja maior, de forma a que o 

valor do preço com IVA incluído seja o mesmo a praticar a terceiros. ---------------  

 ---- c) PARQUE DE CAMPISMO: efetuar a correção da taxa de IVA para a alínea 

(b) correspondente a IVA à taxa reduzida no alojamento, em consonância com o 

disposto no ponto 2.20 da Lista I (Bens e serviços sujeitos a taxa reduzida), 

anexa ao CIVA, pelo que se propõe que o valor a apresentar na Tabela de Taxas 

e Outras Receitas Municipais seja maior, de forma a que o valor do preço com 

IVA incluído seja o mesmo a praticar a terceiros. ------------------------------------------  

 ---- d) CAMPO DE FUTEBOL ENG. AUGUSTO NOGUEIRA PEREIRA: 

acrescentar à alínea (a) correspondente a IVA à taxa normal, para salvaguardar 

as situações de utilização de instalações desportivas por pessoa coletiva, dado 

que, de acordo com o nº 8 do artigo 9º do Código do Imposto sobre o Valor 

Acrescentado (CIVA) apenas são isentas de imposto “as prestações de serviços 

efetuadas por organismos sem finalidade lucrativa que explorem 

estabelecimentos ou instalações destinados à prática de atividades artísticas, 

desportivas, recreativas e de educação física a pessoas que pratiquem essas 

atividades”, pelo que se considera que “pessoas que pratiquem essas 

atividades” são apenas pessoas singulares ou um grupo de pessoas singulares.  
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 ---- Interveio o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia que realçou o 

facto da trabalhadora, após ter frequentado a ação de formação ter tomado a 

iniciativa de aplicar os conhecimentos adquiridos na mesma, situação que 

deveria ser prática recorrente.  -------------------------------------------------------------------  

 ---- A Câmara tomou conhecimento e com base na informação da DAG, 

deliberou por unanimidade, conforme previsto na aliena e) do nº 1 do artigo 33º 

da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, aprovar a 1ª alteração à Tabela de Taxas 

e Outras Receitas Municipais, anexa ao Regulamento Geral de Taxas e Outras 

Receitas Municipais, que consubstancia a alteração dos preços e/ou taxas de 

IVA relacionadas com a utilização de equipamentos municipais (artigo 36º - 

Utilização do Pavilhão Gimnodesportivo da Secção II – Pavilhão 

Gimnodesportivo, do artigo 37º - Cedência/Utilização das Instalações da 

Residência de Estudantes da Secção III – Residência de Estudantes, do artigo 

38º - Utilização do Parque municipal de Campismo da Secção IV – Parque 

Municipal de Campismo e artigo 39º - Utilização do Campo de Futebol Engº 

Augusto Nogueira Pereira da Secção V – Campo de Futebol, do Capítulo XII – 

Viaturas e Equipamentos Municipais) e consequentemente aprovar a alteração à 

Fundamentação Económico-financeira da referida Tabela, conforme Anexo III da 

presente Ata. ------------------------------------------------------------------------------------------  

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

Municipal para conhecimento. --------------------------------------------------------------------  

2.6 – DOCUMENTOS PREVISIONAIS/ANO 2014 - Foi presente a proposta de 

Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano Financeiro de 2014, 

cuja cópia fiel constitui o Anexo IV da presente Ata. ---------------------------------------  

 ----  A senhora Presidente informou que a competência para a elaboração das 

Grandes Opções do Plano e da proposta de Orçamento é atribuída à Câmara 

Municipal, de acordo com o previsto na alínea c) do nº1 do artigo 33º da Lei 

nº75/2013, de 12 de setembro, sendo posteriormente submetida à Assembleia 

Municipal para  efeitos de aprovação, conforme previsto na alínea a) do nº1 da 

referida Lei. Os documentos previsionais para 2014 foram elaborados de acordo 

com as regras previstas no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais 
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(POCAL), aprovado pelo Decreto-lei nº54-A/99 de 22 de fevereiro, com as 

alterações subsequentes, nomeadamente no que respeita ao cumprimento dos 

princípios contabilísticos e das regras previsionais. Além disso, obedece também 

ao preceituado no Decreto-lei nº26/2002, de 14 de fevereiro, que veio 

estabelecer a classificação económica das receitas e das despesas públicas, 

numa perspetiva de homogeneização da Contabilidade Pública para a 

Contabilidade Nacional. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---- A senhora Presidente solicitou ao senhor Vice-Presidente, Dr. Mário Barata 

Garcia, que efetuasse uma leitura da nota introdutória elaborada para a 

apresentação das Grandes Opções do Plano e da proposta de Orçamento. -------  

 ---- Dada a palavra ao senhor Vice-Presidente, informou que a proposta das 

Grandes Opções do Plano e Orçamento que agora se apresenta, corresponde 

ao primeiro exercício do atual mandato, dando início assim a mais um ciclo de 

desenvolvimento do nosso Concelho. Construído no essencial em torno do 

Programa Eleitoral maioritariamente sufragado pelos Goienses em 29 de 

setembro último, o êxito do ciclo que iremos iniciar, com o exercício de 2014, 

será também consequência direta de um trabalho e de uma prática de integração 

de múltiplos contributos de origens diversificadas, decorrentes de uma ampla 

participação cívica e política na vida do nosso Município, os quais deverão 

continuar a ser sistematicamente considerados e transportados para a atividade 

municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Informou que é uma proposta de Grandes Opções do Plano e Orçamento 

elaborada no quadro das maiores dificuldades económicas e sociais jamais 

vividas em Portugal no pós 25 de Abril de 1974, porquanto o país está 

mergulhado na maior e mais intensa crise jamais vivida nesta República. Ao 

nível da generalidade dos Municípios, vive-se num horizonte de perspetivas 

muito preocupantes, onde as interrogações, as dúvidas e as incertezas, sobre o 

futuro de todos, se enredam no dia-a-dia. ----------------------------------------------------  

 ---- Face ao impacto duramente negativo da realidade nacional, a proposta de 

Grandes Opções do Plano e Orçamento que apresentamos para 2014 tendo 

como preocupação maior a vida presente e futura dos Goienses, opta de forma 
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clara e determinada por apontar objetivos que julgamos exequíveis, e que 

corresponderá ao fim de um ciclo (QREN) consubstanciado por concretizações 

de sonhos, por forma a prosseguirmos o caminho do desenvolvimento 

sustentável e solidário que os Goienses elegeram e têm vindo a construir no seu 

Concelho. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Consagrando, por isso, os objetivos que visam o desenvolvimento 

sustentável e solidário do Concelho de Góis, a intransigente defesa e reforço do 

Poder Local consagrado na Constituição da República, e a contínua elevação da 

qualidade de vida da população em geral, esta proposta reafirma, no quadro das 

responsabilidades e competências próprias do Município, um projeto e um 

percurso suscetíveis de mobilizar as energias e as vontades indispensáveis à 

criação de condições para um combate eficaz às consequências da depressão 

nacional em que vivemos, sendo também um contributo para a sua superação 

no quadro da intervenção concreta do Poder Local a nível geral. ----------------------  

 ----  Referiu ainda que o trabalho de construção e elaboração dos documentos 

previsionais da atividade do Município para 2014 decorreu num contexto muito 

negro relativamente ao futuro do Poder Local, tendo em conta o amplo e 

complexo pacote legislativo, já em vigor ou ainda em discussão na Assembleia 

da República, que visa uma alteração destruidora do modelo de organização e 

do funcionamento do Poder Local em Portugal, com consequências desastrosas 

para a vida das populações e se antevê profundamente despovoador para o 

nosso território. Também o Orçamento de Estado para 2014, em discussão no 

momento em que se elaboraram os documentos previsionais do nosso 

Município, incorpora na parte respeitante aos Municípios orientações e medidas 

fortemente restritivas, e por isso também particularmente gravosas, da atividade 

municipal em geral. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ----  Face a estas condicionantes externas, Góis reafirma nesta proposta de 

Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014, que o caminho justo e 

adequado continua a residir e a fundar-se numa aposta séria e construtiva na 

defesa da Autonomia e das competências próprias atribuídas pela Constituição 

da República Portuguesa ao Poder Local, em contraponto às tentativas em curso 
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que, a terem concretização, conduzirão à sua descaracterização e destruição. 

Neste quadro apresentamos propostas que, enfrentando e resistindo às 

ameaças em curso, consagra uma vez mais com determinação e empenho, a 

nossa inalienável opção pela garantia de uma gestão rigorosa, criteriosa, eficaz 

e eficiente dos parcos recursos que a todos pertencem, na senda do que há 

décadas vem sendo executado no nosso Município.  --------------------------------------  

 ---- Não nos podendo deter sobre todas elas nesta introdução necessariamente 

sintética vamos resumir esta abordagem a algumas delas pela dimensão e 

significado que assumem no quadro da melhoria contínua da qualidade de vida 

dos Cidadãos, referenciando alguns dos principais aspetos considerados nas 

Grandes Opções do Plano e Orçamento para 2014: ---------------------------------------  

 ---- a) Continuação do investimento em reservatórios de água para combate aos 

incêndios florestais. ----------------------------------------------------------------------------------  

 ---- b) Encerramento de diversas candidaturas apresentadas a financiamento da 

União Europeia, através da elaboração das respetivas contas finais e receção 

dos correspondentes saldos. ---------------------------------------------------------------------  

 ---- c) Continuar a tarefa difícil de fornecer água, com qualidade e quantidade, 

através de avultados investimentos nas principais e muito dispersas linhas de 

água do concelho. -----------------------------------------------------------------------------------  

 ---- d) Prosseguimento do programa de qualificação da rede escolar, garantindo 

uma escola pública de qualidade com melhores condições de acesso ao ensino 

e à aprendizagem às crianças e jovens do nosso Concelho. ---------------------------  

 ---- e) A resposta a um inalienável apelo à solidariedade e apoio social enquanto 

fator de superação das dificuldades que afetam a vida de um crescente número 

de famílias, através dos mecanismos de Ação Social Escolar/Apoio às Famílias, 

em especial no que respeita ao apoio alimentar. -------------------------------------------  

 ---- f) O prosseguimento da cooperação e transferência de meios para as Juntas 

de Freguesia, tendo em vista assegurar a capacidade e os resultados sempre 

crescentes do exercício de um Poder Local de proximidade às populações. -------  

---- g) Consolidação e desenvolvimento das concessões de pesca concelhias, 

com a instalação de um parque de criação de trutas. -------------------------------------  
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---- h) Continuação dos trabalhos de reforço da capacidade cinegética da 

Reserva de Caça Concelhia. ---------------------------------------------------------------------  

---- i) O início de uma parceria efetiva com atores públicos e privados relevantes, 

dos apoios e incentivos ao desenvolvimento da atividade económica, através da 

liderança na instalação do Núcleo Empresarial e Comercial do Ceira (nome 

ainda suscetível de alteração) com vista à criação de um Gabinete de Apoio à 

Criação de Emprego e Captação de Investimentos; a manutenção dos incentivos 

fiscais ao nível da taxa de Imposto Municipal sobre Imóveis, isenção da Derrama 

e ainda da devolução aos contribuintes da parte disponível do IRS. ------------------  

 ---- j) O prosseguimento e conclusão dos Programas, no âmbito do Quadro de 

Referência Estratégico Nacional 2007/2013, e a preparação da intervenção do 

Município no Quadro “Portugal 2020” para 2014/2020. Por outro lado, quando se 

forem conhecendo os Regulamentos que estabelecem as regras gerais que 

regulam os diferentes fundos europeus, ir-se-á aproveitar o ano de 2014 para 

definir e projetar os principais investimentos, para que, logo que abram os 

concursos, sejam apresentadas as respetivas candidaturas a financiamento. O 

ano de 2014 será assim um ano importante porque se terá que proceder ao 

enquadramento dos investimentos ainda necessários em infraestruturas 

municipais em linha com as grandes prioridades definidas e negociadas em 

Bruxelas, pelo Governo Português, em matérias do desenvolvimento do nosso 

território, a saber: Agricultura, silvicultura, inovação, educação, sociedade digital, 

emprego, formação, combate á pobreza, energia limpa, competitividade; rede 

estruturante de água e saneamento e estações de tratamento eficazes; 

elaboração do cadastro rústico do concelho; acessibilidades diversas, etc. --------  

 ----  l) O reforço da qualidade ambiental em geral, através da limpeza e higiene 

públicas, da conservação e manutenção de espaços verdes, da renovação e 

modernização da frota municipal, entre outros investimentos. --------------------------  

 ---- m) Beneficiações de arruamentos e sinalização vertical e horizontal, o 

desenvolvimento da colocação dos números de polícia e a atribuição de nomes 

às ruas dos principais lugares do concelho. --------------------------------------------------  
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 ---- n) O prosseguimento do apoio ao Movimento Associativo e de Solidariedade 

Social com intervenção direta no tecido social e cultural do Concelho. ---------------  

 ---- o) A manutenção dos níveis de disponibilidade da rede de equipamentos do 

Município, e o seu alargamento designadamente com a entrada em pleno 

funcionamento de novos equipamentos (Casa Municipal da Cultura e Centro de 

Referência da Memória Goiense). ---------------------------------------------------------------  

 ----  p) A modernização e valorização do Serviço Público Municipal ao nível do 

investimento na informatização e automatização de procedimentos, que 

assegurem simultaneamente a melhoria da qualidade dos serviços prestados 

aos cidadãos e a rentabilização dos recursos disponíveis; a melhoria contínua e 

reforçada das condições de trabalho com destaque para as instalações em 

vários serviços; a eficiência energética em edifícios, iluminação pública e frota; a 

formação e a Saúde, Segurança e Bem-Estar dos trabalhadores do Município a 

nível geral com a construção do Parque Municipal (Armazém, Oficinas, Cantina e 

outros espaços para os trabalhadores).--------------------------------------------------------  

 ---- Prosseguiu, referindo que em 2014, o Município de Góis, através da 

intervenção permanente da Câmara Municipal, e certamente dos outros Órgãos 

do Poder Local, deverá prosseguir uma ação continuada no sentido da 

elaboração dos projetos estratégicos para o desenvolvimento do Concelho, 

assumindo particular importância e significado a revisão do PDM, a criação de 

condições para o arranque do cadastro rústico do concelho, e a ampliação do 

Polo Industrial das Cortes, de entre outras. ---------------------------------------------------  

 ---- Quanto à proposta de Orçamento para 2014 em apreciação, representando 

para a Câmara Municipal um montante global de 8,8 milhões de euros, quer nas 

receitas quer nas despesas, a mesma reflete ao nível dos encargos correntes os 

efeitos de uma contenção continuada de há vários anos nas despesas de 

funcionamento, o que a par de uma gestão de extrema exigência e rigor quer da 

Administração Municipal quer dos Dirigentes e Chefias numa cultura de 

responsabilidade partilhada, reforçada ano após ano, tem contribuído para 

assegurar a sustentabilidade do nosso Município face a uma continuada redução 

de receitas, situação singular no quadro geral, gravíssimo, que o País enfrenta. -  
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 ---- Mais uma vez, e à semelhança de 2013 e anos anteriores, se perspetiva 

libertar 2,5 milhões de euros de receita para investimento.  -----------------------------  

 ---- Conscientes de que o ano de 2014 se apresenta especialmente difícil face 

ao quadro geral de incertezas e injustiças que o País atravessa, mas também 

pelo facto do exercício económico se encontrar condicionado pelo ciclo dos 

fundos comunitários que vai terminar, e pelo início de um novo ciclo de fundos 

comunitários, mas que os regulamentos tardam em surgir; ------------------------------  

 ----  Consciente de que temos pela frente um ano económico redobradamente 

duro, muitíssimo penoso e injusto, para a generalidade da população, e em 

particular para os trabalhadores da função pública, destacando destes os 

trabalhadores da administração local; ----------------------------------------------------------  

 ---- Conscientes de que o ataque em curso ao Poder Local vai exigir redobrada 

capacidade de resistência, de partilha e cooperação, e uma luta sem tréguas em 

defesa das populações e do futuro do Estado Social – Nacional e Local. -----------  

-----Referiu que, não querendo nunca ficar na história como os “coveiros” do 

Poder Local, a Maioria Socialista não abdica de manter o rumo e os objetivos 

que vem percorrendo com os Goienses, com todos os Goienses, Construir e 

Defender o Poder Local Democrático ao serviço das Populações e do 

Desenvolvimento do nosso Concelho. É uma exigência sem tréguas para os 

Autarcas de Hoje e de Sempre! Terminou fazendo votos de que todos possam 

viver com a redobrada paixão a Notável Proeza de ser Autarca. ----------------------  

 ---- A senhora Presidente referiu que procurou-se elaborar um orçamento o mais 

realista possível, o qual apresenta uma redução significativa se comparado ao 

ano de 2013. ------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Mais referiu, que para além de um conjunto de obras que constam no PPI e 

que são estruturantes para o Concelho de Góis, ir-se-á dar especial atenção aos 

investimentos imateriais, como sejam as Comemorações dos 900 anos do 

Concelho de Góis, os 500 anos do novo Foral de Alvares, as ações ligadas ao 

empreendedorismo e a criação do futuro Núcleo/Associação Empresarial e 

Comercial do Ceira, sem esquecer a criação de uma equipa para levantamento 

do cadastro florestal. Mais referiu, que estão contemplados os necessários 
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apoios às coletividades reconhecendo que cada vez é preciso fazer mais com 

cada vez menos meios financeiros. ------------------------------------------------------------  

 ---- Continuou, dando conta de que apesar das dificuldades orçamentais ao nível 

da receita, urge investir na renovação da Frota Municipal Automóvel e no Parque 

de Máquinas.  Referiu que o responsável pelo setor- Engª Bruno Vitorino – 

elaborou um documento rigoroso onde relata exaustivamente as necessidades 

de renovação e substituição de máquinas e viaturas, exortando para a 

degradação de muitos dos equipamentos que em muito oneram as despesas 

diárias da oficina municipal, sem esquecer as questões de segurança de todos 

os utilizadores das diversas viaturas e máquinas património da Câmara 

Municipal. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----  A senhora Presidente prosseguiu, dando conta, de que no plano de 

investimentos não ficou de fora o Turismo e a Floresta; no que concerne à 

Floresta aguarda-se o novo Quadro Comunitário 2020, sem prejuízo de que será 

feito um trabalho dentro daquilo que são as competências da Autarquia, com 

ambição de fazer muito mais com menos meios; no que diz respeito ao Turismo, 

o Executivo não irá furtar-se em estar ao lado dos investidores do Concelho de 

Góis como é o caso da Cooperativa Silvo Agro Pecuária de Vila Nova do Ceira, 

relativamente à implementação de uma Unidade Hoteleira. -----------------------------  

 ----  A senhora Presidente reafirmou a necessidade de atrair novos 

investimentos para o Concelho, em especial na área do turismo, de forma a 

melhorar a oferta ao nível de alojamentos, restauração, animação turística, numa 

ótica de desenvolvimento transversal e sustentado. ---------------------------------------  

 ---- A senhora Presidente terminou referindo que o ano de 2014 tem de ser um 

ano de aposta nos serviços básicos, pois há ainda muitas zonas do Concelho 

sem cobertura ao nível da rede de saneamento e outras que necessitam 

urgentemente de requalificação ao nível da rede de abastecimento de água. -----   

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

referiu que se revê nas propostas apresentadas durante a introdução às 

Grandes Opções do Plano e proposta de Orçamento e que é um documento 

bem-sucedido. Acrescentou que poucas vezes esteve em tão consonância com 
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as palavras da senhora Presidente como o fez aquando da apresentação do 

presente documento, dando conta que se está a ir num bom caminho. Referiu 

haver uma série de infraestruturas básicas que, infelizmente, e por 

responsabilidade de todos os autarcas, não abrangem todo o concelho, mas que 

são essenciais e necessitam de ser concretizadas. Referiu que é notório que, 

possivelmente fruto dos últimos quatro anos de mandato, por parte da senhora 

Presidente há um conhecimento diferente do território, designadamente sobre as 

necessidades mais prementes do Concelho. Considera que não se investiu 

muito ou quase nada nessa área e que, se as infraestruturas rurais, caminhos, 

estradas não tiverem um acompanhamento anual, torna-se quase irreversível a 

sua recuperação e terá de se fazer, à posteriori, um investimento redobrado.  ----  

 ----  Relativamente ao documento das Grandes Opções do Plano e a proposta 

de Orçamento, os Vereadores eleitos pelo Grupo de Cidadãos Independentes 

por Góis consideram que a apresentação destes documentos melhorou 

substancialmente, aproveitando para dar os parabéns à senhora Chefe de 

Divisão, Dra. Sara Mendes e à Técnica Superior Dra. Liliana Serra, realçando a 

fácil leitura e compreensão dos documentos. ------------------------------------------------  

 ----  Sobre as Grandes Opções do Plano e a proposta de Orçamento, os 

Vereadores eleitos pelo Grupo de Cidadãos Independentes por Góis irão abster-

se, porque teriam opções diferentes, mas entendem as opções que foram 

apresentadas; não estão contra este documento, porque estão preconizados 

alguns dos investimentos que teriam sido também escolhas dos Vereadores 

eleitos pelo Grupo de Cidadãos Independentes por Góis para o Concelho. No 

entanto, em outros investimentos teriam feito opções diferentes.- ---------------------  

 ---- Como criticas, foi referido que, apesar de ser verdade que as receitas estão 

menos empoladas, continuam francamente empoladas, estando na mesma 

rubrica, designada de “Venda de bens e investimentos”, um valor orçado de 738 

mil euros de venda de bens que não se vai concretizar, e é uma receita que, 

estando inflacionada, põe em causa a execução de alguns investimentos; sabe-

se que é uma forma de planeamento, e que ao longo do ano poderá ser sujeito a 

revisão e correção durante o período que está em causa. -------------------------------  
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 ---- Referem ainda que houve uma inversão, pois percebe-se que há rubricas 

abertas mas com quantitativos financeiros muito pequenos, no pressuposto que 

a intenção eventualmente não será executar, mas sim mantê-las abertas no caso 

de haver algum “milagre”. Continuou dando conta que o Orçamento e as 

Grandes Opções do Plano estão muito mais equilibradas, e que o “velho” 

investimento imaterial, como se vem falando em anteriores mandatos, tem um 

peso mais razoável (cerca de 30%), relativamente ao global do documento. -------  

 ----  Mais referiu terem algumas dúvidas sobre a informação constante nos 

documentos, designadamente a informação constante no Relatório relacionada 

com a receita proveniente de transferências de capital que se apresenta 

repartida pelos vários fundos; existem obras com dois fundos comunitários, 

situação que do seu conhecimento é uma ilegalidade, dando como exemplos a 

“Recuperação dos Espaços Públicos e Infraestruturas da Aldeia do Loural – 

Infraestruturas”, “Recuperação dos Espaços Públicos e Infraestruturas da Aldeia 

do Loural – Espaços Públicos” e “Parque da Monteira – Ciclo da Truta”. Referiu 

ainda, que existe um aumento significativo de verbas com o pessoal que, apesar 

de compreenderem as razões referidas pela senhora Presidente, consideram 

estes valores excessivos. -------------------------------------------------------------------------  

 ---- Prosseguiu referindo que, sendo um grupo político Independente, os 

Vereadores eleitos pelo Grupo de Cidadãos Independentes por Góis sentem ter 

maior responsabilidade e liberdade, pelo que lhes possibilita darem algumas 

sugestões, porquanto se tivessem ganho as eleições seriam postas em prática 

investimentos com menor envolvimento financeiro, repartindo em três grupos 

(floresta, pessoas e turismo): --------------------------------------------------------------------  

 ---- a) Na questão da floresta e pessoas, sugeriram que fossem aproveitados os 

1200 hectares de área ardida na zona da Roda Fundeira, e já que se irá iniciar o 

processo de levantamento do cadastro rústico, seria importante começar 

eventualmente por aquela área, com vista ao desenvolvimento de um projeto 

piloto de reordenamento florestal, com um possível protocolo com a Associação 

Florestal do Concelho, podendo ser feito um pedido de apoio ao Ministério da 

Agricultura e à Autoridade Florestal Nacional; fazer um levantamento de 
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áreas/zonas para utilização para depósitos e carregamentos de madeiras, 

facilitando assim a vida aos madeireiros e dinamizando alguma atividade 

económica no Concelho; ---------------------------------------------------------------------------  

 ---- b) Do ponto de vista social, choca o isolamento das pessoas nas aldeias, 

propondo que seja levado algum apoio, desde conversa, pequenas reparações, 

transporte de medicamentos, podendo esta situação ser articulada com as 

IPSS´s e Juntas de Freguesia. -------------------------------------------------------------------  

 ---- c) Relativamente ao turismo, a proposta que os Vereadores eleitos pelo 

Grupo de Cidadãos Independentes por Góis iriam apresentar, já se encontrava 

plasmada na proposta de Orçamento e Grandes Opções do Plano, e prende-se 

com a criação de parques de caravanas, sendo que um deles já está previsto 

para a Praia das Canaveias, que poderia ser eventualmente extensível à 

freguesia de Alvares. -------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Continuaram questionando algumas propostas contempladas nas Grandes 

Opções do Plano, como sejam as obras de saneamento, designadamente as 

relacionadas com o tipo de estrutura utilizado para o tratamento final das águas; 

consideram que existe a possibilidade, de em alguns aglomerados urbanos, 

resolver a situação com fossas coletivas em vez de se apostar em Etar’s que 

originam investimentos mais dispendiosos e que depois não funcionam, dão 

problemas e provocam descargas para as linhas de água. Mais referiram que 

não compreendem a opção de compra do Hospital Monteiro Bastos, dado o 

estado de degradação em que esta infraestrutura se encontra e que, 

desconhecendo a utilização futura que se pretende dar ao espaço, realçaram 

que a Câmara Municipal possui um património vasto, algum bastante degradado, 

aguardando esclarecimento sobre este assunto. -------------------------------------------  

 ---- O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia concluiu a sua 

intervenção, manifestando o seu desagrado relativamente ao parágrafo que 

menciona as obras realizadas no passado, pela empresa Isidoro Correia da 

Silva, Lda, afirmando que não era necessário constar do documento, uma vez 

que já assumiram as obras de pavimentação, tendo justificado, na altura, as 
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razões para tal, e dado que passaram quase cinco anos, não se justificava estar 

mencionado e da forma como foi escrito esse parágrafo. --------------------------------  

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

sugeriu a implementação do Cartão do Idoso, considerando que este 

procedimento não acarreta grandes custos. Continuou, referindo que gostaria de 

ver no item das obras, a Casa Museu Alice Sande e a Construção do 

EcoMercado para além de ser seu entendimento que há rubricas que apenas 

estão abertas para figurar, porquanto têm reduzidos meios financeiros 

associados. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Interveio o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues, iniciando a 

sua intervenção fazendo alusão à conjuntura nacional e internacional, a qual 

reflete bem os constrangimentos financeiros e económicos da administração 

local, á qual o Município de Góis não é exceção, consequência disso é o facto de 

constar na proposta do Orçamento de Estado para 2014 uma redução nas 

transferências da administração central para o Município de Góis em cerca de 

123 mil euros (-3%). ---------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Mais referiu, que na proposta de orçamento municipal para 2014, se 

comparada com o orçamento de 2013, verifica-se uma diminuição em cerca de 1 

201.668€, ou seja 12,04%, significando desta forma uma redução nos 

investimentos para o próximo ano. No que concerne aos recursos humanos, 

referiu que de acordo com os normativos legais plasmados na proposta do 

Orçamento de Estado para 2014, constata-se a continuidade de alguns 

constrangimentos para esta área, nomeadamente, a nível de recrutamento e 

redução de pessoal, bem como reduções remuneratórias. -------------------------------  

 ---- Terminou referindo que este foi um orçamento bem conseguido, ponderado, 

francamente positivo, com muito realismo, cauteloso, tendo em vista o panorama 

de dificuldades e constrangimentos que vêm para o ano 2014. ------------------------  

 ---- Interveio o senhor Vereador, Dr. Mário Barata Garcia que referiu que o 

orçamento apresentado é essencialmente técnico no lado da receita e politico no 

lado da despesa, mas em poucos momentos; é um orçamento absorvido numa 

grande parcela pelas despesas correntes. ----------------------------------------------------  
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 ---- Terminou a sua intervenção realçando que este foi um documento muito 

bem conseguido, agradável de ler, apresentável, congratulando-se pelo bom 

desempenho de todos os intervenientes na sua elaboração, concluindo que se 

trata de um instrumento financeiro que permitirá a este Executivo fazer um bom 

trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Interveio a senhora Presidente, referindo que, relativamente ao aumento das 

despesas com pessoal, está incluído o acréscimo decorrente do aumento 

previsto das taxas relacionadas com a contribuição da entidade patronal para a 

Caixa Geral de Aposentações, que passa dos atuais 20% para 23,75% a partir 

de 01.01.14, e que origina um encargo adicional de cerca de 55 mil euros. 

Continuou, referindo que o documento apresentado não visa qualquer milagre, 

pois se assim fosse teria de arranjar um “padroeiro”, nem tão pouco existem 

rubricas para figurar. Tratando-se de documentos previsionais é natural que 

sejam acautelados esses investimentos, nomeadamente o projeto das 

Infraestruturas de apoio à Praia Fluvial do Sinhel, em Alvares, cuja candidatura 

foi apresentada ao PRODER na ordem dos 180 mil euros, e que se espera ser 

objeto de aprovação. --------------------------------------------------------------------------------   

 ---- Prosseguiu, referindo que é necessário definir o que é urgente, delineando--

se uma estratégia no sector do desenvolvimento florestal, que possa de facto 

melhorar a atividade dos empresários deste sector. Mais referiu que se aguarda 

com expetativa pelo novo quadro comunitário 2014-2020 que irá focar-se nas 

áreas da Floresta e Turismo. Acrescentou que o Município de Góis, já foi piloto 

em muitos projetos/medidas, nomeadamente quando se aprovou a isenção de 

IMI dos terrenos rústicos/urbanos que integram os 1200 hectares de área ardida 

na Freguesia de Alvares, bem como a isenção das despesas relacionadas com a 

reflorestação e taxas associadas, para além de prever a constituição de uma 

equipa que irá para o terreno em 2014 com  o objetivo de fazer um levantamento 

do cadastro. -------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- A senhora Presidente referiu ainda que é, e sempre foi, uma preocupação do 

Partido Socialista a vertente social, manifestando a necessidade de reforçar o 

quadro técnico na área da ação social, para poder prestar um melhor serviço à 
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população. Para minimizar as questões do isolamento, a senhora Presidente 

referiu que há uma “chave” para resolver esse problema, basta apostar na 

reativação das Comissões Sociais de Freguesia, que são um imperativo legal, e 

que os senhores Presidentes de Junta não podem furtar-se a este compromisso 

que emana da Lei. Importa ainda dar uma nova dinâmica ao Conselho Local de 

Ação Social órgão coordenado pela Câmara Municipal. ----------------------------------  

 ----  A senhora Presidente esclareceu os Vereadores eleitos pelo Grupo de 

Cidadãos Independentes por Góis que a compra do Hospital Monteiro Bastos 

pretende ser uma aposta ganha. Não será um investimento avulso, pois será 

objeto de avaliação e só está garantida a sua aquisição se houver apoios 

financeiros, fazendo-se justiça ao senhor Monteiro Bastos, que foi Presidente de 

Câmara, e também justiça a este património, que hoje seguramente a todos 

envergonha pelo seu estado. Continuou, referindo que há intenção de fazer um 

investimento produtivo, com vista a colocação de valências ligadas à saúde e/ou 

ação social, que permitam a criação de postos de trabalho, para pessoas 

qualificadas, semiqualificadas e menos qualificadas, dando respostas ao número 

significativo de jovens, que são uma mais-valia para o Concelho, apostando na 

constituição de equipas multidisciplinares. Mais referiu que sobre esta matéria 

estão a ser feitos alguns contactos. -------------------------------------------------------------  

 ---- A senhora Presidente referiu, que a execução do PPI e Orçamento só são 

possíveis com o envolvimento de todos os trabalhadores da Câmara Municipal, 

sejam internos ou externos, exortando para a implementação de uma 

metodologia diferente no que concerne á monitorização do Orçamento. Referiu 

terem sido realizadas longas reuniões, entre os Vereadores, a senhora Chefe de 

Divisão, e demais trabalhadores das diversas unidades orgânicas, no sentido de 

que, com o passar do tempo, e com o grau de maturidade que se tem adquirido, 

ser possível melhorar a performance técnica e corrigir eventuais procedimentos.- 

 ---- Concluiu, salientando novamente que os documentos apresentados, estão 

extremamente bem conseguidos, de fácil interpretação, mesmo para quem não 

tem conhecimentos muito técnicos nesta matéria, aproveitando o momento para 

saudar e felicitar a Técnica Superior, Dra Liliana Serra. Referiu ainda, não 
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concordar com a opinião dos Vereadores eleitos pelo Grupo de Cidadãos 

Independentes por Góis relativamente às questões do empolamento da receita, 

exortando ao envolvimento de todos para que o ano de 2014 tenha a melhor 

taxa de realização. A senhora Presidente solicitou à senhora Chefe de Divisão, 

Dra. Sara Mendes, que esclarecesse os senhores Vereadores da Oposição 

sobre o designado “empolamento” da receita.  ----------------------------------------------  

 ---- Dada a palavra à senhora Chefe de Divisão, Dra. Sara Mendes, foram 

prestados os seguintes esclarecimentos:  ----------------------------------------------------  

 ---- a) Relativamente à questão do empolamento, a mesma informou que o valor 

que o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia refere como estando 

empolado, corresponde praticamente ao valor previsto do saldo da gerência que 

passará de 2013 para 2014. Mais referiu que, aquando da incorporação de parte 

desse saldo não se pretende aumentar a receita global, mas sim, corrigir (anular) 

parte dos valores constantes nas rúbricas indicadas, anulando assim o referido 

empolamento.  ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- b) No que respeita a obras comparticipadas por fundos comunitários 

constantes nas rúbricas da receita de transferências de capital, começou por 

referir que todos os financiamentos do PRODER têm uma componente de 

comparticipação nacional (20%) e outra componente de comparticipação 

comunitária (80%). Em termos de rúbrica orçamental, as duas componentes 

devem ser registadas em rúbricas diferentes. Exemplificou tal situação com o 

projeto “Centro de Referência da Memória Goiense” que é financiado a 60% pelo 

PRODER, sendo que, desses 60%, 20% respeitam à componente nacional e 

portanto a registar na rúbrica “Outras da Administração Central” e 80% respeitam 

à componente comunitária, obrigando à sua inclusão na rúbrica “Fundos 

Comunitários – PRODER”. No caso concreto dos projetos da aldeia do Loural, 

referiu existirem duas candidaturas distintas (uma ao PRODER e outra ao 

MAISCENTRO).As candidaturas têm finalidades distintas, não 

consubstanciando, portanto, uma duplicação de financiamentos. Informou que a 

candidatura ao MAISCENTRO está relacionada com a intervenção que está a 

ser efetuada ao nível das infraestruturas da aldeia (água, saneamento, rede 
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elétrica, comunicações,…) e que está praticamente concluída e que existe 

efetivamente uma segunda candidatura (ao PRODER), que comparticipa a 

segunda fase do projeto, que está relacionada com a execução dos espaços 

públicos da aldeia (pavimentação e colocação de mobiliário urbano) e cujo 

procedimento será levado a efeito no ano de 2014. ---------------------------------------  

 ---- Relativamente ao enfoque que o senhor senhor Vereador Diamantino Jorge 

Simões Garcia entende que foi dado à questão da empresa Isidoro Correia da 

Silva Lda., a senhora Presidente referiu que nunca se colocou em causa o 

pagamento desta despesa. No entanto, referiu que a situação poderá acarretar 

graves problemas uma vez que no relatório apresentado, na sequência da 

Transação acordada entre as partes, há indícios de gestão danosa e como tal, 

não pode ser alheia a este facto, como os senhores Vereadores eleitos pelo 

Grupo de Cidadãos Independentes por Góis também não o seriam, se a maioria 

Socialista praticasse atos que indiciassem gestão danosa, sob pena da 

Presidente da Câmara poder vir a ter problemas por não ter conduzido o 

processo como legalmente é exigido.  ---------------------------------------------------------  

 ---- A senhora Presidente reafirmou que os documentos apresentados 

melhoraram bastante, face aos anos anteriores. Reafirmou ainda, que continua a 

ter o maior orgulho nos trabalhadores da Câmara Municipal, exortando sempre à 

excelência e ao aperfeiçoamento no desempenho das tarefas de cada um, 

desafio que tem tido resultados visíveis.------------------------------------------------------  

 ----  A Câmara tomou conhecimento, e aprovou por maioria, com duas 

abstenções dos Vereadores eleitos pelo Grupo de Cidadãos Independentes por 

Góis, os documentos previsionais para o ano de 2014. ----------------------------------  

 ---- Mais deliberou por unanimidade, em conformidade com o disposto na alínea 

c) do nº1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, submeter o 

presente assunto à Assembleia Municipal para deliberação. ----------------------------  

2.7. MAPA DE PESSOAL/ANO 2014- A senhora Presidente informou que com a 

entrada em vigor do Regime de Vinculação, de Carreiras e de Remunerações 

dos trabalhadores que exercem funções públicas (aprovado pela Lei nº12-

A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis nºs 64-A/2008, de 31 de 
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dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 

31 de dezembro, 64-A/2011, de 30 de dezembro, 66/2012, de 31 de dezembro e 

66-B/2012, de 31 de dezembro - LVCR), e a sua adaptação à Administração 

Local através do Decreto-Lei nº209/2009, de 3 de setembro, com as alterações 

introduzidas pelas Leis nºs 3-B/2010, de 28 de abril e 66/2012, de 31 de 

dezembro, passa a ser de elaboração obrigatória uma planificação da atividade e 

dos recursos do Município. Em termos de recursos humanos essa planificação 

passa pela elaboração de um mapa de pessoal que vem substituir o antigo 

quadro de pessoal (nºs 7 e 8 do artigo 117º da LVCR). Esse mapa contém a 

indicação do número de postos de trabalho de que o Município necessita para o 

desenvolvimento das atividades contempladas tanto no Orçamento Municipal 

como nas Grandes Opções do Plano. ---------------------------------------------------------  

 ---- Mais informou, que o mapa de pessoal dos serviços abrangidos pela LVCR, 

de entre os quais se encontra o Município de Góis, será o que vier a ser 

aprovado pela Assembleia Municipal, entidade competente para a aprovação da 

proposta de Orçamento Municipal, nos termos do disposto nos artigos 4º e 5º da 

LVCR em articulação com o disposto no artigo 3º do Decreto-Lei nº209/2009, de 

3 de setembro. ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Informou ainda, que nos termos do artigo 5º da LVCR, os mapas de pessoal 

contêm a indicação do número de postos de trabalho de que o órgão ou serviço 

carece para o desenvolvimento das respetivas atividades, caracterizados em 

função da atribuição, competência ou atividade que o seu ocupante se destina a 

cumprir ou a executar; do cargo ou da carreira e categoria que lhe 

correspondam; dentro de cada carreira e ou, categoria, quando imprescindível, 

da área de formação académica ou profissional de que o seu ocupante deva ser 

titular e do perfil de competências transversais da respetiva carreira e, ou, 

categoria, a aprovar nos termos do nº2 do artigo 54º, complementado com as 

competências associadas à especificidade do posto de trabalho. ---------------------  

 ---- Mais informou, que os postos de trabalho pressupõem um conjunto de 

tarefas destinadas à concretização de um objetivo laboral predeterminado, com 

aptidões, exigências e responsabilidades específicas, tendo em conta a unidade 
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orgânica em que estão inseridos. As funções a desempenhar pelos 

trabalhadores, são assim determinadas por um conjunto de tarefas integradas 

em postos de trabalho inseridos em unidades de trabalho diferenciadas, com 

características semelhantes quanto a aptidões, exigências e responsabilidades 

inerentes à concretização das referidas tarefas, ainda que variem os meios e 

algumas condições gerais, ambientais ou de organização. A atividade que cada 

trabalhador exerce, não prejudica o exercício de funções que lhe sejam afins ou 

funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador detenha qualificação 

profissional adequada, mesmo que não descritas, no conteúdo funcional das 

carreiras gerais (Técnico Superior, Assistente Técnico e Assistente Operacional) 

ou das carreiras subsistentes ou não revistas (Informática, Fiscal Municipal e 

Fiscal de Leituras e Cobranças), ou das atribuições, competência ou atividade do 

posto de trabalho, nomeadamente sempre que a execução de tarefas inerentes 

a cada uma das atividades, implique deslocações em serviço, deverão ser 

asseguradas pelo próprio trabalhador, desde que esteja habilitado com carta de 

condução. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- A senhora Presidente apresentou a proposta do Mapa de Pessoal para o 

Ano de 2014, cuja cópia fiel constitui o Anexo IV da presente Ata, no qual consta 

o número dos postos de trabalho existentes e a criar, indicando ainda o tipo de 

relação jurídica de emprego público e a caracterização do respetivo posto de 

trabalho. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- A senhora Presidente informou que os 35 lugares são uma previsão das 

necessidades que a Câmara Municipal tem, sem prejuízo de se dar cumprimento 

à redução de pessoal anual, prevista em 2%, de acordo com a proposta de Lei 

do Orçamento do Estado para o ano de 2014.  ----------------------------------------------  

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

vê o mapa de pessoal como um “armário cheio de gavetas” que podem ser 

preenchidas ou não. Prosseguiu, referindo que independentemente da redução 

de pessoal em 2% como estabelece o Orçamento de Estado, o documento em 

análise prevê um aumento em mais de 20%, tendo dificuldades em perceber 

estas escolhas, apesar de considerar que um Chefe de Divisão na DGUPA é 
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essencial, bem como o reforço de mais Técnicos Superiores; relativamente aos 

Assistentes Operacionais coloca algumas interrogações. --------------------------------  

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

manifestou a sua dificuldade em perceber a necessidade de mais 35 pessoas no 

Mapa de Pessoal. ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- A senhora Presidente deu conta que esta é uma previsão daquilo que 

entenderam ser os recursos humanos necessários, para responder cabalmente 

ao exercício das competências do Município. -----------------------------------------------   

 ---- Esclareceu ainda, o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, de 

que o mapa de pessoal contempla 155 postos de trabalho (existentes), dos quais 

17 terminam definitivamente o seu vínculo à Câmara Municipal no decurso de 

2014, reforçando ainda que os trabalhadores a recrutar para o preenchimento de 

13 postos de trabalho previstos (a criar) iniciam e terminam o seu contrato no 

ano de 2014. Referiu que se fosse possível reduzir a despesa com o pessoal era 

o ideal, dando como exemplo que caso se denunciasse o contrato de execução 

estabelecido entre o Município de Góis e o Ministério da Educação (transferência 

de competências), haveria uma redução substancial do número de trabalhadores 

e consequentemente das despesas com pessoal. Acrescentou que o referido 

contrato não está a ser cumprido no que concerne às obrigações do Ministério 

da Educação, pois apesar de muita insistência por parte do Município, está em 

divida um valor respeitante à gestão da Residência de Estudantes dos anos de 

2011,2012,2013 e um acerto respeitante ao pessoal não docente cuja 

competência é da Direção Geral de Planeamento e Gestão Financeira do 

Ministério da Educação. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---- A senhora Presidente referiu que os 35 lugares previstos, são: 5 Assistentes 

Operacionais destinados a efetuar o levantamento de cadastro rústico florestal, 5 

Assistentes Operacionais para a Vigilância Florestal, 3 lugares para Nadadores 

Salvadores; 7 Assistentes Operacionais para a área da Educação, de forma que 

se continue a assegurar os Jardins de Infância e 1º Ciclo, que são competência 

da Câmara Municipal, uma vez que os atuais contratos terminam definitivamente 

no decurso de 2014; de acordo com a legislação em vigor, foi prevista também a 
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contratação de dois técnicos superiores, um na área de Segurança e Higiene no 

Trabalho e outro da área de arquitetura, sendo que neste ultimo caso, o lugar 

atualmente ocupado, irá vagar no decurso de 2014, com o términus do contrato; 

prevê-se ainda a contratação de 4 Assistentes Operacionais (3 cantoneiros de 

limpeza e 1 coveiro); está ainda prevista a contratação de um técnico superior 

para afetar ao Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Local, porquanto é por 

todos conhecido que se aproxima um novo Quadro Comunitário de Apoio, 

havendo necessidade de recursos humanos habilitados para acompanhar os 

fundos comunitários, a elaboração de Candidaturas, bem como prestar melhor 

informação e apoio à iniciativa privada. A presente proposta é transversal a 

todas as unidades orgânicas e vai ao encontro do Compromisso Autárquico de 

implementar no Concelho de Góis, uma Associação ou Núcleo empresarial.------  

 ---- Mais referiu, a necessidade de reforçar os quadros técnicos, dando principal 

enfoque à urgência em abrir procedimento concursal para o Coordenador do 

Núcleo de Desenvolvimento Social e Económico, agora sob a  alçada do senhor 

Vereador José Alberto Domingues Rodrigues, dando importância ao papel 

assumido pela chefia intermédia, no sentido de ajudar o político na tomada de 

decisão. ------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Concluiu, referindo que haverá um aumento da despesa com o pessoal, que 

considera ser um investimento, por forma a dar cumprimento às competências 

do Município e melhor responder ás necessidades dos munícipes. Acrescentou 

que na verba afeta aos recursos humanos, não se pode ignorar o aumento da 

despesa com a Caixa Geral de Aposentações, a qual para 2014 é agravada em 

mais de 50 mil euros. ------------------------------------------------------------------------------  

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

que parte do aumento verificado nas despesas com o pessoal se deve ao 

aumento obrigatório das despesas com a Caixa Geral de Aposentações, tal 

como já havia sido referido pela senhora Presidente. Referiu que é importante a 

contratação destes recursos humanos, principalmente os cargos dirigentes, pelo 

que entende ser necessário a contratação de um coordenador para o Núcleo de 

Desenvolvimento Social e Económico.  -------------------------------------------------------  
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 ---- Concluiu, dando conta que ao longo do ano será feita a gestão da 

contratação, pois trata-se apenas de uma previsão. ---------------------------------------  

 ---- Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia, referindo que a proposta 

apresentada, para o recrutamento de mais recursos humanos, é transversal a 

todas as unidades orgânicas da Câmara Municipal, por forma a colmatar as 

várias lacunas que se têm vindo a detetar sobre os diversos setores. ----------------  

 ---- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por maioria, com duas 

abstenções dos Vereadores eleitos pelo Grupo de Cidadãos Independentes por 

Góis, aprovar o Mapa de Pessoal para o ano de 2014. -----------------------------------  

 ----  Nos termos previstos na alínea a) do nº2 do artigo 3º do Decreto-Lei 

nº209/2009, de 3 de setembro e na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º, em 

articulação com a alínea o) do nº1 do artigo 25º, ambos da Lei nº75/2013, de 12 

de setembro, a Câmara deliberou por unanimidade remeter o presente assunto à 

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

2.8 – ORÇAMENTAÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL/ANO 2014 – Foi 

presente a proposta Orçamentação e Gestão das Despesas com Pessoal para o 

ano de 2014, qual constitui o Anexo V da presente Ata. ----------------------------------  

 ---- A senhora Presidente informou que o presente documento foi elaborado 

tendo em consideração a seguinte legislação: ----------------------------------------------  

 ---- O Decreto-Lei nº209/2009, de 3 de setembro, alterado pelas Leis nºs 3-

B/2010, de 28 de abril e 66/2012, de 31 de dezembro, entrou em vigor em 

08.09.2009; --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O disposto da Lei nº12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis nºs 

64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de 

setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-A/2011, de 30 de dezembro, 

66/2012, de 31 de dezembro e 66-B/2012, de 31 de dezembro; -----------------------  

 ---- O nº2 do seu artigo 2º que estabelece que “As referências feitas na Lei nº12-

A/2008, de 27 de Fevereiro, ao membro do Governo ou ao dirigente máximo do 

serviço ou organismo, consideram-se (…) Nos municípios, ao presidente da 

Câmara Municipal”. ----------------------------------------------------------------------------------  
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 ---- Mais referiu que contrariamente ao referido anteriormente, o Decreto-Lei em 

apreço atribui ao órgão Executivo uma panóplia de competências relacionadas 

com gestão de recursos humanos como a gestão do mapa de pessoal, a 

orçamentação e gestão das despesas com pessoal, as alterações de 

posicionamento remuneratório por opção gestionária ou por exceção e a 

atribuição de prémios de desempenho (artigos 4º, 5º, 7º, 8º e 13º) que, naquela 

Lei estão atribuídas ao dirigente máximo do serviço. --------------------------------------  

 ---- Referiu ainda que no concreto e no que ao presente importa: ---------------------  

 ---- a) o que determina o nº2 do artigo 5º daquele Decreto-Lei, em matéria de 

orçamentação e gestão das despesas com pessoal que, “Compete ao órgão 

executivo decidir sobre o montante máximo de cada um dos encargos: a) Com 

recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho 

previstos, e não ocupados nos mapas de pessoal e, ou; b) Com alterações do 

posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores que se 

mantenham em exercício de funções; c) Com a atribuição de prémios de 

desempenho dos trabalhadores do órgão ou serviço”; ------------------------------------  

 ---- b) Conexamente: --------------------------------------------------------------------------------  

 ---- O que estabelece o artigo 7º do mesmo diploma que “Tendo em 

consideração as verbas destinadas a suportar o tipo de encargos previstos na 

alínea b) do nº2 do artigo 5º, o órgão executivo delibera sobre os encargos a 

suportar decorrentes de alterações de posicionamento remuneratório na 

categoria dos trabalhadores do órgão ou serviço” fixando “fundamentadamente, 

aquando da elaboração do orçamento, o montante máximo, com as 

desagregações necessárias dos encargos que o órgão se propõe suportar, bem 

como o universo das carreiras e categorias onde as alterações do 

posicionamento podem ter lugar”; --------------------------------------------------------------  

 ---- O que estatui ainda o artigo 13º do mesmo Decreto-Lei, relativamente à 

alínea c) do nº 2 do artigo 5º que o órgão executivo fixa “fundamentadamente, o 

universo dos cargos e o das carreiras e categorias onde a atribuição de prémios 

de desempenho pode ter lugar, com as desagregações necessárias do montante 

disponível em função de tais universos”. -----------------------------------------------------  
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 ---- Face ao exposto, a senhora Presidente propôs ao Executivo que deliberasse 

para efeitos do estabelecido na alínea a) do nº2 do artigo 5º do Decreto-Lei 

nº209/2009, de 3 de setembro, a afetação, no ano de 2014, do montante máximo 

de 124.321,93 € (cento e vinte e quatro mil, trezentos e vinte e um euros e 

noventa e três cêntimos) para recrutamento de trabalhadores necessários à 

ocupação dos postos de trabalho previstos e não ocupados, de acordo com 

o mapa de pessoal a aprovado, repartido pelas seguintes carreiras e categorias:- 

Carreira Categoria Valor 

Dirigente 33.460,27 € 

Técnico Superior Técnico Superior 24.141,95 € 

Carreiras subsistentes/não revistas Técnico Profissional/Informática 3.669,71 € 

Assistente Operacional Assistente Operacional 63.050,00 € 

 ---- A senhora Presidente referiu ainda que para efeitos do estabelecido na 

alínea b) do nº2 do artigo 5º do Decreto-Lei nº209/2009, de 3 de setembro, para 

o ano de 2014, não se propõe qualquer montante para alterações de 

posicionamento remuneratório (obrigatórias, gestionárias ou excecionais) uma 

vez que se prevê, no seguimento do ocorrido desde 2011, que continue a estar 

vedado ao Município proceder a algum acréscimo remuneratório por esta via. ----  

 ---- Mais referiu, que para efeitos do estabelecido na alínea c) do nº2 do artigo 5º 

do Decreto-Lei nº209/2009, de 3 de setembro, para o ano de 2014, não se 

propõe qualquer montante destinado à atribuição de prémio de desempenho, 

uma vez que, apesar da proposta do Orçamento de Estado para 2014 prever, 

com caráter excecional, essa possibilidade, com limite máximo de 2% dos 

trabalhadores, o Município não cumpre com o requisito para o efeito (não pode 

haver aumento global da despesa com pessoal).-------------------------------------------  

----A senhora Presidente propôs ainda, que a deliberação a tomar pelo Executivo 

sobre esta matéria, seja divulgada nos termos e meios definidos no nº5 do artigo 

46º da Lei nº12-A/2008 (afixação em local próprio no Município e inserção na 

página eletrónica do Município). -----------------------------------------------------------------  



 

                                       

M U N I C Í P I O  D E  G Ó I S  

41 
  

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

proposta de Orçamentação e Gestão das Despesas com Pessoal para o ano de 

2014. -----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Mais deliberou por unanimidade que a deliberação ora tomada pelo órgão 

Executivo sobre esta matéria, seja divulgada nos termos e meios definidos no 

nº5 do artigo 46º da Lei nº 12-A/2008. ---------------------------------------------------------  

2.10-LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO/PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS/ANO DE 2014 – A senhora Presidente referiu que o disposto no 

artigo 22º do Decreto-Lei nº197/99, de 8 de junho, alterado pelos Decretos-Lei 

nºs 245/2003, de 7 de outubro e 43/2005, de 22 de fevereiro, determina que a 

abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo 

orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua 

realização, designadamente, com a aquisição de serviços e bens através de 

locação com opção de compra, locação financeira, locação-venda ou compra a 

prestações com encargos, não pode ser efetivada sem prévia autorização da 

Assembleia Municipal, salvo quando: ----------------------------------------------------------  

 ---- a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; ------  

 ---- b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 €, em cada um dos 

anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de 

três anos. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ----  Informou que o disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº8/2012, 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, que aprova as regras aplicáveis 

à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso (LCPA),  dispõe que 

a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma 

jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, 

contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os 

municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, no que respeita às 

entidades da administração local, a autorização prévia da assembleia municipal.- 

http://intranet.uminho.pt/Arquivo/Legislacao/CCP/LegislacaoNacional/DL245-2003.pdf
http://intranet.uminho.pt/Arquivo/Legislacao/CCP/LegislacaoNacional/DL245-2003.pdf
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 ---- Informou ainda, que na alínea a) do nº1 do artigo 6º da LCPA que determina 

igual normativo para as entidades da Administração Central condicionando a 

decisão da assunção de compromissos plurianuais a decisão prévia conjunta 

dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da tutela, 

salvo quando resultarem da execução de planos plurianuais legalmente 

aprovados. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Mais informou, que o disposto no artigo 12º do Decreto-Lei nº127/2012, de 

21 de junho, alterado pela Lei nº66-B/2012, de 31 de dezembro, estabelece, no 

que respeita aos compromissos plurianuais no âmbito do subsetor local, que os 

mesmos podem ser autorizados previamente pelo órgão deliberativo aquando da 

aprovação das Grandes Opções do Plano. ---------------------------------------------------  

 ---- Face ao exposto, e ao abrigo das disposições legais e enquadramentos 

supra citados, a senhora Presidente propôs que por motivos de simplificação e 

celeridade processuais, e procurando replicar uma solução idêntica à 

preconizada para as demais entidades do Setor Público Administrativo, a 

Assembleia Municipal delibere (em reforço do consentimento legal previsto no 

artigo 22º do Decreto-Lei nº197/99, de 8 de junho), relativamente à Câmara 

Municipal: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- 1. Para os efeitos previstos na alínea c) do nº1 do artigo 6º da Lei nº8/2012, 

de 21 de fevereiro, emitir autorização prévia genérica favorável à assunção de 

compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, nos casos seguintes: -----------  

 ---- a) Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das 

Grandes Opções do Plano; -----------------------------------------------------------------------  

 ---- b) Os encargos decorrentes de cada compromisso não excedam o limite de 

99.759,58 € em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contratação 

e o prazo de execução de três anos. -----------------------------------------------------------  

 ----  2. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia 

que ora se propõe, só poderá fazer-se quando, para além das condições 

previstas no número anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos 

previstos na Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro, e uma vez cumpridos os demais 

requisitos legais de execução de despesas. -------------------------------------------------  
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 ---- 3. A Câmara Municipal poderá delegar na Presidente da Câmara Municipal a 

assunção de compromissos plurianuais, relativa a despesas de funcionamento 

de caráter continuado e repetitivo desde que previamente dotada a rubrica da 

despesa prevista no Orçamento, nos termos do nº1, até ao montante permitido 

por lei, no âmbito do regime de contratação pública. -------------------------------------  

 ----  4. O regime de autorização ora proposto deverá aplicar-se à Câmara 

Municipal relativamente a todos os compromissos plurianuais a assumir durante 

o ano de 2014, desde que respeitadas as condições constantes dos nºs 1 e 2. --  

 ----  5. Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser 

presente uma informação na qual constem os compromissos plurianuais 

assumidos, ao abrigo da autorização prévia genérica que ora se propõe. ----------  

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

favor e duas abstenções dos senhores Vereadores eleitos pelo Grupo de 

Cidadãos Independentes Por Góis emitir autorização prévia genérica à assunção 

de compromissos plurianuais no âmbito da Lei dos Compromissos e dos 

Pagamentos em Atraso nos termos propostos. ---------------------------------------------  

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

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

2.9 – PROPOSTA DE FIXAÇÃO DAS FORMAS DE APOIO ÀS FREGUESIAS 

DO CONCELHO/ANO 2014 - A senhora Presidente referiu que a Lei nº75/2013, 

de 12 de setembro estabelece que os Municípios podem celebrar acordos de 

execução com as freguesias, no âmbito da delegação de competências, nos 

termos constantes nos artigos 131º a 136º e, que podem apoiar as freguesias, 

nos termos previstos na alínea j) do nº1 do artigo 25º, o qual plasma que pode a 

Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, “Deliberar sobre 

formas de apoio às freguesias no quadro da promoção e salvaguarda articulada 

dos interesses próprios das populações”. ----------------------------------------------------  

 ---- Prosseguiu, referindo que é consabido que as autarquias têm um leque 

muito vasto de atribuições e que as autarquias estão cada vez mais atentas ao 

cumprimento da Lei e empenhadas em dar resposta às inúmeras e diárias 

solicitações face à pluralidade de regimes jurídicos a que a sua atividade está 
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sujeita. Referiu ainda que, a Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro veio estabelecer 

que constituem atribuições do município a promoção e salvaguarda dos 

interesses próprios das respetivas populações, em articulação com as 

freguesias. ---------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Mais referiu, que as freguesias são elementos importantes da organização 

administrativa do Estado. Sendo as autarquias que mais perto estão dos 

cidadãos, conhecem também melhor e mais profundamente as realidades e 

dinâmicas do dia-a-dia. Através desse conhecimento que advém da proximidade, 

são também as entidades que podem, muitas vezes, fazer a diferença na vida 

das comunidades, funcionando como um essencial catalisador dos esforços dos 

vários agentes que atuam no terreno, desempenhando um papel decisivo na 

prossecução dos interesses próprios das respetivas populações. As freguesias 

dispõem de atribuições e competências em domínios bastante diversificados e 

dada a exiguidade dos meios à sua disposição é inevitável a atribuição de apoios 

com vista à prossecução dos interesses do respetivo território. ------------------------  

 ---- Referiu ainda, que a referida insuficiência de meios, necessários para fazer 

face a despesas inerentes à prossecução dos objetivos daquelas autarquias ou 

ao desenvolvimento de iniciativas e ações em áreas da sua competência, em 

nada beneficia a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas 

populações, postas a seu cargo e que devem ser articuladas com o município. --  

 ---- Face ao exposto, referiu que de acordo com a alínea ccc) do nº1 do artigo 

33º da lei nº75/2013, de 12 de setembro, cabe à Câmara Municipal apresentar 

propostas à Assembleia Municipal sobre as matérias da competência desta. 

Neste sentido, a senhora Presidente propôs que a Câmara Municipal delibere no 

sentido de submeter à Assembleia Municipal a seguinte proposta, a qual se 

consubstancia nos seguintes termos: ----------------------------------------------------------  

a) OBEJTIVO:- ----------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- 1. Promover e fomentar o desenvolvimento cultural, recreativo, artístico, 

social, educativo, desportivo e outros de interesse para o Concelho de Góis. -----  

 ---- 2. Apoiar de forma criteriosa a iniciativa das freguesias que promovam 

atividades de relevante interesse de âmbito local e/ou municipal. ---------------------  



 

                                       

M U N I C Í P I O  D E  G Ó I S  

45 
  

 ---- 3. Apoiar as freguesias e incentivar o seu relacionamento institucional com o 

Município. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- b) TIPOS DE APOIO: -------------------------------------------------------------------------  

 ---- 1. Apoio a atividades regulares, considerado necessário para o normal 

desenvolvimento dos programas e ações incluídos no plano de atividades das 

freguesias, que podem revestir a forma de apoios financeiros e logísticos e inclui: 

 ---- a) Apoio financeiro às diversas atividades a realizar; --------------------------------  

 ---- b) Utilização de instalações ou equipamentos do Município, para realização 

de exposições e outras atividades; --------------------------------------------------------------  

 ---- c) Cedência/utilização de máquinas e viaturas municipais; -------------------------  

 ---- d) Cedência pontual de recursos humanos. ---------------------------------------------  

 ---- 2. Apoio destinado a infraestruturas, beneficiação e modernização, que se 

destina a apoiar as freguesias na implementação, valorização dos seus 

espaços/instalações e modernização da atividade, que inclui: --------------------------  

 ---- a) Apoio financeiro a obras de conservação e beneficiação de instalações ou 

outras infraestruturas sob a sua dependência, afetas ao desenvolvimento das 

atividades das freguesias; ------------------------------------------------------------------------  

 ---- b) Apoio técnico à elaboração de projetos para conservação, beneficiação, 

construção e reconstrução das instalações ou outras infraestruturas sob a sua 

dependência, afetas ao desenvolvimento das atividades das freguesias; -----------  

 ---- c) Apoio financeiro para aquisição de equipamentos diversos; -------------------  

 ---- d) Apoio financeiro para aquisição de viaturas para transporte de pessoas e 

equipamentos. ---------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- 3. Apoios financeiros pontuais para a realização de atividades diversas-------  

 ---- 4. Apoios logísticos pontuais. ---------------------------------------------------------------  

 ---- c) FORMAS DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS: -----------------------------------------  

 ---- 1.Todos os apoios que se consubstanciem em apoios financeiros são objeto 

de deliberação da Câmara Municipal; ---------------------------------------------------------  

 ---- 2.Os apoios logísticos são da competência da Presidente da Câmara ou do 

Vereador com competência delegada. --------------------------------------------------------  
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 ---- Referiu ainda que, apesar de a lei ser muito ambígua nesta matéria, a 

Câmara Municipal teve o cuidado, aquando da elaboração desta proposta, 

consultar outros Municípios, que já deliberaram sobre o assunto. ---------------------  

 ---- Interveio o Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, que considera a lei 

muito ambígua nesta matéria, mas sendo um imperativo legal não há dúvidas 

que tem que ser cumprida. Apresentou ainda, dúvidas no texto do documento, 

nomeadamente no que diz respeito à definição de “objetivos”, referindo que 

nesse ponto deveria estar plasmado eventualmente “considerações” em 

substituição de “objetivos”, até porque não se percebe o que a lei pretende nesta 

matéria. -------------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade emitir parecer 

favorável à proposta de fixação das formas de apoio às freguesias. ------------------  

 ---- Mais deliberou por unanimidade e ao abrigo da aliena j) do nº 1 do artigo 25º 

da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, submeter o presente assunto à 

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

2.10 – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS – A senhora Presidente referiu que o disposto no artigo 22º do 

Decreto-Lei nº197/99, de 8 de junho, alterado pelos Decretos-Lei nºs 245/2003, 

de 7 de outubro e 43/2005, de 22 de fevereiro, que determina que a abertura de 

procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo orçamental em 

mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua realização, 

designadamente, com a aquisição de serviços e bens através de locação com 

opção de compra, locação financeira, locação-venda ou compra a prestações 

com encargos, não pode ser efetivada sem prévia autorização da Assembleia 

Municipal, salvo quando: ---------------------------------------------------------------------------  

 ---- a) Resultem de planos ou programas plurianuais legalmente aprovados; ------  

 ---- b) Os seus encargos não excedam o limite de 99.759,58 €, em cada um dos 

anos económicos seguintes ao da sua contratação e o prazo de execução de 

três anos. -----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Informou que o disposto na alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei nº8/2012, de 

21 de fevereiro, alterada pelas Leis nºs 20/2012, de 14 de maio, 64/2012, de 20 

http://intranet.uminho.pt/Arquivo/Legislacao/CCP/LegislacaoNacional/DL245-2003.pdf
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de dezembro e 66-B/2012, de 31 de dezembro, que aprova as regras aplicáveis 

à assunção de compromissos e aos pagamentos em atraso (LCPA), que dispõe 

que a assunção de compromissos plurianuais, independentemente da sua forma 

jurídica, incluindo novos projetos de investimento ou a sua reprogramação, 

contratos de locação, acordos de cooperação técnica e financeira com os 

municípios e parcerias público-privadas, está sujeita, no que respeita às 

entidades da administração local, a autorização prévia da assembleia municipal.  

 ---- Informou ainda, que na alínea a) do nº1 do artigo 6º da LCPA que determina 

igual normativo para as entidades da Administração Central condicionando a 

decisão da assunção de compromissos plurianuais a decisão prévia conjunta 

dos membros do Governo responsáveis pelas áreas das finanças e da tutela, 

salvo quando resultarem da execução de planos plurianuais legalmente 

aprovados. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- Mais informou, que o disposto no artigo 12º do Decreto-Lei nº127/2012, de 

21 de junho, alterado pela Lei nº66-B/2012, de 31 de dezembro, que estabelece, 

no que respeita aos compromissos plurianuais no âmbito do subsetor local, que 

os mesmos podem ser autorizados previamente pelo órgão deliberativo aquando 

da aprovação das Grandes Opções do Plano. ----------------------------------------------  

 ---- Face ao exposto, e ao abrigo das disposições legais e enquadramentos 

supra citados, a senhora Presidente propôs que por motivos de simplificação e 

celeridade processuais, e procurando replicar uma solução idêntica à 

preconizada para as demais entidades do Setor Público Administrativo, a 

Assembleia Municipal delibere (em reforço do consentimento legal previsto no 

artigo 22º do Decreto-Lei nº197/99, de 8 de junho), relativamente à Câmara 

Municipal: ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- 1. Para os efeitos previstos na alínea c) do nº1 do artigo 6º da Lei nº8/2012, 

de 21 de fevereiro, emitir autorização prévia genérica favorável à assunção de 

compromissos plurianuais pela Câmara Municipal, nos casos seguintes: ----------  

 ---- a) Resultem de projetos, ações ou de outra natureza constantes das 

Grandes Opções do Plano; -----------------------------------------------------------------------  
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 ---- b) Os encargos decorrentes de cada compromisso não excedam o limite de 

99.759,58 € em cada um dos anos económicos seguintes ao da sua contratação 

e o prazo de execução de três anos. -----------------------------------------------------------  

 ---- 2. A assunção de compromissos plurianuais a coberto da autorização prévia 

que ora se propõe, só poderá fazer-se quando, para além das condições 

previstas no número anterior, sejam respeitadas as regras e procedimentos 

previstos na Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro, e uma vez cumpridos os demais 

requisitos legais de execução de despesas. -------------------------------------------------  

 ---- 3. A Câmara Municipal poderá delegar na Presidente da Câmara Municipal a 

assunção de compromissos plurianuais, relativa a despesas de funcionamento 

de caráter continuado e repetitivo desde que previamente dotada a rubrica da 

despesa prevista no Orçamento, nos termos do nº1, até ao montante permitido 

por lei, no âmbito do regime de contratação pública. --------------------------------------  

 ---- 4. O regime de autorização ora proposto deverá aplicar-se à Câmara 

Municipal relativamente a todos os compromissos plurianuais a assumir durante 

o ano de 2014, desde que respeitadas as condições constantes dos nºs 1 e 2. ---  

 ---- 5. Em todas as sessões ordinárias da Assembleia Municipal deverá ser 

presente uma informação na qual constem os compromissos plurianuais 

assumidos, ao abrigo da autorização prévia genérica que ora se propõe. -----------  

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

favor e duas abstenções dos senhores Vereadores eleitos pelo Grupo de 

Cidadãos Independentes por Góis emitir autorização prévia genérica à assunção 

de compromissos plurianuais no âmbito da Lei dos Compromissos e dos 

Pagamentos em Atraso nos termos propostos. ---------------------------------------------  

 ---- O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia fundamentou a 

abstenção dos Vereadores eleitos pelo Grupo de Cidadãos Independentes por 

Góis no facto de subsistirem dúvidas quanto à possibilidade de realização de 

despesas não havendo fundos disponíveis. --------------------------------------------------  

2.11-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 
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Estado de 2013) o Executivo aprovou na reunião de 08.01.13, a emissão de um 

parecer prévio que autorizou a senhora 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 nº8/2012, 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 estão reunidas as condições 

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 

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

apreciadas 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 VI da presente Ata. ------------------------  

 ---- A Câmara tomou conhecimento e após análise deliberou com três votos a 

favor e duas abstenções dos senhores Vereadores eleitos pelo Grupo de 

Cidadãos Independentes por Góis, emitir parecer prévio favorável à contratação 

dos serviços constantes no Anexo VI da presente Ata. ----------------------------------  

2.12 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – A 

senhora Presidente levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno 

de transferências correntes, datado do dia dez de dezembro do ano em curso. --  

 ----  A Câmara tomou conhecimento e deliberou por maioria, com duas 

abstenções dos senhores Vereadores do Grupo de Cidadãos Independentes por 

Góis aprovar as transferências correntes, no montante de setenta e seis mil e 

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



 

                                       

M U N I C Í P I O  D E  G Ó I S  

50 
  

2.13 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL - A 

senhora Presidente levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno 

de transferências de capital, datado do dia dez de dezembro do ano em curso. -- 

 ---- A Câmara tomou conhecimento e deliberou por maioria, com duas 

abstenções dos senhores Vereadores do Grupo de Cidadãos Independentes por 

Góis aprovar as transferências de capital, no montante de dois mil euros, cujo 

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

2.14 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA - A Câmara tomou conhecimento 

do total de movimentos da tesouraria, do dia nove de dezembro do ano em 

curso, no montante de um milhão, quatrocentos e vinte e seis mil, quatrocentos e 

setenta e sete euros e setenta e sete cêntimos. --------------------------------------------  

2.15 – PAGAMENTOS - A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos, 

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

quinhentos e cinquenta à dois mil seiscentos e dezanove no montante de cento e 

quinze mil, duzentos e oitenta e três euros e cinquenta e três cêntimos. ------------  

2.16 – REQUISIÇÕES - A Câmara tomou conhecimento das requisições 

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

2.17 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES - A Câmara tomou 

conhecimento de que foram emitidas as seguintes licenças de obras particulares: 

 ---- a) Número dezoito, requerida por Francisco Mendonça de Medeiros Lemos, 

Casal de Cima – Alvares; --------------------------------------------------------------------------  

 ---- b) Número dezanove, requerida por Justino Geraldes, Colmeal – União das 

Freguesias de Cadafaz e Colmeal; -------------------------------------------------------------  

 ---- c) Número vinte, requerida por Sandra Sofia Martins Barata, Várzea 

Pequena – Vila Nova do Ceira. ------------------------------------------------------------------  

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

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

 ---- a) Número quarenta e cinco, requerida por Mário Henriques Baeta, Roda 

Cimeira - Alvares; ------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- b) Número quarenta e seis, requerida por silvino Francisco Domingos, 

Carrasqueira - Alvares. -----------------------------------------------------------------------------  
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3 - APROVAÇÕES EM MINUTA: CORTES ORÇAMENTAIS DO MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO NO CENTRO DE RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI) DA 

ASSOCIAÇÃO PARA A REABILITAÇÃO DE CIDADÃOS INADAPTADOS DA LOUSÃ 

(ARCIL) /MOÇÃO; REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS/ATUALIZAÇÃO ORDINÁRIA DA TABELA DE TAXAS E OUTRAS 

RECEITAS MUNICIPAIS; REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E 

EDIFICAÇÃO/ATUALIZAÇÃO ORDINÁRIA DA TABELA DE TAXAS DE 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO; REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS 

RECEITAS MUNICIPAIS/ALTERAÇÃO À TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS; DOCUMENTOS PREVISIONAIS/ANO 2014; MAPA DE PESSOAL/ANO 

2014; LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO/PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS/ANO 2014; PROPOSTA DE FIXAÇÃO DAS FORMAS DE APOIO ÀS 

FREGUESIAS DO CONCELHO /ANO 2014; PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A 

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS; EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

VINCULATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/DIVERSOS/DOCUMENTO 

INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES/DOCUMENTO 

INTERNO/MAPA DE TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL. -----------------------------------------  

4 – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: a) Usou da palavra o senhor José 

Albuquerque Moreira Ângelo saudando todo o Executivo e congratulando-se pela 

forma elevada como decorreu a reunião. Mais referiu, que na sua opinião é bom 

que as propostas de documentos previsionais apresentadas pela Maioria 

Socialista para 2014, em grande parte vão ao encontro daquelas que seriam 

também as da Oposição. --------------------------------------------------------------------------  

 ---- Continuou fazendo votos que 2014, apesar de difícil, seja um ano de 

concretização no que concerne ao orçamento e plano municipal apresentados e 

que se continue a dar prioridade às pessoas. Terminou desejando um Feliz Natal 

para todos. --------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- b) Usou da palavra, o senhor Joaquim Fonseca Mateus felicitando todo o 

Executivo, subscrevendo as palavras do senhor José Albuquerque Moreira 

Ângelo, no que concerne à forma elevada e produtiva, como decorreu a reunião. 

Constatou ainda, que os pontos da ordem de trabalho aprovados dariam muita 
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discussão, mas a forma como todos foram devidamente discutidos e 

fundamentados, justificam bem os ordenados e os cargos ocupados. ---------------  

 ---- Referiu ainda que, no seguimento da intervenção do senhor Vereador 

Diamantino Jorge Simões Garcia, que afirmou “não ter memória de a oposição 

ter concordado tanto com a senhora Presidente como agora”, continuou dizendo 

que também não se lembra de concordar tanto com o senhor Vereador 

Diamantino Jorge Simões Garcia, nem mesmo no tempo em que ambos 

militavam no Partido Socialista. Continuou, realçando que a senhora Presidente 

e os Vereadores do Executivo estiveram de parabéns, não descurando a 

Oposição, mesmo quando esta discordava menos ou na sua totalidade com as 

propostas do Executivo. ----------------------------------------------------------------------------  

 ---- O senhor Joaquim Fonseca Mateus prosseguiu, dando conta que a senhora 

Presidente e o Executivo, não o desiludiram a ele e à maioria dos habitantes da 

Freguesia de Alvares, pois tal como esperava, continuam a tratar os Alvarenses 

como sempre trataram, como se pode verificar ao longo destes dois meses, com 

o reafirmar da importância em investir no problema do saneamento, no apoio à 

IPSS local na realização do projeto de ampliação, o que vai permitir aumentar o 

número de camas, mais utentes, mais postos de trabalho; assim como a aposta 

que pretendem realizar na ampliação do Pólo Industrial de Cortes;não há razão 

para haver receios e preocupação sobre a eventual falta de apoio, por agora 

estar na Junta de Freguesia de Alvares uma força política diferente. -----------------  

 ---- Continuou, manifestando a sua preocupação com a postura da Junta de 

Freguesia de Alvares, que espera ter sido uma vez sem exemplo, 

nomeadamente no processo que envolve o Projeto das Infraestruturas de Apoio 

à Praia Fluvial do Sinhel; se por um lado a Câmara Municipal fez o que todos 

estavam à espera para a evolução do projeto, por outro lado a Junta de 

Freguesia de Alvares, com uma opacidade preocupante, pôs-se à margem com 

o avançar de um projeto que interessa a todos. Quando se pensava que o maior 

problema seria eventualmente a cedência de terrenos, situação ultrapassada 

pela Comissão de Melhoramentos surge uma outra dificuldade da parte da Junta 
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de Freguesia de Alvares, quando não se solidariza com a proposta da Câmara 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------  

 ---- A Junta de Freguesia de Alvares, deve ter um papel de mediador entre todos 

os envolvidos, independentemente de não ter dinheiro, pois trata-se de um 

projeto importante para o desenvolvimento da Freguesia de Alvares. ---------------  

 ---- Ainda sobre este assunto, concluiu dando conta que acredita que a Câmara 

Municipal de Góis, apesar das dificuldades que tem defrontado ao longo deste 

processo, não irá deixar de ver este projeto como prioritário, para que seja 

executado durante este mandato. --------------------------------------------------------------  

 ---- Terminou a sua intervenção desejando um Feliz Natal, um Bom Ano 2014 

exortando para que todos continuem na senda do bom trabalho. ---------------------  

 ---- A senhora Presidente agradeceu as palavras proferidas pelos senhores José 

Albuquerque Moreira Ângelo e Joaquim Fonseca Mateus. ------------------------------  

 ---- A Senhora Presidente prosseguiu a sua intervenção, referindo que 

relativamente ao Projeto da Praia Fluvial do Sinhel não é sua pretensão “fazer 

braço de ferro com ninguém”, mas afirmou que se sentiu desapoiada aquando 

da reunião realizada em 27.11.2013.Continuou, dando conta que felizmente julga 

ter estado a altura de defender os interesses para os quais foi eleita. ---------------  

 ---- A senhora Presidente referiu ainda que, não adotou uma politica “de quero, 

posso e mando”, reunindo na Junta de Freguesia de Alvares com todas as 

entidades que entendeu que deveriam estar presentes, sempre pela via 

democrática, reafirmando que havia todas as condições para avançar com o 

projeto; no entanto sentiu que não havia solidariedade com a Câmara Municipal    

 ---- Ainda sobre este assunto, a senhora Presidente deu conta que após a 

reunião de 27.11.2013, foi rececionado um email na Câmara Municipal, no qual a 

Comissão de Melhoramentos de Alvares reiterava a sua posição, isto é, não 

concordava com a proposta de projeto apresentada pela Câmara Municipal. 

Posteriormente, e já elaborados e enviados os documentos previsionais, a 

Comissão de Melhoramentos de Alvares envia novo email, afirmando que tinham 

reconsiderado a sua posição, manifestando concordância com o Projeto 

apresentado pela Câmara Municipal, que foi objeto de candidatura à Medida 3 
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do Proder/Adiber, o qual prevê a requalificação da margem direita e 

requalificação do largo do Soito incluindo Bar e Restaurante. Na proposta da 

Comissão de Melhoramentos de Alvares sugerem ainda a possibilidade de 

instalação de 2 ou 3 bungalows na margem direita. ---------------------------------------  

 ---- A senhora Presidente concluiu, referindo que é importante todos assumirem 

que o dia 29 de setembro de 2013 já passou e o que importa é deixar de lado 

eventuais questões de ordem pessoal, colocando em primeiro lugar o 

desenvolvimento da Freguesia de Alvares. O projeto das Infraestruturas de 

Apoio à Praia Fluvial de Alvares é estruturante assim como os investimentos 

previstos para 2014 em termos de rede de águas e saneamento, sem esquecer 

a ampliação do Lar de S. Mateus. ---------------------------------------------------------------  

 ---- A senhora Presidente terminou desejando a todos os presentes um Feliz e 

Santo Natal. -------------------------------------------------------------------------------------------  

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

encerrada a reunião pelas quinze 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, 

 

____________________________                     __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


