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ATA Nº 1/2017 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA VINTE 

E QUATRO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZASSETE - Aos vinte e quatro dias do mês de 

fevereiro do ano de dois mil e dezassete, na sede da Comissão de Melhoramentos de 

Cortes, freguesia de Alvares, reuniu a Assembleia Municipal, pelas dezassete horas, com 

a seguinte ordem de trabalhos: 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. APROVAÇÃO DA ATA Nº 6/2016 

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO/ REPROGRAMAÇÃO 

2. LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO/AUTORIZAÇÃO PARA A 

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

3. 1 ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL/ANO 2017 

4. 2ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL/ANO 2017 

 

PÚBLICO 

 
Estavam presentes os senhores:  

Presidente: Jaime Miguel Fernandes Garcia (PS) 

1º Secretário: Dr.ª Dina Marlene Bandeira Carvalho (PS) 

2º Secretário: José Rodrigues (PS) 

 

Vogais:  

Partido Socialista (PS) –  Nuno Pedro Tavares do Nascimento; Dr. João Miguel Carvalho 

Mourão, Valentim Antunes Rosa, Lídia Raquel Duarte José; Engº Renato José dos Santos 

Vitorino. 
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Grupo Cidadãos Eleitores Independentes por Góis – Dr.ª Maria do Céu Simões; Amílcar 

José Barata Aleixo, José Carlos Rodrigues Garcia, Pedro Miguel Conceição Agostinho, 

Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões, Orlando Cide Antunes Alvarinhas. 

 

Presidentes das Juntas de Freguesia de: 

Alvares – Dr. Victor Manuel Fonseca Duarte (Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis) 

Góis – Graciano Antunes Rodrigues (PS)  

Vila Nova do Ceira - António Barata Carvalho (PS) 

União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal – Carlos da Conceição Jesus 

(Independente) 

 

Da Câmara Municipal: registou-se a presença da senhora Presidente, Drª. Maria de 

Lurdes Oliveira Castanheira e dos Vereadores Dr. Mário Barata Garcia, Dr. José Alberto 

Domingos Rodrigues, Eng.º Diamantino Jorge Simões Garcia e Maria Helena Antunes 

Barata Moniz.  

 

FALTAS: O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento que os 

senhores Dr.º Miguel Luís Martins Alves Fortunato e Eng.º Mário Almeida Nunes do Grupo 

de Cidadãos Eleitores Independentes, por motivos alegados não poderão comparecer 

nesta sessão, bem como o senhor Paulo Miguel Fernandes Silva do PS tendo sido 

solicitado com base na legislação em vigor e do Regimento da Assembleia Municipal 

de Góis a sua substituição. Face ao exposto, comunicou que na presente reunião 

integra a bancada do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis o senhor 

Orlando Cide Antunes Alvarinhas e a bancada do PS a senhora Lídia Raquel Duarte 

José. 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal começou por realçar a presença de 

muitas pessoas das Cortes e da freguesia de Alvares, fazendo um agradecimento à 

Comissão de Melhoramentos das Cortes, na pessoa da sua Presidente D. Josefina 

Raposo pela cedência das instalações para a realização desta sessão descentralizada 
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da Assembleia Municipal. De seguida fez uma breve caraterização de freguesia de 

Alvares, dando enfâse a fatores económicos, culturais, sociais, realçando as principais 

valias mas também algumas das necessidades mais prementes da freguesia, próprias 

dos territórios do interior do país. 

Destacou o dinamismo das pessoas, dos empresários e das instituições da freguesia, 

destacando a empresa Prorresina – Produtos Resinosos, Lda, com sede em Casal de 

Cima, por ser a única empresa do concelho de Góis a quem foi atribuído o Estatuto 

PME – Líder 2016 pelo IAPMEI, tendo proposto à Assembleia Municipal um voto de 

reconhecimento à referida empresa pela distinção obtida.  

Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade atribuir o Voto de 

Reconhecimento. 

Continuou a sua intervenção, propondo um Voto de Pesar pelo falecimento do Dr. 

Mário Alberto Nobre Lopes Soares, considerando o ex-Presidente da República 

Portuguesa como uma ‘figura maior da Liberdade e da Democracia’. 

Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade atribuir o Voto de 

Pesar, manifestando total solidariedade e profundo pesar a toda a família pela sua 

irreparável perda. 

De igual modo, propôs a atribuição de um Voto de Pesar pelo falecimento da senhora 

D. Isilda Augusta Martins, mãe do senhor Engº Carlos Martins, Secretário de Estado do 

Ambiente, oriundo da União de Freguesias de Cadafaz e do Colmeal. 

Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade atribuir o Voto de 

Pesar, manifestando total solidariedade e profundo pesar a toda a família pela sua 

irreparável perda. 

Por último, propôs a atribuição de um Voto de Pesar pelo falecimento do senhor 

Henrique Brás Mendes, ex-Presidente da Junta de Freguesia de Colmeal e antigo 

autarca da Assembleia Municipal de Góis. 

Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade atribuir o Voto de 

Pesar, manifestando total solidariedade e profundo pesar a toda a família pela sua 

irreparável perda. 

 

1. APROVAÇÃO DA ATA Nº6/2016 - Posta à votação a Ata nº6/2016 foi aprovada por 

unanimidade. 
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Em conformidade com o nº3, do artigo 34º do Código do Procedimento Administrativo, 

o senhor Orlando Cide Antunes Alvarinhas do Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis, não participou na votação, por não ter estado presente na 

sessão a que a mesma respeita. 

 

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL - O senhor Presidente 

da Assembleia Municipal deu conhecimento aos presentes da correspondência 

remetida a este órgão desde a reunião de 06.12.2016 até à presente data, 

nomeadamente a recebida do Grupo Parlamentar do PCP sobre a temática da 

situação nos CTT - destruição de postos de trabalho e degradação do serviço postal; a 

aprovação de um voto de saudação apresentado pelo Grupo Parlamentar do PCP 

sobre os 40 anos das primeiras eleições autárquicas e entrega do PJL do PCP sobre a 

proteção dos direitos individuais e comuns à água, bem como, da comunicação sobre 

a política de descentralização - declaração política da deputada Paula Santos (PCP). 

Deu ainda conhecimento da comunicação sobre os novos órgãos sociais da Santa 

Casa da Misericórdia de Góis, bem como do Sistema Integrado de Mobilidade – Góis 

SIM, bem como da comunicação da ANTRAL sobre a temática “Em defesa da 

legalidade, e de uma mobilidade sustentável nas cidades, com respeito pela 

segurança e qualidade de vida dos cidadãos. - Proposta de Lei 50/XIII- Cria o regime 

jurídico do transporte em veículo a partir de plataforma eletrónica. (Governo)”. 

Mais deu conhecimento, do relatório anual da CPCJ de Góis, de uma Moção da 

Assembleia Municipal de Viseu sobre o Instituto Politécnico de Viseu e da comunicação 

da Câmara Municipal de Góis sobre a LCPA – Declarações Plurianuais. 

Mais informou, que o senhor Carlos da Conceição Jesus, de acordo com o n.º 4 do 

artigo 46.º-B da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, que estabelece o quadro de 

competências, assim como o regime jurídico de funcionamento, dos órgãos dos 

municípios e das freguesias, comunicou a sua desvinculação do Grupo Municipal do PS, 

pelo que passará a exercer o mandato como independente, tendo lido a carta 

entregue por este deputado. 

Terminou, dando conhecimento que na presente sessão o líder da bancada do PS é o 

senhor João Miguel Carvalho Mourão. 
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 3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO - O senhor Presidente da 

Assembleia Municipal deu a palavra aos senhores deputados para se pronunciarem.  

Interveio o senhor Nuno Tavares felicitando os novos órgãos sociais da Santa Casa da 

Misericórdia de Góis, desejando sucesso no seu mandato. 

De igual modo, felicitou a Câmara Municipal pelos trabalhos realizados na freguesia de 

Alvares, nomeadamente a ETAR de Alvares, a fossa coletiva de Amioso e algumas 

requalificações efetivadas em algumas das vias de acesso a algumas localidades, bem 

como os trabalhos feitos nos estradões florestais que muito facilitará os bombeiros em 

caso de ocorrência de fogos florestais. Terminou, solicitando informação sobre o 

processo da Praia Fluvial da Ribeira do Sinhel, circular externa e serviços médicos nesta 

freguesia. 

Interveio o senhor Pedro Agostinho fazendo alusão à necessidade de a Câmara 

Municipal intervir junto do IGESPAR, a fim de proceder a trabalhos de conservação da 

Pedra Letreira, localizada em Fonte Fria, junto à povoação de Amieiros, classificada de 

interesse público, a qual se tem vindo a degradar ao longo dos anos, urgindo uma 

intervenção neste, a fim de esta plataforma ser mais um ponto de visita no nosso 

concelho. 

No que concerne ao Sistema Integrado de Mobilidade – Góis SIM, solicitou informação 

no que concerne à colocação de sinalização relativa às paragens existentes. 

Interveio o senhor Valentim Antunes Rosa congratulando-se pela requalificação da via 

entre Roda Fundeira-Alvares, bem como pelos trabalhos realizados na União de 

Freguesias de Cadafaz e do Colmeal, nomeadamente Colmeal-Ádela, solicitando 

intervenção na estrada Tarrastal-Corterredor. Mais solicitou, esclarecimentos sobre uma 

situação ocorrida numa substituição de um elemento do PS nos órgãos na União de 

Freguesias de Cadafaz e Colmeal, por um elemento do Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis.  

Interveio o senhor Orlando Cide Antunes Alvarinhas, referindo que presentemente a 

Câmara Municipal iniciou a substituição da cobertura de um imóvel, sito na Praça da 

República, trabalhos que estão a ser realizados por uma empresa. Presumindo que a 

autarquia iria também realizar trabalhos de requalificação do imóvel em causa, foi 

informado que presentemente tratava-se única e exclusivamente da troca da 

cobertura. Sendo a Câmara Municipal, proprietária de um conjunto de imóveis no 
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concelho, é seu entendimento que a resolução desta situação passa por demolir o 

imóvel em questão, uma vez que considera que era mais apropriado no local em 

questão uma praça ampla, porquanto a frente do edifício dos Paços do Concelho, não 

é para a Praça da República, mas sim para um dos lados deste imóvel, dignificando 

com a sua sugestão o imóvel da Câmara Municipal. Fez ainda alusão que o montante 

a pagar à empresa responsável pelos trabalhos que estão a ser realizados poderia ser 

transferido para as obras de requalificação do edifício para o futuro Museu-Casa Alice 

Sande. Face ao exposto, propôs que a Assembleia Municipal e a Câmara Municipal 

reunissem no sentido de rever esta situação e achar uma resolução para este assunto. 

Fez ainda alusão, ao projeto para o Parque Municipal, realçando que tendo em conta 

a realidade que atualmente se vive no concelho, ficou estupefacto com o mesmo. 

Referiu que apesar de não ter conhecimento deste, irá ser um imóvel de cariz industrial, 

realçando toda a sua zona envolvente, nomeadamente no que concerne a 

maquinaria e outros. Mais referiu, a zona onde este irá ser implantado, na Quinta do 

Baião, apelidando este espaço como uma “zona nobre” de Góis, pelo que propôs que 

a Câmara Municipal fizesse uma reflexão sobre a edificação deste numa outra zona, 

nomeadamente na Alagoa, porquanto considera que o atual local escolhido pela 

Autarquia para a construção do referido Parque Industrial é um erro casso. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que relativamente à proposta do 

senhor Orlando Cide quanto ao imóvel objeto de intervenção da Praça da República, 

trata-se de um edifício enquadrado na zona histórica de Góis, pelo que a demolição do 

mesmo teria que passar por diversos processos, tendo para o efeito prestado os devidos 

esclarecimentos.  

Interveio o senhor Carlos da Conceição Jesus agradecendo à Câmara Municipal na 

pessoa da senhora Presidente os trabalhos realizados na estrada entre o Colmeal e 

Ádela, realçando o facto de a estrada de acesso ao concelho de Arganil necessitar de 

igual modo de intervenção. De seguida, questionou o porquê da obra da ETAR de 

Colmeal se encontrar estagnada e dos horários realizados pelo novo sistema de 

mobilidade na localidade de Colmeal. Informou que no dia 05.03.17, irá realizar-se 

reunião ordinária do Executivo da União de Freguesias, pelas 10.30 horas, pelo que o 

senhor Valentim Rosa poderá apresentar a questão sobre a substituição realizada num 

dos órgãos da União de Freguesias. 
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Interveio a senhora Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões questionando 

sobre o ponto de situação relativamente à situação por si exposta no que concerne ao 

escoamento de águas pluviais na Rua de Santo António na localidade de Esporão, 

tendo de igual modo questionado sobre o desenvolvimento do projeto para a Praia 

Fluvial de Ponte do Sótão, bem como quando é que está programada a beneficiação 

da EN342 ao cimo de Albergaria. De seguida, referiu ser do conhecimento de muitos as 

manifestações que têm sido levadas a efeito relativamente ao Ramal da Lousã, 

questionando se a Câmara Municipal de Góis se associou a este assunto, porquanto se 

tratou de um projeto iniciado e interrompido pelo Governo do PS, tendo sido entregue 

petição sobre este assunto na Assembleia da República, tendo a mesma sido votada 

favoravelmente por todos os partidos menos pelo PS.  

Interveio o senhor Graciano Antunes Rodrigues referindo que estando a funcionar à 

cerca de mês e meio o Sistema Integrado de Mobilidade – Góis SIM, questionou se a 

Câmara Municipal já faz um balanço relativamente à eficácia do mesmo.  

Seguidamente, congratulou-se pelos trabalhos de requalificação que estão a ser 

desenvolvidos na Rua Alice Sande em Góis, bem como da pavimentação dos 

estacionamentos da Rua Padre António Dinis e do parecer positivo do Tribunal de 

Contas relativamente ao processo do Parque Municipal de Góis. 

Apresentou as suas felicitações à secção do PSD de Góis, pelo recente ato eleitoral 

para a Comissão Política da Concelhia de Góis, a qual integra elementos da bancada 

do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis na Assembleia Municipal. 

Interveio o senhor José Carlos Rodrigues Garcia congratulando-se pelo trabalho que 

está a ser efetuado ao nível das estradas florestais no nosso concelho, realçando o 

facto de na EN 342 entre a Portela e a vila de Góis haver necessidade de colocação de 

railes, a fim de evitar a ocorrência de possíveis acidentes. 

No que concerne à zona industrial de Vila Nova do Ceira, nomeadamente à sinalização 

recentemente colocada, lamenta a mesma, porquanto não irá facilitar a circulação de 

veículos pesados nesta zona, considerando que a acessibilidade à mesma é de suma 

importância. 

Interveio o senhor António Carvalho congratulando-se pela requalificação e sinalização 

da estrada de acesso ao cemitério em Vila Nova do Ceira, bem como da realização 
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dos trabalhos na via de Telhada a Campelo e a limpeza de estradas florestais que 

presentemente está a ser efetuada. 

Interveio o senhor Victor Manuel Fonseca Duarte que iniciou a sua intervenção 

congratulando-se pela sessão da Assembleia Municipal decorrer na freguesia de 

Alvares, uma vez que possibilita aos munícipes a participação na mesma, permitindo de 

igual modo terem um conhecimento de como é que a gestão é realizada ao nível 

concelhio, a qual é muito diferente de se gerir unicamente uma freguesia.  

De seguida, referiu a existência de questões que na qualidade de Presidente da 

freguesia de Alvares e munícipe o continuam a preocupar, especialmente a conclusão 

da requalificação da estrada do Vale do Sinhel, obra considerada estruturante e muito 

importante para Alvares, bem como em outras vias, nomeadamente em Amiosinho e 

Cortes, tendo para o efeito apresentado os trabalhos que ambas as vias necessitam. 

Seguidamente, colocou a questão relativamente ao ponto de situação dos processos 

relativos à Praia Fluvial da Ribeira do Sinhel e ao Espaço do Cidadão, desejando que 

estes dois projetos venham a ser uma realidade, num futuro próximo, na freguesia que 

preside. De igual modo, apresentou os trabalhos que têm sido realizados na limpeza da 

floresta e aceiros florestais, existindo ainda a necessidade de mais, desses mesmos 

trabalhos, em Amieiros e nos Amiosos. Relativamente à extensão de saúde de Alvares, 

realçou o facto de a mesma continuar encerrada, sendo um assunto de suma 

importância para a freguesia, tendo informado que o não funcionamento da mesma 

não tem a ver com a falta de médico, nem de meios informáticos, motivos que têm sido 

alegados pela entidade competente. 

Terminou a sua intervenção, congratulando-se pela CIM-RC ter homenageado os 

Presidentes de Câmara eleitos nas primeiras autárquicas, em 1976, nos 19 concelhos 

que compõem a Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra, tendo 

naturalmente em Góis sido distinguido com esse mesmo galardão o senhor Dr. Fernando 

Carneiro, em cuja sessão, estiveram presentes a senhora presidente da câmara 

municipal e o Dr. José Manuel Carneiro, em representação da família.  

Interveio o senhor João Miguel Carvalho Mourão que iniciou a sua intervenção 

felicitando a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Góis pela recente 

eleição dos seus corpos sociais, desejando sucesso em todas as atividades que 

pretendem levar a efeito, bem como, a continuidade do trabalho voluntário ao serviço 
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da população no nosso concelho. Prevaleceu-se da oportunidade, para dirigir o seu 

agradecimento à anterior direção, na pessoa do senhor Jaime Miguel Fernandes 

Garcia, pelo trabalho realizado. 

No que concerne ao Sistema Integrado de Mobilidade Góis SIM no concelho de Góis, 

saudou a Câmara Municipal pela implantação do mesmo, o qual irá significativamente 

melhorar as condições de mobilidade em todas as freguesias do concelho, bem como 

para dentro e fora do mesmo. 

De seguida, felicitou na pessoa do senhor Padre Carlos da Cruz Cardoso todos quanto 

estiveram na organização da visita do senhor Bispo de Coimbra, D. Virgílio do 

Nascimento Antunes, à freguesia de Góis, União de Freguesias de Cadafaz e do 

Colmeal e Vila Nova do Ceira, felicitações extensivas à Câmara Municipal por se ter 

associado na organização, a qual reputou de bastante interessante pelo 

relacionamento positivo existente entre as diversas entidades públicas e privadas das 

freguesias que foram objeto de visita. Mais felicitou, a Câmara Municipal pela adesão à 

Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 (EN2), desejando que este 

projeto contribua para o desenvolvimento no nosso território, nomeadamente na área 

do comércio e do turismo. Felicitou ainda, a Câmara Municipal quanto ao lugar 

alcançado Índice de Transparência Municipal (ITM) - 103º no ano de 2016, exatamente 

mais 103 lugares que no ano de 2015, tendo a nível distrital ficado na 11ª posição, 

salientando o facto do Município de Góis reunir requisitos para que possa vir a alcançar 

um lugar ainda mais desejável. Congratulou-se pelo Tribunal de Contas ter visado à 

Câmara Municipal o projeto para o futuro Parque Municipal, o qual irá ser um 

equipamento muito importante para os trabalhadores dos serviços externos. Mais 

congratulou-se, pela Câmara Municipal ter proporcionado aos alunos do Centro Escolar 

da Freguesia de Alvares a atividade de natação na piscina de Pedrógão Grande, 

sendo seu entendimento que os alunos do 1º ciclo de Góis e Vila Nova do Ceira no 

próximo ano letivo possam, de igual modo, usufruir desta atividade desportiva. 

Interveio o senhor Amílcar Barata Aleixo que em nome da empresa Prorresina – Produtos 

Resinosos, Lda, agradeceu o voto de reconhecimento presentemente atribuído pela 

Assembleia Municipal.  

Dada a palavra à senhora Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões, realçou 

que o lugar alcançado pelo Município de Góis quanto ao Índice de Transparência 
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Municipal, não se deve somente ao exercício da maioria socialista do executivo, mas 

também aos Vereadores eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por 

Góis. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à senhora Presidente da 

Câmara Municipal para prestar os devidos esclarecimentos às questões que foram 

colocadas à Câmara Municipal. 

A senhora Presidente da Câmara Municipal, após cumprimentar todos os presentes, 

iniciou a sua intervenção dando conhecimento do ponto de situação relativo ao 

Projeto da Praia do Sinhel, realçando que os prazos para a atual fase deste projeto 

estão a ser devidamente cumpridos por parte da empresa, pelo que oportunamente 

poderá vir a ser realizada uma apresentação do projeto para este espaço de lazer. 

No que concerne à circular externa, informou que está a ser elaborado um estudo 

quanto aos trabalhos que necessitam de ser realizados e ao custo dos mesmos, uma vez 

que presentemente a Câmara Municipal não dispõe de orçamento global para os 

mesmos, sendo que quando existir disponibilidade financeira será um investimento a 

levar a efeito.  

Quanto ao encerramento da extensão de Alvares, referiu ser do conhecimento do 

senhor Presidente da Freguesia, todos os procedimentos que a Câmara Municipal tem 

levado a efeito junto das competentes entidades, apesar desta área não ser da 

competência da Câmara Municipal. Contudo é seu interesse que todos os munícipes 

tenham acesso a cuidados de saúde, pelo que continuará a ser um assunto  na ordem 

do dia até que o mesmo venha a ter o desfecho que todos desejamos, o 

funcionamento da extensão de saúde desta freguesia. 

Quanto à Pedra Letreira, referiu que a Câmara Municipal já tomou todas as diligências 

junto da Direção Geral do Património Cultural, a fim de se poder fazer uma intervenção 

nesta plataforma de xisto e toda a zona envolvente, no sentido de este imóvel 

classificado de interesse público poder vir a ser objeto de visita. 

Quanto ao novo Sistema Integrado de Mobilidade Góis SIM, referiu que o balanço do 

mês de janeiro atá à presente data é positivo, existindo a necessidade de se fazer 

alguns reajustamentos ao nível de trajetos e horários para que o mesmo tenha ainda 

uma maior funcionalidade, tendo para o efeito prestado esclarecimentos sobre alguns 

procedimentos para o seu funcionamento. 
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No que concerne ao Executivo da União de Juntas, objeto de intervenção do senhor 

Valentim Rosa, referiu que não se irá pronunciar sobre essa questão. 

Quanto à sugestão do senhor Orlando Alvarinhas sobre a demolição do imóvel, 

propriedade da Câmara Municipal, cujo telhado está a ser objeto de alteração na 

Praça da República, uma vez que o edifício tinha infiltrações gravíssimas, deteriorando 

o imóvel, onde funciona o serviço de design e a sede da Associação de Juventude, 

referiu não existir a possibilidade de a empresa a quem foi adjudicada a mesma de 

transitar para outro tipo de empreitada. Sendo a proposta do senhor Orlando Alvarinhas 

a demolição do imóvel, referiu que certamente a Assembleia Municipal irá refletir sobre 

a mesma, sendo que cancelar presentemente a obra irá trazer consequências para a 

Câmara Municipal. Referiu ainda, ser urgente intervir na Casa Alice Sande, imóvel 

deixado em testamento com a condição de ali instalar a Casa-Museu Alice Sande, 

esperando que até ao final deste mandato possamos ser dignos do legado que nos 

deixou Alice Sande.   

Quanto ao Parque Municipal, infraestrutura objeto de visto por parte do Tribunal de 

Contas, referiu ser um facto que a implantação do mesmo mereceu durante alguns 

anos uma discussão sobre a melhor localização para a sua edificação, pelo que a 

escolha recaiu na Quinta do Baião, sendo que a mesma não irá hipotecar este espaço, 

uma vez o artigo onde irá ser implantado este projeto é autónomo. Mais referiu, que a 

Câmara Municipal solicitou para que a arquitetura deste projeto não criasse um 

impacto visual, realçando o facto de quem circular na EN2 não irá visualizar o mesmo, 

uma vez que também foi pensada uma zona de vegetação envolvente ao mesmo.  

Referiu ainda, que os trabalhadores dos serviços externos da Câmara Municipal 

necessitam de melhores condições, pelo que é justo que a Autarquia faça este 

investimento. 

Quantos aos trabalhos nas vias identificadas pelo senhor Carlos Jesus, referiu que a 

Câmara Municipal solicitou orçamentos para os trabalhos necessários, a fim de 

proceder aos mesmos. Quanto à ETAR da Cabreira, informou que a empresa 

responsável pela obra está a cumprir os prazos patentes no contrato. No que concerne 

aos horários Sistema Integrado de Mobilidade Góis SIM na União de Freguesias informou 

que há a possibilidade de se reajustarem os horários, desejando que durante o mês de 

março este sistema esteja a funcionar na sua plenitude. 
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Quanto à questão colocada pela senhora Olinda Bandeira relativamente à estrada de 

Esporão referiu que a Junta de Freguesia de Góis está a tomar as devidas diligências 

para resolução definitiva desta situação.  Quanto à praia de Ponte do Sótão prestou os 

devidos esclarecimentos sobre o ponto de situação deste projeto. Quanto ao ramal de 

Lousã referiu ser um facto que foi o seu partido que deliberou fazer uma intervenção no 

mesmo, tendo sido no anterior governo exatamente do partido da senhora Olinda 

Bandeira que nada foi realizado relativamente ao mesmo. Ainda sobre este assunto, 

informou que a Câmara Municipal se associou aos vários momentos executados pelos 

municípios nos quais esta linha férrea tem o seu trajeto.  

Quanto à estrada de Ribeira, objeto de intervenção do senhor Graciano Rodrigues, 

informou que a Câmara Municipal está a elaborar um levantamento sobre os 

necessários trabalhos e respetivos orçamentos, para que a mesma venha a ser objeto 

de requalificação.  

Quanto à colocação de railes na EN342 entre Portela e a vila de Góis, informou o senhor 

José Carlos Garcia que a Câmara Municipal já tomou as devidas diligências junto da 

Infraestruturas de Portugal. Quanto circulação de trânsito na estrada do cemitério de 

Vila Nova do Ceira, informou que a solução encontrada foi a mais viável, porquanto a 

circulação de trânsito de maior volume deverá efetivamente ser feita pelo Passal. 

Quanto à abertura ao público do Espaço do Cidadão na freguesia de Alvares informou 

que está prevista para o primeiro trimestre do ano em curso, segundo informação da 

entidade competente. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento.  

 

ORDEM DO DIA 

 

 

1. LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO/REPROGRAMAÇÃO - Foi 

presente a deliberação do Executivo da sua reunião ordinária de 14.02.2017, 

relativamente ao assunto em epígrafe. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a 

reprogramação de compromissos plurianuais constantes na deliberação do Executivo 

de 14.12.2017. 
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2. LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO/AUTORIZAÇÃO PARA A 

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - Foi presente a deliberação do Executivo 

da sua reunião ordinária de 14.02.2017, relativamente ao assunto em epígrafe. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a 

reprogramação de compromissos plurianuais constantes na deliberação do Executivo 

de 14.02.2017. 

 

 

3. 1 ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL/ANO 2017 - Foi presente a deliberação do 

Executivo da sua reunião ordinária de 14.02.2017, relativamente ao assunto em 

epígrafe. 

Interveio a senhora Maria do Céu Simões Alves que relativamente ao assunto em 

análise referiu ser propósito de todos contribuirmos para que o concelho tenha a maior 

estabilidade possível em termos de empregabilidade, sabendo a importância que a 

instituição Câmara Municipal representa nessa realidade.  Por outro lado, também não 

podemos deixar de evidenciar que estamos perante um ano eleitoral e um período de 

pré-campanha, pelo que o presente assunto na sua opinião representa de certa forma 

um ponto de reflexão sobre o timing certo para concretizar posição de trabalho 

daqueles que já são funcionários da Câmara Municipal e de mais três postos de 

trabalho a criar, com a necessidade que já foi explicada noutras oportunidades. Mais 

referiu, que as suas observações se consubstanciam ao momento, sendo este um 

momento pré-eleitoral, entende a causa deste assunto estar a ser objeto de análise.  

Dada a palavra, a senhora Presidente referiu que a proposta de alteração ao mapa de 

pessoal presentemente objeto de análise e votada por unanimidade pelo Executivo, já 

foi realizada no ano transato, por três vezes, tendo a mesma sido reprovada, havendo 

apenas uma diferença, i.e., foi por si proposta a abertura de lugares a qual não foi 

possível, que era a consolidação de mobilidades. Mais referiu, que o orçamento de 

estado para 2017 permitiu a consolidação das mobilidades. Face ao exposto, referiu 

que a presente proposta em nada tem a ver com uma campanha eleitoral, mas sim, 

com as diretrizes do governo, no pleno sentido de resolução de situações de 

mobilidade que se prolongam há alguns anos, pelo que foi entendimento de todo o 
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Executivo a resolução definitiva de todos os trabalhadores, cuja sua carreira que se 

encontrava em regime de mobilidade.  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a 

1ª Alteração ao Mapa de Pessoal/Ano 2017. 

 

4. 2ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL/ANO 2017 - Foi presente a deliberação do 

Executivo da sua reunião ordinária de 20.02.2017, relativamente ao assunto em 

epígrafe. 

Interveio a senhora Lídia Raquel José que questionou o por que da existência de duas 

reuniões com um período reduzido entre as mesmas, a fim de ser alterado novamente o 

Mapa de Pessoal. 

Dada a palavra, a senhora Presidente referiu que a primeira proposta de alteração ao 

Mapa de Pessoal tinha a proposta de se criar um lugar na carreira de Técnico Superior 

afeto à DAG, bem como o ajustamento de dois lugares já existentes, tendo para o 

efeito prestado os devidos esclarecimentos, tendo sido solicitado em reunião da 

Câmara Municipal uma melhor reflexão sobre os referidos lugares, bem como uma 

informação mais pormenorizada sobre essas mesmas situações. Face ao solicitado, 

informou ter dado indicações aos serviços, no sentido de existir uma melhor 

fundamentação sobre o assunto análise, para que posteriormente, se realizasse uma 

reunião da Câmara Municipal extraordinária, com o objetivo de uma melhor discussão 

do assunto em questão.  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria, com catorze 

votos a favor, e, quatro abstenções, dos senhores Orlando Cide Antunes Alvarinhas, 

Pedro Miguel da Conceição Agostinho, Maria do Céu Simões Alves e Maria Olinda 

Bandeira das Neves Almeida Simões, elementos da bancada do Grupo de Cidadãos 

Eleitores Independentes por Góis, aprovar a 2ª Alteração ao Mapa de Pessoal/Ano 

2017. 

 

5. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA - O senhor 

Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra para se pronunciarem sobre o 

presente assunto. 
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Usou da palavra o senhor Victor Manuel Fonseca Duarte referindo que o relatório 

referindo que no item Domínio das Obras Municipais – Obras por Administração Direta, 

estando contabilizadas 85 intervenções, cabendo apenas neste total 7 à freguesia de 

Alvares. Tendo em conta esta freguesia ocupa 38% do território concelhio, referiu que 

espera que não seja considerado que se encontra realizados todos os trabalhos afetos 

esta freguesia.  

Usou da palavra o senhor João Miguel Carvalho Mourão referindo que efetivamente o 

total de obras por Administração Direta são efetivamente de 85, porém, realçou que 

por vezes em 7obras realizadas a Câmara Municipal gasta um montante superior a 

muitas outras, sendo importante que a senhora Presidente procedesse aos devidos 

esclarecimentos do montante despendido nas referidas 7 obras. No que concerne às 

atividades constantes no Domínio Cultural e Recreativo, sejam estas promovidas pela 

Câmara Municipal ou por outras Entidades concelhias, é motivo de orgulho para todos 

que a Câmara Municipal seja uma parceira ativa com as mesmas.  No que concerne à 

situação financeira, referiu congratular-se pelos dados apresentados, fruto do empenho 

e dedicação de todos quanto trabalham em prol do desenvolvimento deste concelho, 

realçando a disponibilidade da bancada do PS em continuar a colaborar e apoiar a 

presidência da Câmara Municipal.  

Interveio o senhor Pedro Miguel da Conceição Agostinho referindo que no que 

concerne ao documento em discussão referiu que o Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis nunca colocou em causa nem a saúde financeira da Câmara 

Municipal, nem a organização da mesma. Da análise realizada ao documento em 

causa, apraz-lhe referir os processos judiciais pendentes, nomeadamente, o processo 

da Comissão de Melhoramentos de Cortes, tendo questionando o ponto da situação 

do mesmo, bem como o processo referente à Companhia de Seguros no âmbito do 

acidente de trabalho dos trabalhadores da Câmara Municipal no ano de 2005. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que apesar dos processos judiciais 

constarem no relatório da atividade financeira da Câmara Municipal, não devem os 

mesmos ser objeto de discussão na Assembleia Municipal. 

Dada a palavra, a senhora Presidente da Câmara Municipal informou o senhor Victor 

Duarte a existência de muitas obras por administração direta que não constam neste 

relatório, porquanto foram realizadas por funcionários da Câmara Municipal afetos à 
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freguesia que preside. Quanto à questão do senhor Pedro Agostinho relativa ao 

processo judicial da C.M. Cortes, informou que o mesmo se encontra devidamente 

resolvido. Quanto ao outro processo judicial, informou a Câmara Municipal está a tentar 

reaver o montante que disponibilizou, tendo para o efeito prestado os devidos 

esclarecimentos. 

Antes de terminar este ponto, o senhor Presidente da Assembleia Municipal teceu várias 

considerações, nomeadamente numa referência genérica às novas competências das 

autarquias locais, seguindo-se um alerta para que os autarcas tenham em atenção o 

exposto na legislação que regula a tutela administrativa, nomeadamente o DL 27/99, 

para que não incorram no risco de eventual perda de mandato. A terminar comentou 

o que considera ser o risco das politicas populistas, condenando as posturas frequentes 

de terra queimada e de enxovalho dos agentes políticos, apelando à elevação da 

intervenção politica ao considerar que enquanto eleitos estamos nesta Assembleia 

para servir e defender os interesses dos Goienses, devendo fazer politica de forma 

adequada e responsável. 

 

APROVAÇÕES EM MINUTA: 1 a 4. 

 

PÚBLICO: Dada a palavra ao público 

a) Usou da palavra o senhor Joaquim Mateus, que iniciou a sua intervenção 

agradecendo ao senhor Presidente da Assembleia Municipal a descentralização das 

sessões do órgão deliberativo. De seguida, fez uma breve apresentação do Projeto 

para o Parque de Lazer da Selada, desejando que no ano em curso seja realizada a 

cerimónia de colocação da 1ª pedra e, posteriormente, seja dado início à implantação 

deste projeto. Fez referência à necessidade de obras na circular externa e rua da eira 

dos corvos, bem como à necessidade de colocação de toponímicos nas ruas de Cortes 

e a recuperação do lavadouro desta localidade. Fez também referência ao Sistema 

Góis SIM, tendo conhecimento do benefício que o mesmo tem para os munícipes de 

Cortes se deslocarem à sede do concelho, prevalecendo-se da oportunidade para 

agradecer a colocação de postes de eletricidade no campo de futebol. Por último, 

colocou a questão quanto ao pagamento de IMI por parte das Comissões/Associações 
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de Melhoramentos, questionando sobre a possibilidade de as mesmas serem objeto de 

isenção de pagamento deste imposto municipal. 

b) Usou da palavra o senhor João Reis Antão iniciando a sua intervenção fazendo 

referência à necessidade de requalificação da rua da Eira dos Corvos a todos os níveis, 

não somente ao nível da pavimentação, mas também de saneamento.  Fez referência 

a um imóvel nesta localidade, propriedade da Câmara Municipal, o qual há algum 

tempo se encontra em estado de degradação, pelo que é sua opinião que seja objeto 

de intervenção. Referiu que com a abertura do futuro Espaço do Cidadão na freguesia 

de Alvares, deseja que o mesmo seja uma delegação da Câmara Municipal. Quanto 

ao Góis SIM, referiu que o mesmo ficaria complementado se nas zonas em que o 

mesmo não faz trajeto poderia ser complementado com o transporte de táxi existente 

nesta freguesia. No que concerne à rota da EN2 referiu que à semelhança de outros 

municípios o município de Góis poderia colocar mais bastões sobre a mesma e não 

somente os que tem, porquanto entende ser insuficientes para a visibilidade deste 

projeto. 

c) Interveio o senhor Carlos José Neves Alves que na qualidade de Presidente da 

direção da Comissão de Melhoramentos de Alvares agradeceu reconhecidamente à 

Câmara Municipal, na pessoa da senhora Presidente da Câmara, o apoio dado à 

coletividade nas obras de demolição do edifício sede, a fim de procederem a 

edificação de novo imóvel, bem como a iluminação colocada durante a época 

natalícia. 

d) Usou da palavra o senhor Antonino Dias Antunes referindo que a última sessão da 

Assembleia Municipal na freguesia de Alvares data de há cinco anos, na qual foram 

expostos alguns assuntos que até agora ainda não foram objeto de resolução, tendo 

para o efeito apresentado alguns destes, havendo a necessidade de os mesmos serem 

devidamente colmatados, tendo para o efeito renovado a necessidade de colocação 

e espelhos convexos para trânsito em algumas zonas, a fim de poder melhorar a 

circulação do trânsito. Quanto à rota da EN2, referiu que no concelho de Góis apenas é 

visível um pendão, no limite do concelho com o de Vila Nova de Poiares, pelo que seria 

importante a colocação de vários em zonas concelhias onde esta estrada passa. De 

seguida, expôs uma situação relativa à empresa da sua esposa no Pólo industrial de 

Cortes, situação que urge ser resolvida, porquanto a mesma data de há quatro anos. 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu as intervenções, tendo dado 

a palavra à senhora Presidente da Câmara Municipal para responder às questões que 

foram colocadas. 

A senhora Presidente da Câmara Municipal referiu que quanto à colocação de 

toponímicos em Cortes, os mesmos têm de ser objeto de análise da Comissão 

Toponímica e posteriormente de deliberação da Câmara Municipal. 

Quanto ao Espaço de Cidadão na freguesia de Alvares referiu que o mesmo não será 

uma delegação da Câmara Municipal, mas sim um espaço que irá servir os munícipes 

relativamente a alguns assuntos. 

Quanto à Rota da EN 2, referiu que quando os municípios aderiram foi acordado que 

cada município colocaria apenas um pendão, pelo que também já tomou as devidas 

diligências para que sejam colocados pendões identificativos em outras zonas do 

concelho. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo senhor Presidente da Assembleia 

declarada encerrada a sessão, pelas vinte horas e quinze minutos, da qual para constar 

se lavrou a presente ata que irá ser assinada pelo senhor Presidente e pelos Secretários.  

 

O Presidente,_____________________________________ 

 

A Primeira Secretária,_____________________________ 

 

 O Segundo Secretário,____________________________ 


