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ATA Nº 6/2016 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 

SEIS DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS - Aos seis dias do mês de dezembro do 

ano de dois mil e dezasseis, no auditório da Casa do Artista de Góis, reuniu a 

Assembleia Municipal, pelas dezassete horas, com a seguinte ordem de trabalhos:  

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. APROVAÇÃO DA ATA Nº 5/2016 

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 

 

ORDEM DO DIA 

 

4. ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS 

5. PROPOSTA DE FIXAÇÃO DAS FORMAS DE APOIO ÀS FREGUESIAS DO 

CONCELHO/ANO 2017 

6. 3ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2016 

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

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

8. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA 

 

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. 
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Grupo Cidadãos Eleitores Independentes por Góis – Dr. Miguel Luís Martins Alves 

Fortunato; 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, José Manuel Sequeira Cardoso Bandeira. 

 

Presidentes das Juntas de Freguesia de: 

Alvares – Dr. Victor Manuel Fonseca Duarte (Cidadãos 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 (PS) 

 

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

Lurdes Oliveira Castanheira e dos Vereadores Dr. José Alberto Domingos Rodrigues, 

Eng.º Diamantino Jorge Simões Garcia e Maria Helena Antunes Barata Moniz.  

 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal, após iniciar a sessão do órgão 

deliberativo, convocou o senhor João Miguel Carvalho Mourão para tomar posse 

como elemento da bancada do PS em virtude da renúncia da Dr.ª Sílvia Maria 

Gonçalves. 

 

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

senhor Eng.º Mário Almeida Nunes do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes, 

por motivos alegados não poderá 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 José Manuel Sequeira Cardoso 

Bandeira e a bancada do PS a senhora Lídia Raquel Duarte José. 

Mais informou que o senhor Renato José dos Santos Vitorino não irá comparecer na 

presente reunião, tendo apresentado a devida justificação. 
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ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. APROVAÇÃO DA ATA Nº5/2016 - Posta à votação a Ata nº5/2016 foi aprovada por 

unanimidade. 

Em conformidade com o nº3, do artigo 34º do Código do Procedimento 

Administrativo, a senhora Lídia Raquel Duarte José do PS e o senhor José Manuel 

Sequeira Cardoso Bandeira do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, 

não participaram na votação, por não terem estado presentes 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 30.09.2016 até à 

presente data, nomeadamente o agradecimento por parte do senhor Dr. José 

António José Pereira de Carvalho do Voto de Louvor e Reconhecimento atribuído 

por unanimidade na última sessão deste órgão, bem como o agradecimento da 

Assembleia Municipal de Pampilhosa da Serra pelo Voto de Pesar remetido pelo 

falecimento do Professor José Ramos Mendes.  

De seguida, fez uma breve alusão a uma missiva remetida à Assembleia Municipal na 

qual é exposta uma situação relativa a um aparelho de ar condicionado colocado 

numa habitação no lugar do Soito, assunto da competência da Câmara Municipal, 

já conhecedores desta comunicação. Fez ainda, referência à reunião da ACES 

Pinhal Interior Norte relativamente ao evento “Pensar & Agir em Saúde de 

Proximidade” e promovido pelo Conselho da Comunidade do Agrupamento de 

Centros de Saúde do Pinhal Interior Norte e pelo ACES PIN, iniciativa que por diversos 

fatores não foi levada a efeito. 

Deu ainda conhecimento, da comunicação remetida pela Assembleia Municipal de 

Góis no que concerne ao Orçamento deste órgão para o próximo ano, bem como 

do ofício remetido pela Câmara Municipal de Góis o qual comunica a deliberação 

da não aprovação dos Documentos Previsionais/Ano 2017. Mais deu conhecimento, 

da Moção: "Só com outra política será possível combater o flagelo dos fogos 

florestais", tomada em sessão da Assembleia Municipal de Tavira.  
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Sobre eventos, deu conhecimento do convite e da sua presença na Assembleia da 

República no âmbito do convite dirigido pela Comissão de Ambiente, Ordenamento 

do Território, descentralização, Poder Local e Habitação no âmbito da apreciação 

dos Projetos de Lei 231/XII (PCP), 272/XIII (BE)e PJR 393/XIII (PS), relativos ao regime de 

reorganização territorial de freguesias. Mais deu conhecimento da 

Convenção Nacional que assinala os 40 anos de Poder Local Democrático, a realizar 

no dia 10.12.16, no Convento de São Francisco em Coimbra. 

Por último, fez alusão ao II Jantar Solidário promovido pelo Conselho Regional da 

Casa do Concelho de Góis, iniciativa cuja a receita reverteu a favor da Santa Casa 

da Misericórdia de Góis. 

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

o senhor João Miguel Carvalho Mourão. 

 

 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 Graciano Antunes Rodrigues congratulando-se pela forma como 

decorreu a última sessão deste órgão na qual foi eleito como Presidente desta 

Assembleia Municipal o senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia, prevalecendo-se da 

oportunidade para lhe dirigir as maiores felicidades no desempenho das suas 

funções.  

De igual modo, congratulou-se pela forma como o Góis Moto Clube comemorou o 

seu 25º aniversário, dirigindo em nome da freguesia que preside as suas felicitações a 

todos quanto integram os órgãos sociais, bem como a todos os voluntários que se 

associam aos eventos promovidos e a todas as Instituições que colaboram com o 

Góis Moto Clube. 

Como é do conhecimento geral, referiu que a Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Góis irá brevemente eleger uma nova direção, pelo que felicitou a 

atual direção pelo trabalho desenvolvido no concelho, votos extensivos a todos/as 

bombeiros/as voluntários que exercem o seu voluntariado nesta Instituição. 

De seguida, questionou sobre o ponto de situação da requalificação da Rua Alice 

Sande em Góis, bem como a ampliação da rede pública, no sentido do cruzamento 
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do Casalinho para a entrada vila, junto à ponte nova. De igual modo, questionou da 

previsão para a requalificação de alguns arruamentos na freguesia de Góis, 

realçando o facto de recentemente na localidade de Bordeiro ter sido procedido a 

trabalhos de mudança nas canalizações existentes, pelo que importa agora 

proceder à pavimentação dos respetivos arruamentos. Mais questionou, sobre a 

situação do projeto para implementação da Praia Fluvial de Ponte do Sótão, bem 

como dos estacionamentos na Av. Padre António Dinis, na vila de Góis. Questionou 

ainda, da previsão para proceder aos trabalhos de manutenção no percurso 

pedonal na Praia Fluvial da Peneda/Pêgo Escuro; bem como do ponto de situação 

do procedimento concursal para a execução do Parque Municipal. 

Interveio o senhor António Carvalho que iniciou a sua intervenção agradecendo à 

Câmara Municipal a requalificação da estrada do cemitério, obra que está em fase 

de conclusão, bem como o Ciclo das Trutas na Monteira, o novo abastecimento de 

água e o açude da Farroiba. Deu conhecimento dos dois protocolos celebrados 

entre a Câmara Municipal e a freguesia que preside no âmbito da requalificação 

dos lavadouros de Murtinheira e Sacões. Deu ainda conhecimento, da intenção de 

requalificação do açude de Murtinheira.  Mais deu conhecimento, da necessidade 

de requalificação da estrada entre Telhada e Capelo. 

De seguida, fez uma breve explanação relativamente à localidade de Chapinheira, 

porquanto a mesma pertence a três concelhos, havendo alguns transtornos ao nível 

da correspondência, bem como de alguns processos, nomeadamente no que 

concerne ao cartão de eleitor, porquanto os residentes pertencentes ao concelho 

de Góis, encontram-se recenseados na freguesia de Pombeiro da Beira, porém 

quando necessitam de um atestado de residência solicitam à freguesia que preside, 

pelo que no seu entendimento urge resolver estas situações, uma vez que os 

munícipes de Góis não se revêm como munícipes de outro concelho. 

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

congratulando-se pelos trabalhos realizados nas estradas na freguesia de Alvares, 

havendo algumas que ainda necessitam de ser intervencionadas, fazendo uma 

breve alusão às mesmas.  De seguida, questionou para quando é que está previsto o 

funcionamento da ETAR de Alvares, bem como se a fossa existente na localidade de 

Amioso Fundeiro já se encontra ao serviço da população. 
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Quanto ao estado de saúde no concelho, referiu que mais uma vez, apraz-lhe 

mencionar a situação que se vive na freguesia de Alvares, porquanto a extensão de 

saúde se encontra encerrada, sendo do seu conhecimento que não é por falta de 

médico para prestação dos respetivos serviços, tendo solicitado um empenho de 

todos junto das competentes entidades. Terminou, solicitando informação sobre o 

processo do projeto da Praia Fluvial do Sinhel. 

Interveio o senhor Carlos da Conceição Jesus prevalecendo-se da oportunidade 

para agradecer e felicitar a Câmara Municipal na pessoa da senhora Presidente 

pelos trabalhos realizados de limpeza de arvoredo seco na estrada do Vale do Ceira, 

bem como, pelos trabalhos que estão a ser realizados no muro na localidade de 

Cabreira. Seguidamente, deu conhecimento da necessidade de requalificação da 

via de acesso entre o Colmeal e o limítrofe do concelho em direção à povoação de 

Cepos na freguesia de Arganil, porquanto se trata de uma via bastante utilizada 

pelos munícipes de Colmeal e aldeias limítrofes para deslocação ao concelho de 

Arganil, pelo que reiterou a sua solicitação. Deu ainda conhecimento, da 

necessidade de requalificação da via Colmeal-Soito-Carrimá-Malhada. 

De seguida, deu conhecimento da comunicação da ANAFRE, relativamente a uma 

reunião sobre proteção civil a realizar no dia 16.12.16, no Convento de São Francisco 

em Coimbra. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou o senhor Carlos da 

Conceição Jesus que na última Assembleia Municipal o assunto sobre a visita do 

senhor Comendador Rui Nabeiro à União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal ficou 

devidamente esclarecido.  

Interveio o senhor Miguel Luís Martins Alves Fortunato que iniciou a sua intervenção 

fazendo referência aos Documentos Previsionais/Ano 2017, os quais deveriam ser 

objeto de análise e deliberação na presente sessão, tendo o senhor Presidente da 

Assembleia Municipal feito referência à comunicação remetida pela Câmara 

Municipal relativamente aos referidos documentos, contudo não deu conhecimento 

do conteúdo. Porém, referiu que é do conhecimento geral que os Documentos 

Previsionais/Ano 2017 não foram aprovados, tendo no ano transato acontecido a 

mesma situação, sendo que 12 meses se passaram após essa mesma deliberação, e 

se aquilo que decorreu no que aconteceu no passado ano, era previsto que tivesse 
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havido alguma aprendizagem. Lamentou o facto, de ter servido para acautelar os 

interesses de Góis, estando convicto que foram os doze meses mais nefastos da 

história de Góis e convém fazer também uma justificação relativamente a esta 

situação. Referiu que a Câmara Municipal não aprovou dos Documentos Previsionais, 

tendo sido resposta da senhora Presidente que era uma nova forma de governar e 

que iria ser uma forma desafiante e diferente de gerir a Câmara Municipal. Referiu 

ainda, que foram suas palavras que não viria mal ao mundo com a não aprovação 

dos Documentos Previsionais, uma vez que a lei também prevê outras formas de 

suprir essa falta, mas o que é certo, é que a senhora Presidente da Câmara Municipal 

tranquilizou os Goienses dizendo que a gestão da Câmara Municipal sem os 

Documentos Previsionais aprovados iria ser desafiante e que não iria ser por este 

motivo que a sua gestão iria ser constrangedora. Mais referiu, que após a não 

aprovação dos Documentos Previsionais/Ano 2016, a maioria dos Vereadores retirou 

as competências que tinham delegado na senhora Presidente da Câmara Municipal. 

Nesse sentido, referiu que de um modo pouco leal para com o órgão que preside a 

senhora Presidente tentou reaver essas mesmas competências pela via judicial, 

embora sem sucesso.  

Continuou a sua intervenção, referindo que após estes factos, em reuniões da 

Câmara Municipal em que foram apresentados para análise e deliberação por 

algumas vezes o assunto alteração ao Mapa de Pessoal, mais uma vez, de forma 

prepotente, a senhora Presidente nem sequer aceitou as propostas dos Vereadores, 

tendo tentado que as mesmas não fossem incluídas na Ordem de Trabalhos. Face ao 

exposto, referiu que chegamos ao final deste ciclo e plasmamos que a resposta da 

senhora Presidente sobre esse assunto, aliás uma prova da sua incompetência como 

Presidente da Câmara, é que efetivamente ponderava dissolver a Câmara 

Municipal. Pelo que, não obstante destes factos, não nos podemos alhear da 

restante realidade politica e de tudo que nos rodeia, tendo havido algumas vozes do 

PS local que reconhecem a posição dos Vereadores eleitos pelo Grupo de Cidadãos 

Eleitores Independentes por Góis para não aprovarem os Documentos Previsionais, 

pelo que não é aos Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis que deve 

ser assacada a responsabilidade pela não aprovação dos referidos documentos. 

Pelo que, por essas mesmas afirmações, referiu que conclui que o único responsável 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GÓIS 

 

 

 8 

pela não aprovação dos Documentos Previsionais é do próprio PS, sendo uma 

situação que o próprio Partido Socialista criou, sendo o mesmo que terá que justificar 

o porquê da mesma aos Goienses.  

Ainda sobre a ponderação da dissolução do órgão executivo, referiu que se trata de 

uma falta de discernimento, uma vez que as pessoas que tinham a obrigação de 

gerar bom senso político, bem como de tentar suprir as divergências são afinal as 

pessoas que vêm a público hostilizar o Vereador do PS responsável por não garantir a 

manutenção da maioria socialista. Referiu que, politicamente estar-se a atacar o 

próprio partido desta forma não é bom para o desenvolvimento do concelho, sendo 

que tal situação só poderia conduzir à não aprovação dos Documentos Previsionais. 

Sendo também, percetível os ataques feitos não somente pelo PS local, mas também 

por altos dirigentes do PS distrital ao senhor Vereador José Alberto Domingos 

Rodrigues, porque só desta forma podemos justificar e perceber porque é que o 

senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues toma a posição que toma e assim 

percebemos e aceitamos a sua posição. Acrescentou, que o mais importante é que 

o Orçamento em si, além da importância que ressalva para a contabilidade, é um 

documento que irá criar na população determinadas expectativas, desde de obras 

que vão, ou não, ser realizadas, passando-se no concelho de Góis há alguns anos é 

que as obras são as mesmas, são transferidas de uns Orçamentos para os outros, não 

havendo grande novidade nestes documentos.  Pelo que, o que se passa aqui, não 

é somente a questão política da não aprovação, mas sobretudo uma falta de 

confiança de que após a aprovação de um Orçamento a capacidade e a 

responsabilidade de executar o mesmo, não havendo efetivamente confiança pelo 

que nós corroboramos e aplaudimos a coerência dos Vereadores eleitos pelo Grupo 

de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis por não terem aprovado os 

Documentos Previsionais/Ano 2017. Referiu ainda, que se trata de uma situação 

atípica, realçando as palavras por si proferidas na última sessão da Assembleia 

Municipal, ou as pessoas se predispõem a dar a cara pela nossa terra estando aqui 

de corpo aberto dispostos a ceder, uma vez que não existem investigadores que 

desejem vir para o concelho numa situação destas para que a criação de emprego 

público, bem como para que a despesa que a Câmara Municipal tem com pessoal 

está no limite dos limites, não é mais possível. Referiu que no passado ano foi 
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aprovado um empréstimo de quinhentos mil euros para fazer manutenção de 

estradas, sendo que cerca de 40% no nosso orçamento em despesas com o Pessoal. 

Apesar de saber que as Pessoas estão em primeiro, é importante apostar nestas, 

porquanto as mesmas precisam de meios e condições para se estabelecerem no 

nosso concelho, pelo que para procederem à sua fixação no nosso território têm que 

facto confiar em que o governa, pelo que a atual situação não cria confiança 

nenhuma. Face às suas palavras, manifestou a disponibilidade do Grupo de 

Cidadãos Eleitores Independentes por Góis para se constituir uma comissão para se 

tentar perceber o que se passa na Câmara Municipal, uma vez que esta situação 

não se pode prolongar, não há criação de emprego no nosso concelho, estando o 

público esgotada e não há mais hipóteses de fixar mais pessoas em Góis, sendo esta 

situação desesperante para quem aqui quer viver. 

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

congratulando-se e felicitando a Câmara Municipal pela atribuição do galardão a 

Bandeira Verde Eco XXI, a qual tem como objeto a recolha e divulgação de boas 

práticas como forma de concretizar uma ação pedagógica, neste caso concreto 

junto dos municípios. De igual modo, felicitou pela distinção de Autarquia 

Familiarmente Responsável 2016, pelo Observatório das Autarquias +Familiarmente 

Responsáveis, fruto do trabalho que a Autarquia tem vindo a desenvolver em áreas 

como o a educação, a habitação, os transportes, a saúde ou a cultura, o desporto, 

o apoio à maternidade e paternidade e o apoio às famílias com necessidades 

especiais. Prevaleceu-se da oportunidade, para felicitar o AERGóis Trail Running pelo 

Treino Convívio realizado no Dia de Todos os Santos, felicitações extensivas ao 

Conselho Regional da Casa do Concelho de Góis pela organização do II Jantar 

Solidário, cujo um dos objetivos residiu no facto de parte da receita destinar-se como 

apoio financeiro para a Santa Casa da Misericórdia de Góis. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu as intervenções, tendo 

dado a palavra à senhora Presidente para responder às questões colocadas. 

Dada a palavra, a senhora Presidente após cumprimentar os presentes, iniciou a sua 

intervenção dando conhecimento que relativamente à requalificação da Rua Alice 

Sande, foi aberto procedimento concursal, não tendo havido nenhum concorrente, 

devido ao baixo valor proposto para a respetiva empreitada, pelo que irá ser revisto 
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o caderno de encargos e abrir novo procedimento concursal para o efeito. No que 

concerne ao prolongamento da iluminação pública referida, informou que o 

documento foi presente a reunião da Câmara Municipal e aprovado, porém devido 

ao valor os serviços ficaram de solicitar mais informações junto da EDP, concordando 

que a rede de iluminação pública se prolongue até ao cruzamento da Alagoa junto 

à Quinta do Baião, por entender que se trata de uma das entradas da vila de Góis. 

Quanto às requalificações necessárias em algumas estradas na freguesia de Góis, 

comunga da preocupação do senhor Presidente da freguesia de Góis, porém é do 

conhecimento geral que o empréstimo contraído pela Câmara Municipal de Góis 

reverteu sobretudo para requalificações nas freguesias de Alvares e na União das 

Freguesias de Cadafaz e Colmeal, pelo que no ano de 2017 irá privilegiar-se os 

arrumamentos das freguesias que não foram intervencionadas nesta área. 

Relativamente ao projeto da Praia Fluvial de Ponte Sótão, prestou os devidos 

esclarecimentos quanto às démarches realizadas para que a sua implantação seja 

uma realidade no próximo ano. Quanto ao Parque Municipal, informou que no dia 

09.12.16 irá ser celebrado contrato com a empresa que ganhou o procedimento 

concursal para o efeito. Informou ainda, que até ao final do mês em curso irá ser 

concluído o alcatroamento na Av. Padre António Dinis. Quanto ao assunto, relativo 

ao alargamento das vias em Vale de Moreiro agradeceu a disponibilidade da Junta 

de freguesia em colaborar nesse processo, porém terá que ser um assunto 

devidamente analisado. Quanto ao passeio pedonal Praia Fluvial da Peneda/Pêgo 

Escuro, informou que está previsto a alteração ao piso degradado para o primeiro 

trimestre do próximo ano.  

De seguida, manifestou o seu apreço pelas palavras de agradecimento dirigidas à 

Câmara Municipal pelos trabalhos realizados na freguesia de Vila Nova do Ceira, 

realçando ser também sua preocupação o caso que o senhor Presidente da 

freguesia expôs relativamente aos munícipes que residem da Chapinheira, por todos 

os constrangimentos que as suas vidas têm tido pelo facto de se tratar de uma 

localidade que pertence a três concelhos, residindo também a sua preocupação no 

facto de não contarem para o censos, bem como para as transferências da 

administração local.  Quanto à intervenção na estrada entre as localidades de 
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Telhada e Capelo, informou que irá dar indicações aos serviços para se deslocarem 

ao local, a fim de efetuarem levantamento dos trabalhos necessários nesta via. 

Seguidamente, referiu que na sequência da intervenção do senhor Presidente da 

freguesia de Alvares apraz-lhe mencionar que desde a primeira hora viabilizou a 

questão das pavimentações da Roda Fundeira e da Roda Cimeira, sendo que 

relativamente à Simantorta também as viabilizou, porém sempre com algumas 

questões em defesa do interesse do Município, necessitando de ter conhecimento 

do orçamento para o efeito, a fim de saber se existe uma resposta financeira.  

Quanto à ETAR de Alvares e a fossa de Amioso Fundeiro, referiu que a Câmara 

Municipal está a acompanhar os trabalhos, estando a ETAR de Alvares em 

funcionamento após a intervenção que foi realizada neste equipamento, estando a 

fazer-se um outro projeto, porquanto a Câmara Municipal entende que se trata de 

um investimento que terá que ser efetivamente ampliado e/ou requalificado. Quanto 

à fossa de Amioso Fundeiro, tratou-se de uma obra que decorreu de forma 

interessante tendo sido cumprido os prazos para a realização da mesma. Quanto à 

questão da saúde, lembrou que numa iniciativa onde esteve presente o senhor 

diretor do ACES Pinhal Interior Norte, foram-lhe dirigidas pela sua pessoa algumas 

questões relativas à saúde no concelho, em particular a situação do funcionamento 

da extensão e saúde de Alvares. Sobre a Praia do Sinhel, informou sobre as empresas 

concorrentes ao procedimento concursal para o efeito, realçando o facto de ter 

havido três empresas que apresentaram o mesmo valor para efetivar os trabalhos 

constantes no referido procedimento, pelo que a Câmara Municipal terá que 

proceder a sorteio de uma destas para a realização dos trabalhos.  

No que concerne à intervenção do senhor Presidente da União de Freguesias referiu 

que desde a primeira hora teve o apoio da Câmara Municipal relativamente à 

requalificação do troço do Colmeal ao limítrofe do concelho de Arganil, tendo dado 

indicações aos serviços para procederem às diligências necessárias para que os 

trabalhos possam vir a ser efetivados. 

Quanto à intervenção do senhor Miguel Luís Martins Alves Fortunato, primeiramente 

agradeceu a forma simpática e elegante com que se dirigiu à sua pessoa, 

subscrevendo inteiramente que as pessoas têm de se predispor a fazer alguma coisa 

pela nossa terra, pelo que temos que levar isto até ao fim, e, constitui-se um desafio 
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governar-se sem orçamento, realçando que até ao momento não houve qualquer 

obra que tenha ficado hipotecada, havendo uma questão que é do conhecimento  

do senhor líder de bancada do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis 

é que os Documentos Previsionais são documentos obrigatórios. Sobre os 

Documentos Previsionais referiu ter solicitado parecer e audiência ao Tribunal de 

Contas, a fim de ter conhecimento sobre os constrangimentos de não ter os referidos 

documentos aprovados.  

Ainda sobre o orçamento municipal, referiu que é um facto que 40% do mesmo vai 

para despesas com pessoal, procedimento levado a efeito aquando o senhor Miguel 

Fortunado integrava a bancado do PS, já nessa altura se gastava 1/3 do orçamento 

municipal com despesas com o pessoal, não compreendendo qual o motivo da sua 

preocupação. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento.  

 

ORDEM DO DIA 

 

Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal fazendo referência aos 

Documentos Previsionais/Ano 2017, assunto que devia constar na ordem do dia desta 

sessão para que fossem objeto de análise e discussão por este órgão. Deu nota da 

sua preocupação pelo facto de, mais uma vez, estes não ter havido aprovação em 

reunião do Executivo, o que implica que os mesmos não cheguem a este órgão, 

limitando o exercício das suas competências e privando os Goienses da discussão e 

deliberação sobre estes importantes documentos. 

Após esta intervenção foi dado seguimento à ordem do dia. 

 

4. ADITAMENTO AO PROTOCOLO DE TRANSPORTE COLETIVO DE PASSAGEIROS - Foi 

presente a deliberação do Executivo da sua reunião ordinária de 22.11.2016, 

relativamente ao assunto em epígrafe. 

Interveio o senhor Graciano Antunes Rodrigues referindo registar com apreço e 

congratular-se pelos novos percursos que irão ser realizados dentro e fora do 

concelho, numa mais valia para quem reside no concelho. 

Interveio o senhor Victor Manuel Fonseca Duarte referindo que efetivamente se trata 

de uma mais valia para o concelho, realçando o facto de na freguesia que preside 
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pelos documentos apresentados não ver uma melhoria significativa, porém com a 

implementação novo plano de mobilidade há claramente um acréscimo de custos 

para a Câmara Municipal. 

Interveio o senhor Carlos da Conceição Jesus referindo o seu desconhecimento do 

novo plano de mobilidade para o concelho, esperando que haja uma melhoria 

significativa na União de Freguesias. 

Interveio o senhor Pedro Miguel da Conceição Agostinho referindo a necessidade de 

correção da cláusula 5ª, onde é feita referência à data de 16.09.16. 

Interveio o senhor João Miguel Carvalho Mourão referindo que o novo plano de 

mobilidade para o concelho é efetivamente uma benesse para os munícipes que 

utilizam os transportes públicos para se deslocarem dentro e fora do concelho. 

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

Manuel Fonseca Duarte que o plano para a freguesia de Alvares é uma adaptação 

à rede existente. Informou ainda, que é intenção da Câmara Municipal proceder 

ainda durante o mês em curso a apresentação pública do mesmo, desde que 

estejam reunidas todas as condições para o efeito. No que concerne à discussão 

deste assunto com os senhores Presidentes das Freguesias concelhias, referiu que o 

mesmo foi discutido em reunião conjuntamente com outros assuntos, tendo o senhor 

Presidente da União das Freguesias se ausentado no decorrer da mesma. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar 

a assunção de compromissos plurianuais constantes na deliberação do Executivo de 

22.11.2016. 

 

5. PROPOSTA DE FIXAÇÃO DAS FORMAS DE APOIO ÀS FREGUESIAS DO 

CONCELHO/ANO 2017 - Foi presente a deliberação do Executivo da sua reunião 

ordinária de 25.10.2016, relativamente ao assunto em epígrafe. 

Interveio o senhor Carlos da Conceição Jesus realçando o facto de no ano transato 

ter manifestando o seu desagrado sobre o documento em causa, realçando o facto 

de a Lei nº75/2013,12.09, ser bem explícita nos seus artºs 23º, 25º, 33º, 131º,132º e 133º 

daquilo que devem ser as atribuições do município em articulação com as 

freguesias, salientando a existência de municípios que delegam competências nas 

freguesias, não sendo Góis um exemplo nessa matéria.  Referiu que a União de 
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Freguesias, disponibilizou-se para celebrar contrato no âmbito da delegação de 

competências nas freguesias e acordo de execução. Quanto ao documento em 

questão, mencionou que o mesmo é extramente vago, semelhante ao apresentado 

no ano passado, um pouco abrangente, sublinhando não ser suficientemente claro 

aquilo que são as necessidades das freguesias e que a Câmara Municipal possa vir a 

colaborar. Lamentou que a delegação de competências não esteja patente no 

mesmo, facto que não irá ser realizada no presente mandato, porquanto a referida 

Lei é bem clara relativamente a este assunto.  

Interveio o senhor Victor Manuel Fonseca Duarte referindo que estamos perante um 

documento que decorre da lei, considerando que alguns apoios são naturalmente 

estruturados pela legislação. Fez uma retrospetiva relativamente ao poder que as 

freguesias tiveram no passado e ao que presentemente lhe foi atribuído legalmente, 

sendo que o que a mesmo plasma relativamente aos apoios às freguesias é como 

sendo “um ato de caridade”, realçando o facto de a Câmara Municipal colaborar 

com as freguesias muito além do que a lei plasma, sendo impossível a realização de 

alguns trabalhos na freguesia que preside sem a colaboração da Câmara Municipal 

aos mais diversos níveis.  

Interveio o senhor Graciano Antunes Rodrigues referindo que relativamente ao 

assunto em análise efetivamente que o mesmo decorre da legislação em vigor, a 

qual na sua opinião deveria ser mais específica. Porém, referiu que a mesma não 

restringe outros tipos de apoio que são do conhecimento de todos, pelo que lhe 

apraz registar positivamente a forma como a Câmara Municipal de Góis apoia e 

colabora com a freguesia que preside. 

Interveio a senhora Lídia Raquel Duarte José referindo os seus parcos conhecimentos 

sobre esta matéria, pelo que questionou qual o procedimento para que as freguesias 

sejam objeto dos apoios patentes no documento em análise, nomeadamente se têm 

de apresentar alguma candidatura para o efeito para que a Câmara Municipal 

aprove o referido apoio, bem como o período para que seja apresentado um plano 

para atribuição e apoio e se eventualmente as freguesias podem solicitar mais que 

um tipo de apoio, e, se há um limite de apoio financeiro destinado a cada freguesia. 

Realçou o facto das suas questões se consubstanciarem no facto do documento em 

apreço não ser muito esclarecedor nos pontos por si referidos. 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que a fixação destas formas 

de apoio decorre da Lei e tem de decorrer de alguma forma dentro de uma 

proposta genérica, tendo para o efeito apresentado alguns fundamentos sobre o 

assunto em questão nomeadamente em termos de equidade para com as 

freguesias a nível nacional. 

Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara Municipal, informou a existência de  

falta de conhecimento naquilo que são delegação de competências, contratos-

programa e as formas de apoio às freguesias. Manifestou o seu agrado pelas 

questões colocadas pela senhora Lídia José estando pela primeira vez a viver esta 

situação, pelo que admitindo a sua dificuldade colocou algumas questões para 

melhor compreender este assunto. 

Referiu, que nestes 40 anos de poder local toda a vida funcionou uma excelente 

parceria com todas as freguesias, pelo que referiu que a Lei nº75/2013 não refere que 

a Câmara Municipal é obrigada, mas refere que pode a Câmara Municipal celebrar 

contratos-programa bem como delegar competências nas freguesias, pelo que não 

podemos é celebrar contratos-programa e solicitar por exemplo à freguesia de 

Alvares que assuma as obras das infraestruturas da Praia do Sinhel ou a de Góis 

assumir Praia Fluvial de Ponte do Sótão, tendo conhecimento que as mesmas não 

têm Técnicos nem uma estrutura com meios financeiros capazes de desenvolver 

alguns investimentos, pelo que posteriormente solicitarão apoio à Câmara Municipal. 

Porém, realçou que nunca foi colocada de lado a possibilidade da delegação de 

competência, porquanto o mandato presente ainda não terminou. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com dezassete 

votos a favor e uma abstenção, do senhor Carlos da Conceição Jesus, aprovar a 

proposta de fixação de apoio às freguesias.  

O senhor Carlos da Conceição Jesus apresentou a seguinte declaração e voto, 

justificativa da sua abstenção: “Aquilo que eu digo é aquilo que decorre da Lei 

nº75/2015, o artigo 133º, as câmaras municipais e as juntas de freguesia, no prazo de 

180 dias após a respetiva instalação, celebram um acordo de execução que prevê 

expressamente os recursos humanos, patrimoniais e financeiros necessários e 

suficientes ao exercício de todas ou algumas das competências previstas no artigo 
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anterior. O que eu quero dizer é que não é possível, porque terminados 180 dias após 

a instalação do órgão não há celebração de contrato e delegação de 

competências, estamos a falar de um documento e como a senhora Presidente disse 

e muito bem são formas de apoio às freguesias, sendo esse documento vago no seu 

conteúdo. Agora o que eu quero dizer que os municípios, e, nós temos exemplos aqui 

bem perto, a delegação de competências que o Município de Góis se recusou a 

celebrar com a União de Freguesias de Cadafaz e do Colmeal, sendo isto que eu 

quero ver bem claro.” 

 

6. 3ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2016 - Foi presente a deliberação do Executivo 

da sua reunião ordinária de 08.11.2016, relativamente ao assunto em epígrafe. 

Interveio o senhor Victor Manuel Fonseca Duarte questionando se para o ano de 

2017 está prevista a continuidade do projeto de eficiência energética através de 

tecnologia LED. 

Dada a palavra, a senhora Presidente informou que em reunião com a EDP sobre o 

assunto em questão, foi colocada essa questão, porquanto entende que a intenção 

da EDP sobre esse projeto para o concelho era insuficiente, pelo que informaram que 

iriam reanalisar este assunto. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar 

a 3ª Revisão ao Orçamento/Ano 2016. 

 

7. 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 22.11.2016, relativamente ao assunto em 

epígrafe. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar 

a assunção de compromissos plurianuais constantes na deliberação do Executivo de 

22.11.2016. 

 

8. 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 líder da bancada dos Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis referindo que se nota uma evolução na apresentação do 

documento, propondo que na Atividade Desenvolvida, no quadro de atribuição de 

subsídios às Entidades, reconhece a existência de uma evolução relativamente a 

documentos anteriores, o qual descreve o montante atribuído a cada entidade, seja 

inserida uma coluna relativa ao valor acumulado.  

Dada a palavra, a senhora Presidente informou que iria dar indicação aos serviços 

para que se procedesse em conformidade com a proposta apresentada pelo senhor  

Miguel Fortunato. 

 

 

APROVAÇÕES EM MINUTA: 5 a 10 e 12. 

 

PÚBLICO: Dada a palavra ao público 

a) Usou da palavra o senhor João Reis Antão que agradeceu à Câmara Municipal 

de Góis e à Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra o apoio para o 

funcionamento da Academia Sénior da freguesia de Alvares que conta com dois 

pólos, reputando de excelência as atividades que têm sido dinamizadas. Informou, 

que Cortes é a localidade concelhia com mais população, pelo que urge a 

colocação de toponímicos nas ruas e respetivos números de polícia, a fim da 

correspondência dirigida aos residentes ser devidamente entregue aos mesmos. 

b) Interveio a senhora Bárbara Serra que, em nome de alguns Encarregados de 

Educação, cujos seus filhos frequentam o Centro Social Rocha Barros, agradeceu à 

Câmara Municipal a cedência dos espaços camarários onde presentemente 

decorrem algumas valências de apoio à infância desta IPSS, uma vez que a mesma 

se encontra em obras de remodelação. De igual modo, agradeceu a cedência da 

viatura para deslocação dos alunos desta IPSS à piscina da Lousã. Por último, 

questionou a possibilidade de a Câmara Municipal prolongar a atividade física e 

motora durante o período de férias letivas. 

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

Reis Antão que quanto à questão de colocação de topónimos a Câmara Municipal 

é a entidade responsável, havendo uma Comissão de Toponímia que analisa as 
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solicitações propostas para atribuição do nome a ruas/praças, sendo posteriormente 

um assunto presente ao Executivo para deliberação. 

Quanto à exposição da senhora Bárbara Serra, informou que a Câmara Municipal 

cedeu os equipamentos necessários ao bom funcionamento das valências de 

infância promovidas pelo Centro Social Rocha Barros, tendo o senhor Presidente da 

Direção agradecido pelo facto de a Autarquia se ter disponibilizado a encontrar 

conjuntamente uma solução viável.  Quanto à continuidade da expressão física e 

motora, informou que se trata de uma proposta que a Câmara Municipal irá 

considerar no superior interesse nas crianças do nosso concelho. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal terminou os trabalhos congratulando-se 

pela nomeação do senhor Eng.º António Guterres como Secretário Geral da ONU.  

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,____________________________ 

 


