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ATA Nº 2/2016 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 

VINTE E OITO DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZASSEIS - Aos vinte e oito dias do mês de abril 

do ano de dois mil e dezasseis, no auditório da Biblioteca Municipal 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 1/2016 

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 

 
ORDEM DO DIA 
 
1. NOMEAÇÃO DE PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA PARA O CONSELHO MUNICIPAL 

DE SEGURANÇA  

2. NOMEAÇÃO DE CIDADÃOS DE RECONHECIDA IDONEIDADE PARA O CONSELHO 

MUNICIPAL DE SEGURANÇA 

3. ARU/DELIMITAÇÃO DE ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DE GÓIS 

4. PRESTAÇÃO DE CONTAS/ANO 2015 

5. RELATÓRIO E PARECER DO ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO LEGAL DE 

CONTAS/ANO 2015 

6. 2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2016 

7. 2ª REVISÃO ÀS GOP/ANO 2016 

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

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

9. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA 

PÚBLICO 

 

Estavam presentes os senhores:  

Presidente: Dr. José António Pereira de Carvalho (PS) 

1ª Secretária: Drª. Dina Marlene Bandeira Carvalho (PS) 

2º Secretário: José Rodrigues (PS) 
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Vogais:  

Partido Socialista (PS) – Jaime Miguel Fernandes Garcia, Dr. João Miguel Carvalho 

Mourão, Dr. Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva, Nuno Pedro Tavares do Nascimento, 

Engº Renato José Santos Vitorino. 

 

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

Fortunato; Drª. Maria do Céu Simões Alves, Amílcar José Barata Aleixo, José Carlos 

Rodrigues Garcia, Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões, Engº Mário 

Almeida Nunes e Pedro Miguel Conceição Agostinho, 

 

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; 

Dr. Mário Barata Garcia, Engº Diamantino Jorge Simões Garcia e Maria Helena 

Antunes Barata Moniz. 

 

FALTAS: Não houve. 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 
 
1. APROVAÇÃO DA ATA Nº1/2016 - Posta à votação a Ata nº1/2016 foi aprovada por 

maioria com dezasseis votos a favor e uma abstenção do senhor Carlos Conceição 

Jesus do PS. 

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

Administrativo, os senhores Paulo Miguel Lemos Fernandes (PS) e Mário Almeida 

Nunes (Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis) não participaram na 

votação, por não terem estado presentes na sessão a que a mesma respeita. 
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O senhor Carlos da Conceição Jesus apresentou a seguinte declaração de voto: “A 

minha abstenção deve-se ao facto das minhas intervenções na Ata nº1/2016 não 

traduzirem minimamente o que foram as suas palavras relativamente aos assuntos 

discutidos”. 

 

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 23.02.2016 até à 

presente data. Mais deu conhecimento, de algumas reuniões onde esteve presente, 

tendo para o efeito apresentado uma breve explanação dos assuntos analisados e 

discutidos nas mesmas. 

De seguida, em nome da Assembleia Municipal propôs um Voto de Pesar pelo 

falecimento do senhor Aníbal Ventura Almeida e da senhora D. Elvira Bandeira 

Neves, pais da senhora D. Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões 

elemento da bandada do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, 

manifestando total solidariedade e profundo pesar a toda família pela sua 

irreparável perda.  

Posto à votação o Voto de Pesar foi aprovado por unanimidade. 

A senhora D. Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões em seu nome Pessoal 

e dos seus Familiares agradeceu o Voto de Pesar e a solidariedade demonstrada por 

todos quanto se associaram às cerimónias fúnebres.  

 

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 Victor Manuel Fonseca Duarte referindo a importância da 

informação transmitida pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal no que 

concerne à reunião com o senhor Secretário de Estado da Saúde, porquanto é um 

assunto de sumo interesse para o concelho, do conhecimento de todos, sendo a 

saúde a nível concelhio uma área tão maltratada pelas Entidades competentes. 

Recordou que os munícipes da freguesia que preside têm de se deslocar à sede do 

concelho, num percurso sinuoso de 40 km, para beneficiarem de consulta médica, 
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facto que lamenta, porquanto a extensão e saúde de Alvares ainda se encontra 

encerrada. 

De seguida, fez alusão ao Relatório de atividades do Município de Góis e às 

intervenções realizadas no concelho, nomeadamente na sua freguesia, facto que 

lamenta terem sido efetuados apenas quatro, desejando que o próximo relatório 

contemplasse mais trabalhos na freguesia de Alvares, nomeadamente naquilo que 

são os trabalhos no âmbito da limpeza florestal. 

Interveio o senhor Graciano Antunes Rodrigues que congratulou-se pelo interesse 

demonstrado pelo senhor Secretário de Estado da Saúde em resolução de alguns 

dos problemas visíveis no nosso concelho nesta área. De seguida, deu conhecimento 

das diligências tomadas relativamente à cedência através de contrato de 

comodato de terrenos para implementação da Praia Fluvial em Ponte do Sótão. Deu 

ainda conhecimento, que a Junta de Freguesia de Góis implementou o Núcleo 

Museológico Interpretativo do Ciclo do Milho, no moinho do Pêgo Escuro, o qual teve 

o seu momento inaugural no p.p. dia 10.04.16 - Dia dos Moinhos Abertos, espaço 

cultural que poderá ser visitado mediante agendamento de visita junto da freguesia 

que preside, estando esta autarquia a envidar esforços para que o referido núcleo 

durante a época balnear esteja aberto mediante horário para o efeito. 

Interveio o senhor José Carlos Rodrigues Garcia referindo que em matéria de saúde a 

Câmara Municipal tem vindo a efetuar diligências a fim de esta área ter a solução 

que todos ambicionam, a existência de serviços de saúde que sirvam toda a 

população concelhia. Referiu, que avizinha-se a época estival pelo que a limpeza de 

estradas e estradões florestais no seu entendimento deverá ser uma prioridade no 

nosso concelho, a fim de evitar a propagação de incêndios. 

No que concerne à abertura do Bar da Praia Fluvial das Canaveias em Vila Nova do 

Ceira, referiu que deve o processo relativamente a este assunto ser solucionado o 

mais rápido possível, uma vez que estamos a entrar numa época em que aquele 

local de lazer é apreciado por muitos visitantes para desfrutarem do seu tempo livre, 

pelo que urge a abertura do bar de apoio a este espaço. 

Terminou a sua intervenção, fazendo referência à inauguração do Sistema de 

Abastecimento de Água - Vila Nova do Ceira,  por ter recebido convite da Câmara 

Municipal para esta iniciativa, mencionando tratar-se de um investimento que há 

muito deveria ter sido concretizado. 
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Interveio o senhor João Miguel Carvalho Mourão congratulando-se do Sistema de 

Abastecimento de Água - Vila Nova do Ceira, realçando o facto de muitas críticas 

nas redes sociais à morosidade de implementação deste sistema ao invés de 

felicitações ao Município de Góis que realizou um investimento há muitas décadas 

desejado por muitos varzeenses, tendo o presente Executivo concretizado esse 

desejo, pelo que devemos todos nos associar à inauguração desta obra que em 

muito irá satisfazer todos os munícipes que usufruirão de água com qualidade com 

este novo sistema.  

De igual modo, congratulou-se pela abertura do Núcleo Museológico Interpretativo 

do Ciclo do Milho, no moinho do Pêgo Escuro, obra da Junta de Freguesia de Góis 

que em muito irá engrandecer a cultura do nosso território.  

Realçou a iniciativa levada a efeito pelo Conselho Regional da Casa do Concelho 

de Góis, a Mostra de Chanfana do Concelho de Góis, ocorrido no p.p dia 16.04.16 

em Lisboa, na sede da referida Instituição, que juntou alguns empresários da área 

gastronómica no nosso concelho, bem como de muitos conterrâneos num convívio 

que todos que se associaram puderam conviver e degustar um produto endógeno 

do nosso concelho, pelo que dirigiu as suas felicitações à Direção e Conselho 

Regional da Casa do Concelho de Góis por todas as iniciativas que têm vindo a 

promover numa ótica de promoção e divulgação do nosso concelho. 

Terminou a sua intervenção, dirigindo as suas felicitações à Direção da Associação 

Educativa e Recreativa de Góis pelo 83º Aniversário do Ressurgimento da 

Filarmónica, votos extensivos a todos quanto têm vindo a dar o seu melhor para que 

a Filarmónica seja um ícone da nossa cultura musical. 

Usou da palavra o senhor António Carvalho referindo que o sistema de 

abastecimento de água a Vila Nova do Ceira já se encontra em funcionamento, 

mencionando a excelência da água, acrescentando que apesar de se tratar de 

uma obra que teve a sua concretização como é dito na opinião pública “tardia” foi 

finalmente por este Executivo realizada, pelo que se congratula por tal facto, bem 

como, com a inauguração da mesma a fim de a população ter o real 

conhecimento de todo este processo. 

Interveio o senhor Pedro Miguel da Conceição Agostinho dando conhecimento da 

nova secção de desporto da Associação Educativa e Recreativa de Góis 

denominada de AERGóis Trail Running. De seguida, questionou sobre o ponto de 
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situação do Protocolo de Intenções da Rota da Estrada Nacional 2, no qual a 

Câmara Municipal de Góis é parceira. Terminou a sua intervenção, fazendo uma 

breve alusão sobre o estado de saúde em que vive este concelho, o qual terá que 

ter uma solução eficaz a bem da população concelhia. 

Usou da palavra o senhor Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva que iniciou a sua 

intervenção agradecendo à Assembleia Municipal por ter sido unânime no seu 

regresso, conforme solicitação para o efeito.  

Prosseguiu a sua intervenção, referindo que muitas vezes como cidadão e deputado 

deste órgão tem conhecimento de algumas coisas que em nada engrandece o 

concelho, tendo para o efeito apresentado o exemplo de que um munícipe em 

situação de desemprego e que neste âmbito foi à Associação de Desenvolvimento 

Integrado da Beira Serra a reunião, tendo comunicado que só se promovem cursos e 

que é seu interesse ter um trabalho sendo que em Góis é quase impossível 

desenvolver qualquer tipo de atividade profissional estando este cidadão a pensar 

de deixar o seu concelho para ter um emprego. Como empreendedor no concelho 

informou que a sua atividade profissional tem tido sucesso sendo que presentemente 

fruto do objeto da sua empresa e também da concessão do Parque Municipal de 

Campismo têm dez pessoas a trabalhar a termo certo sendo maioritariamente jovens 

com residência no concelho.    

Ao nível da política nacional mencionou o trabalho que tem vindo a ser 

desenvolvido pelo senhor 1º Ministro, António Costa, bem como pelo método 

escolhido pelo senhor Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da 

República Portuguesa para governar o País, congratulando-se pelo rumo que o 

cenário político está a levar. No que respeita à situação política do concelho de 

Góis, mencionou ser importante que os eleitos coloquem sempre em primeiro lugar os 

interesses dos Goienses. 

Relativamente às comemorações do 42º Aniversário do 25 de abril 74, referiu que 

pelo que teve oportunidade de verificar na comunicação social e nas redes sociais, 

uma vez que por motivos profissionais não pode estar presente, apraz-lhe mencionar 

que mais uma vez o Município de Góis primou na celebração desta efeméride. 

Prevaleceu-se da oportunidade para apresentar as suas felicitações ao senhor Nuno 

Tavares pela recente nomeação como 2º Comandante do Corpo de Bombeiros da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis. Terminou a sua 
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intervenção, congratulando-se pela excelência da Agenda Cultural com a qual o 

Município de Góis brindou todos os munícipes com um vasto programa cultural, 

felicitando todos quanto estiveram na génese da mesma para que a população de 

Góis tenha conhecimento da programação cultural a ser levada a efeito até ao mês 

de junho. 

Interveio o senhor Carlos da Conceição Jesus que mencionou a sua opinião sobre as 

comemorações do 42º Aniversário do 25 de abril de 74, nomeadamente de alguns 

assuntos objeto de intervenção. De seguida, fez alusão a correspondência remetida 

em setembro do ano de 2015, a qual teve que ser novamente objeto de nova 

comunicação no dia de ontem por entender que a resposta à mesma é importante. 

Fez ainda alusão, à limpeza de estradas e estradões florestais na freguesia que 

preside, entendendo que este assunto merece uma maior atenção, esperando que 

no presente ano seja dada uma atenção redobrada a este assunto. Terminou a sua 

intervenção, reiterando a sua solicitação de reparação de uma barreira na 

localidade de Cabreira, assunto que foi objeto de algumas intervenções suas, 

reiterando uma atenção à mesma, porquanto pode vir a colocar a circulação de 

pessoas e bens em risco. 

Usou da palavra o senhor Miguel Luís Martins Alves Fortunato iniciou a sua intervenção 

referindo a sua presença na assembleia ordinária da CIM-RC tendo sido aprovadas 

 o Relatório de Gestão e Prestação de Contas da CIM RC do ano 2015, realçando 

não ter havido uma grande participação dos municípios que integram a mesma 

porquanto à mesma hora estariam a decorrer algumas Sessões de Assembleia 

Municipal. Referiu  que no âmbito assunção de competências atribuídas à CIM 

Região de Coimbra pelo Regime Jurídico do Serviço Público de Transporte de 

Passageiros, com efeito a partir de 3 de dezembro de 2019, permitirá à Comunidade 

Intermunicipal a definição da rede de transportes intermunicipal, estando a Câmara 

Municipal de Góis a realizar um estudo nesta temática, sendo que estes devem estar 

integrados nesta rede intermunicipal. Sobre este assunto, comunicou ainda, a 

disponibilidade dos eleitos pelos GCE Independentes por Góis para colaborar com o 

Executivo municipal naquilo que entenderem. 

No que concerne ao destino a dar à Carvalhinha, referiu ter tido acesso ao mail do 

senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, sendo sua opinião que se trata de 
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um ativo financeiro para a Câmara Municipal, tratando-se efetivamente de uma 

vasta área que poderá ser objeto de rentabilização no caso de se optar por um 

contrato de exploração daquela área, que é natural e irá ter alguma influência no 

futuro do concelho, pelo que, é seu entendimento, dever ser feita uma análise 

profunda e fundamentada daquilo que se pretende para a área em questão. Se 

presentemente esta área poderá ter a espectativa de um rendimento apetecível por 

estar maioritariamente ocupado pela cultura mais produtiva da nossa região, o 

eucalipto, também é que verdade se queremos ir à Casa do Concelho de Góis fazer 

mostras de chanfana teremos que ter no concelho a matéria-prima para a fazer, 

assim como o cabrito e todos esses produtos endógenos que enriquecem a nossa 

cultura, havendo uma panóplia de interesses que deve ser pensada coletivamente e 

que não seja precipitada qualquer decisão. Mais referiu, entender que poderá estar 

nesta área um importante rendimento para o Município, porém entende de igual 

modo que outras utilizações que possam vir a ser dadas àquele espaço como foi 

proposto pelo senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, sendo uma mais-

valia para o Executivo ter uma pessoa com os conhecimentos técnicos desta área 

como o senhor Vereador, considera ser importante perceber que mesmo que se 

venha ali a produzir outro tipo de arvoredo sem ser o eucalipto, arvores endógenas e 

propícias à pastorícia, poderemos efetivamente vir a ganhar turisticamente o mesmo 

rendimento que teríamos com o eucalipto. Acrescentou, caso a cultura do eucalipto 

seja a opção,  deve ter-se em consideração que temos no nosso concelho uma 

Associação Florestal que é uma referência a nível nacional nos projetos que realiza, 

devendo ter um papel preponderante na gestão deste espaço municipal.  

Prosseguiu a sua intervenção referindo não compreender porque a Câmara 

Municipal, em determinados eventos onde estão presentes Vereadores há-de ser 

representando por um Técnico, é que para além da Presidente da Câmara, o 

Gabinete é composto por um chefe de Gabinete e por uma Secretária, designados 

por nomeação. 

Referiu que desejaria ter conhecimento do ponto de situação relativamente à 

notícia publicada na revista Sábado com o título “Câmara de Góis acusa Ministério 

da Educação de dívida de 70 mil euros”, designadamente do que foi feito para que 

a Câmara Municipal seja ressarcida desse montante. 
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No âmbito da saúde no concelho referiu tratar-se de um problema estrutural próprio 

do ministério que a tutela, tendo esta problemática iniciado no nosso território 

quando a alguém achou que a classe médica deveria viver nas grandes metrópoles 

e não do interior do país, realçando que a ordem dos médicos teve poder politico 

para acabar com a periferia, i.e., o médico quando acabava o seu curso e para 

obter a sua carteira profissional era obrigado a desempenhar funções nestes 

territórios, sendo que com as novas medidas é um facto que perdemos o acesso aos 

cuidados de saúde, sendo o número de inscritos na nossa área de cerca de 4000 

pelo que deveremos continuar a lutar pelo acesso a este bem que para a nossa 

população poderá ser quase de primeira necessidade, pelo que é seu entendimento 

que a questão da saúde terá que efetivamente ser resolvida de forma estruturada 

com todos os intervenientes do Município, sendo seu entendimento que a Câmara 

Municipal deverá que fazer parcerias público-privadas com as IPSS’s, que têm meios 

físicos para receber os profissionais de saúde, pois que Góis pode orgulhar-se da rede 

de cuidados geriátricos existentes, sendo óbvio que os territórios limítrofes têm à 

disposição das suas populações redes de cuidados continuados, é de todo 

importante existir uma intervenção entre todos os agentes principalmente com as 

IPSS’s, porquanto têm nas suas instalações um gabinete médico, tratando-se, 

portanto de uma questão de abrir estes postos médicos e celebrar uma parceria 

com o Ministério da Saúde.  

No que concerne à sessão solene comemorativa do 42º aniversário do 25 de abril, 

referiu que relativamente às intervenções proferidas é um facto que há intervenções 

que se gostam entre outras que não se gostam, sendo na sua ótica que isso é uma 

consequência da revolução dos cravos, uma vez que ganhámos a liberdade de 

poder desgostar uns dos outros com o 25 de abril. 

Terminou a sua intervenção realçando a questão dos subsídios, i.e., de uma vez por 

todas que se acabe com esse fantasma, o Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis não é contra a atribuição de subsídios, suscitam sim, 

algumas dúvidas quanto à forma como posteriormente estes são geridos, mas 

acreditamos sempre que os subsídios são atribuídos em função de critérios rigorosos, 

cumprindo o Regulamento para Atribuição de Subsídios. Ainda sobre esta temática, 

referiu que requereu a gravação da reunião de Câmara onde os subsídios não foram 

aprovados em minuta, sendo que após audição da mesma, constata-se 
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perfeitamente que os vereadores não depositaram confiança na senhora Presidente 

para fazer a aprovação dos assuntos em minuta, porque na generalidade o assunto 

já estava aprovado, ouvindo-se o senhor Vereador Mário Barata Garcia a mencionar 

ser importante a aprovação dos subsídios em minuta porquanto existem vencimentos 

para pagar, ouvindo-se também a senhora presidente a referi não ser necessário. 

Não se pode é depois servir-se disso para vir na sessão solene do 25 de abril dizer que 

há pessoas contra os subsídios o que não é verdade. 

Usou da palavra o senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia que iniciou a sua 

intervenção congratulando-se pelas cerimónias levadas a efeito no âmbito do 42º 

aniversário do 25 de abril, não só a nível nacional mas também no nosso concelho, 

relevantes pela apresentação de alguns documentos audiovisuais onde melhor se 

percebeu a tragédia da guerra colonial, bem como o que representou a revolução 

para as nossa populações mais jovens, uma vez que estes possivelmente só através 

da documentação existente é que poderão perceber o que foi viver num regime 

ditatorial, sendo algo que permanece a necessidade de realçar e recordar para que 

tenhamos sempre presente qual o rumo a manter para assegurar a nossa liberdade e 

o nosso bem-estar. Quanto ao teor político referiu que não iria dar enfâse porquanto 

quem teve oportunidade de estar presente na cerimónia do Município de Góis bem 

pode ouvir tudo o que foi dito.  

Prosseguiu a sua intervenção, referindo que foi referido na presente sessão a 

necessidade de realizar a limpeza de algumas vias, realçando a estrada municipal 

entre Góis e Vila Nova de Poiares no que concerne à colocação sinalética e limpeza 

de bermas, dado que quando ocorrem chuvas fortes esta tem tendência a tornar-se 

bastante perigosa.  

Congratulou-se pelo facto de o investimento relativamente ao abastecimento de 

água entre Góis e Vila Nova do Ceira estar no seu pleno funcionamento, apesar dos 

constrangimentos ocorridos durante o processo de implantação, mostrando-se a 

obra concluída, tendo sido mais um investimento realizado no concelho a bem da 

população e que todos nos devemos congratular.  

Terminou a sua intervenção fazendo uma breve alusão sobre a possível concessão 

da Carvalhinha, informando ter consultado o documento remetido pelo senhor 

Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, partilhando maioritariamente com 

algumas preocupações realçadas pelo senhor líder de bancada do Grupo de 
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Cidadãos Eleitores Independentes por Góis. Ainda sobre esta questão informou de 

algumas das boas práticas levadas pelo concelho onde atualmente desempenha a 

sua atividade profissional, nomeadamente em matéria floresta, tendo para o efeito 

apresentado uma breve resenha, realçando que no concelho de Góis também 

existem exemplos positivos no que concerne à exploração da área florestal, sendo 

sua opinião que não deve haver qualquer constrangimento à plantação de 

eucaliptos desde que tecnicamente aceitável e em moldes razoáveis, sendo 

necessário que a Câmara Municipal, baseada nos seus recursos técnicos e 

perseguindo o interesse em angariar receita por essa via, deve efetivamente fazê-lo, 

considerando não fazer sentido o Município ser proprietário dos terrenos e não se 

efetuar nenhum tipo de aproveitamento dos mesmos. Mais referiu que no que 

concerne à zona da Carvalhinha, que é utilizada frequentemente para provas de 

desporto motorizado, deve ser questionado até que ponto essa situação está 

acautelada, uma vez que pode ficar inviabilizada a prática desportiva nesta área. 

Referiu ainda o risco de inviabilizar a possibilidade da eventual instalação de uma 

nova zona industrial na área circundante da Carvalhinha, nas proximidades do novo 

traçado da EN 342, que embora reconhecendo ser difícil atrair investidores para o 

nosso concelho, a construção desta estrada nos próximos 20 ou 30 anos pode 

permitir novas oportunidades, pelo que todas estas opções devem ser consideradas. 

Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara Municipal após cumprimentar os 

presentes, informou que sobre o Bar da Praia Fluvial das Canaveias foi feita uma 

proposta para a concessão do direito de exploração do mesmo, contudo por 

motivos que se prendem com o protocolo existente entre o Município de Góis e a 

Associação dos Amigos da Várzea Pequena, bem como pelo arrendamento do 

espaço pela referida Associação a um particular, no presente ano irá funcionar 

dentro dos moldes dos anos transatos. 

No que concerne ao Protocolo de Intenções da Rota da Estrada Nacional 2, a maior 

estrada do país, que liga Chaves a Faro numa extensão de 738,5 quilómetros, com 

vista à criação de uma Associação dos Municípios atravessados pela referida 

estrada, informou que o Município de Santa Marta de Penaguião, foi o mentor da 

ideia deste projeto que se prevê ambicioso e dinâmico e que envolve os 31 

municípios atravessados pela referida Rota, estando a Câmara Municipal a aguardar 

mais detalhes a fim deste processo ser objeto de apreciação da Câmara Municipal e 
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posteriormente da Assembleia Municipal para que sejam tomadas as diligências 

legalmente impostas. 

Ao nível do número de desempregados no concelho esclareceu que no dia de hoje 

o IEFP – CFEPIN se deslocou a Góis para realizar entrevistas tendo convocado cerca 

de 60 pessoas em situação de desemprego, usufruindo estes do subsídio de 

desemprego ou RSI, bem como de medidas de integração social. Informou que o 

IEFP oferece uma ocupação durante 4 meses, sendo o primeiro mês em contexto 

teórico e os outros 3 meses em contexto prático, constituindo-se a Câmara Municipal 

parceira neste projeto no que concerne ao acolhimento prático do referido curso. 

Em relação à limpeza florestal evocada pelo senhor Presidente da União das 

Freguesias de Cadafaz e Colmeal, relembrou que o ano 2015 foi de facto um ano em 

que a referida freguesia foi objeto dessas mesmas limpezas, lembrando os trabalhos 

realizados pela ADESA nessa matéria. Ainda sobre este assunto, informou da 

disponibilidade das máquinas da referida Associação, a qual está devidamente 

calendarizada pelos Municípios que a constituem, pelo que quando estiver no 

Município de Góis efetivamente se irá cumprir o processo dos trabalhos a efetuar em 

todas as freguesias concelhias. Em relação à ETAR do Colmeal, informou que este 

investimento será objeto de realização no presente ano. No que concerne à barreira 

citada em Cabreira, informou que efetivamente o seu estado agravou-se fruto das 

intempéries anteriormente ocorridas, pelo que os serviços já efetuaram o 

levantamento de todos os danos que necessitam de reparação a fim de se 

orçamentar e posteriormente a executar-se. 

Relativamente ao Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável da Região de 

Coimbra a promover pela CIM-RC, mencionado pelo senhor Miguel Fortunato, deu 

conhecimento que o senhor Professor Álvaro Costa, responsável pela empresa a 

quem foi adjudicado o trabalho do estudo Reestruturação da Rede de Transporte 

Público Rodoviário no Concelho de Góis, apresentou um estudo no sentido de 

reajustar percursos, horários no concelho às reais necessidades existentes por parte 

de quem usa os transportes públicos para se deslocar dentro e fora do concelho, 

tendo feito uma breve explanação sobre o que se pretende.  

No que concerne à parcela de terreno destinada à exploração florestal na 

Carvalhinha, informou que em sede do Executivo foi apresentada uma proposta de 

arrendamento da mesma, não tendo sido tomado qualquer deliberação sobre o 
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destino da mesma, porquanto foram apresentados vários argumentos para o efeito, 

pelo que oportunamente será um assunto presente novamente ao Executivo a fim de 

se tomar uma deliberação sobre o destino a dar a este espaço.  

No que concerne ao noticiado sobre a dívida do Ministério da Educação para com 

o Município de Góis, deu conhecimento que a Residência de Estudantes passou para 

a tutela do município em 2010, tendo a Direcção-Geral dos Estabelecimentos 

Escolares (DGEstE) deixado de assumir parte das despesas. Informou que a Câmara 

Municipal tem um saldo a favor de cerca de 70 mil euros, assumindo o Ministério da 

Educação o pagamento dos vencimentos das funcionárias afetas à Residência de 

Estudantes.   

Mais informou, que conforme prevê o contrato assinado entre as duas instituições e 

todos os anos terá que ser efetuada reunião sobre este assunto, sendo que a 

Câmara Municipal anualmente tem solicitado reunião à DGEstE, não se realizando a 

mesma desde 2011. Face ao exposto, informou que contactou o Ministério da 

Educação com o intuito de expor o referido assunto, tendo obtido como resposta à 

sua solicitação que sendo uma competência da DGEstE a Câmara Municipal teria 

que reunir com esta Entidade. Mais informou, que em reunião do Conselho Municipal 

de Educação realizada em setembro do ano transato o representante da DGEstE 

informou que sobre este assunto a senhora Diretora tinha solicitado para que 

informasse que durante o mês de setembro ou outubro iria realizar-se a reunião para 

discussão do assunto em causa, reunião que até à data ainda não se efetuou por 

falta de disponibilidade da DGEstE. 

Sobre o estado de saúde no concelho de Góis, referiu que concorda com as 

palavras do senhor Miguel Fortunato quando mencionou a celebração de uma 

parceria público-privada a fim de todos poderem beneficiar de cuidados de saúde. 

No que diz respeito à extensão de saúde de Alvares, referiu que conforme 

compromisso do senhor Secretário de Estado da Saúde, a mesma irá abrir uma vez 

por semana, tendo a Câmara Municipal se disponibilizado a colaborar com um 

assistente técnico. 

Quanto à falta de sinalização na EN2, informou que os serviços municipais já fizeram 

um levantamento de quais os sinais em falta para que se possa proceder à sua 

colocação, bem como da limpeza necessária das bermas desta via. 
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ORDEM DO DIA 
 
1. NOMEAÇÃO DE PRESIDENTES DE JUNTA DE FREGUESIA PARA O CONSELHO MUNICIPAL 

DE SEGURANÇA - O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que a Lei n.º 

33/98, de 18 de julho – alterada Lei n.º 106/2015, de 25 de agosto, criou os Conselhos 

Municipais de Segurança, qualificando-os de entidades de natureza consultiva, de 

articulação e de cooperação. Para a prossecução dos seus objetivos e para o 

exercício das suas competências, o Conselho Municipal de Segurança deve dispor 

de um regulamento de funcionamento, onde se estabeleçam regras mínimas de 

organização e de articulação.  

Mais informou, que cabe à Assembleia Municipal fixar o número de Presidentes de 

Juntas de Freguesia para integrar o Conselho. 

Neste sentido, informou que o presente assunto foi objeto de estudo pela Comissão 

constituída na última sessão deste órgão, tendo a mesma sido unânime que devem 

integrar o referido Conselho todos os Presidentes de Junta Concelhia.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal, informou que posteriormente serão 

contactados pelo Município de Góis todos os nomeados, a fim de terem 

conhecimento do funcionamento deste Conselho Municipal de Segurança, bem 

como, se aceitam integrar o mesmo. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade nomear 

todos os Presidente de Junta do concelho de Góis. 

 

2. NOMEAÇÃO DE CIDADÃOS DE RECONHECIDA IDONEIDADE PARA O CONSELHO 

MUNICIPAL DE SEGURANÇA - O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou 

que a Lei n.º 33/98, de 18 de julho – alterada Lei n.º 106/2015, de 25 de agosto, criou 

os Conselhos Municipais de Segurança. Mais informou, que cabe à Assembleia 

Municipal designar um conjunto de cidadãos de reconhecida idoneidade. 

Neste sentido, informou que o presente assunto foi de igual modo debatido pelos 

elementos da citada Comissão para o efeito, pelo que foram escolhidos os seguintes 

cidadãos: Alberto Jorge Alves dos Reis, Francisco Manuel de Almeida Nogueira Dias, 

Luís Pires Gomes, Alexandre José Ramos Vieira, António Alberto Mota Soares e Graça 

Maria Alves Ribeiro Tejo. 
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A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade nomear 

os cidadãos de reconhecida idoneidade supra mencionados para integrar o 

Conselho Municipal de Segurança. 

 

3. ARU/DELIMITAÇÃO DE ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DE GÓIS - Foi presente a 

deliberação do Executivo da sua reunião ordinária de 29.03.2016, relativa ao assunto 

em epígrafe. 

Interveio o senhor Miguel Luís Martins Alves Fortunato referindo que a Câmara 

Municipal já divulgou este processo tendo para o efeito feito uma sessão pública de 

apresentação, sendo de salutar a estabilidade que o órgão deliberativo pode 

oferecer à Câmara Municipal proporcionando que a Câmara Municipal possa tomar 

uma atitude dessas antes do documento ter sido aprovado na Assembleia Municipal.  

Interveio o senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia referindo que se congratula por ter 

sido realizada uma divulgação e discussão deste assunto, desejando que este 

instrumento de trabalho possa vir a acomodar mais contributos, sendo do seu 

conhecimento que o documento inicial sofreu algumas alterações porquanto foram 

dadas sugestões que foram devidamente acolhidas. Referiu-se ainda à questão dos 

benefícios fiscais dentro da zona de delimitação, existindo igualmente outras 

vantagens neste tipo de trabalho para fundamentarem candidaturas de 

recuperação dos principais núcleos urbanos do concelho, sendo numa primeira 

destacada a vila de Góis.  

Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara Municipal referiu que com a 

presente proposta a Câmara Municipal sustenta e fundamenta a oportunidade de 

delimitação da Área de Reabilitação Urbana (ARU), em Instrumento Próprio, do 

Centro Urbano da Vila de Góis. Informou ainda, da hipótese da ARU ser direcionada 

a outras áreas das freguesias do concelho, sendo a presente a primeira, tendo para 

o efeito feito uma breve alusão sobre esta temática, nomeadamente às intervenções 

que poderão efetivamente ser realizadas tanto a nível público como privado e quais 

os benefícios que os proprietários da área de delimitação poderão efetivamente 

usufruir. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar 

a memória descritiva e justificativa, planta de delimitação da ARU e quadro de 

benefícios. 
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4. PRESTAÇÃO DE CONTAS/ANO 2015 – Foi presente a deliberação do Executivo da 

sua reunião ordinária de 12.04.2016, relativa ao assunto em epígrafe. 

Interveio o senhor Mário Almeida Nunes que iniciou a sua intervenção referindo que 

embora não se desloque com frequência a esta Assembleia Municipal continua a 

manter-se tanto quanto possível informado do que se vai passando em Góis, ou 

melhor dizendo, do que não se vai passando depende da perspetiva com que se 

analisa a vida política do concelho. Referiu, que não irá perder tempo com questões 

da vida interna do Executivo Camarário, por não ter conhecimento de todos os 

detalhes e, para além disso, seguramente o concelho de Góis e os Goienses 

merecem que se perca tempo com aspetos fundamentais para o presente e para o 

futuro do concelho e não com questões menores. 

Mais referiu, que não iria debruçar-se sobre os números que o Executivo da Câmara 

apresenta, pois apenas representam o manter minimamente vivo o concelho, ou 

seja, estava a falar de questões correntes, não se vêem novidades, continuando a 

não existir um rumo e uma estratégia sustentada para reerguer o concelho, sendo 

mais do mesmo. Subsídios para aqui e para ali, não sabendo se será para assegurar 

os votos para as próximas eleições.  Reconheceu que os tempos não são fáceis, o 

rigor atualmente existente, exige uma grande contenção, mas é também um tempo 

de oportunidades, de iniciativa, de capacidade, de liderança e de coragem. Ora 

são estas características que estão a faltar ao atual Executivo da Câmara. Referiu 

que seguramente fala-se muito das coisas , mas entre o falar e o fazer é que está a 

diferença  e esta Câmara Municipal não tem sabido fazê-la, mesmo aproveitando 

uma oposição  do Movimento de Cidadãos Independentes que sempre se tem 

mostrado disponível para colaborar, apostando e promovendo a união que deve 

existir nestes momentos, não se impedindo, naturalmente  e muito bem de emitir a 

sua opinião muitas vezes contrária à da Câmara, relançado que nem isso a Câmara 

tem sabido aproveitar, estes ventos favoráveis. Mais referiu, que quando esta 

legislatura arrancou, lembra-se de ter enumerado e sugerido algumas pistas que a 

câmara poderia seguir no sentido de criar valor no concelho, relembrando, entre 

outras: a quinta do Baião que qualquer dia cai e os custos da sua recuperação 

poderão ser enormes; o apoio à iniciativa privada; o apoio aos madeireiros, no 

sentido de poder efetuar a transformação da madeira do concelho e o 

aproveitamento energético dos resíduos florestais. 
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Referiu ainda, que poderão falar na ADIBER, agora ADIRAM e outras que nem se 

lembra o nome, sendo certo que não vê grande impacto dessas associações no 

concelho, não por culpa destas instituições que têm competências e os meios 

necessários. É seu entendimento que o problema reside em que a Câmara não tem 

sabido otimizar a relação com aquelas entidades, particularmente através do 

Gabinete de Apoio ao Empreendedorismo que, pelos vistos foi criado mas não se 

vêem resultados, i.e., não vê novas empresas; não vê mais gente e também não vê 

mais emprego.  

Prosseguiu a sua intervenção, referindo que muito se fala em turismo, mas 

implementar uma política sustentada de turismo envolve todo um conjunto de 

opções que por sua vez irão determinar o quê e como se vai fazer. Tudo o que se faz 

ou se tem feito é desgarrado não tem elementos de continuidade. E o que se diz do 

turismo serve para todos outros domínios de atuação. 

Como disse, no início da legislatura é necessário definirmos os vetores de 

desenvolvimento do concelho. De seguida, caso não tenhamos no concelho as 

competências deveremos contratar externamente que possa trazer valor 

acrescentado ao projeto de desenvolvimento. 

Terminou a sua intervenção, referindo que muito mais haveria a dizer à senhora 

Presidente e Vereadores do Executivo, mas já não sabe nem o Grupo de Cidadãos 

Eleitores Independentes por Góis o que mais poderemos fazer para ajudar. 

Acrescentou, que talvez fosse tempo, diria mais que tempo da senhora Presidente 

nos dizer o que pretende fazer para reverter esta decadência que  de acentua no 

concelho.  

Interveio o senhor Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva que mostrou a sua indignação 

pelas palavras do senhor Mário Almeida Nunes quando mencionou “que a atribuição 

de subsídios poderá ser uma estratégia para assegurar os votos para as próximas 

eleições”, palavras de quem não sabe o trabalho desenvolvido e os postos de 

trabalho que têm as Instituições a quem esses subsídios são atribuídos, bem como 

também não tem conhecimento do trabalho desenvolvido por algumas Associações 

parceiras da Câmara Municipal, facto que lamenta. 

Usou da palavra o senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia referindo que no que 

concerne à intervenção do senhor Mário Almeida Nunes a referência que fez sobre 
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os subsídios que a Câmara Municipal tem vindo a atribuir em nada contribuem para 

o crescimento do concelho. 

Quanto ao assunto em análise referiu que na sua opinião, com o devido respeito que 

lhe merece todo o Executivo, o documento em apreço da prestação de contas de 

2015 poderia e deveria ter sido aprovado por unanimidade. Mais referiu que a 

execução das GOP em 42.5% tão pouco significativa, porém importa perceber o 

enquadramento da transição dos QCA, com encerramento das candidaturas, 

podendo subsistir algumas questões de organização interna da própria Câmara 

Municipal que, se melhoradas, poderiam permitir ter mais dinâmica no encerramento 

dessas candidaturas. Diversas candidaturas estão agora em fase de conclusão, 

quando efetivamente deveriam ter tido o seu términus há mais de dois anos, pelo 

que todas estas questões incidem sobre a taxa de execução das GOP, não sendo 

esta tão favorável como o desejável. Realçou ainda o facto de a Câmara Municipal 

laborar com fundos disponíveis, estando a divida municipal abaixo dos três milhões 

de euros, realçando a redução de cerca de 20% na dívida municipal face ao 

período homólogo. Referiu-se ainda ao contributo que o Município de Góis está 

obrigado a desembolsar para o FAM - fundo apoio municipal no valor de 50 mil euros 

anuais, sem ter em momento algum contribuído para a existência dos 

incumprimentos que originaram a criação desse fundo de apoio aos municípios em 

dificuldade financeira. Fez menção à redução de pessoal de 7,6%, que entre muitos 

outros rácios, indicam o bom desempenho da Câmara Municipal, merecedora de 

nota de destaque por conseguir manter um bom desempenho apesar se terem 

verificado a existência de cortes severos aos municípios.  

Relativamente ao parcelar da reunião de Câmara Municipal sobre o tema em 

assunto, referiu a existência de algumas intervenções surpreendentes, 

nomeadamente quando é mencionado “que não se deve dramatizar a não 

aprovação dos documentos previsionais para o ano de 2016”, ou “não vale a pena 

aprovar documentos”, questionando estas afirmações porquanto não estamos a 

falar apenas de uma questão técnica ou operacional, mas sim do futuro do 

concelho de Góis, bem como da credibilidade a passar aos investidores e à 

população. Referiu entender que apesar da não aprovação dos documentos 

consegue-se ‘viver’, porém há viver, sobreviver e andar para a frente. Continuou, 

referindo não ter compreendido uma outra intervenção do referido parcelar onde é 
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feito o louvor a Instituições concelhias que puseram mãos à obra e fizeram o que a 

Câmara Municipal não fez. Ainda sobre esta afirmação, referiu que não deve haver 

concelho nenhum no país que não trabalhe em parceria com as instituições, 

devendo existir permanentemente trabalho complementar e paralelo.  

Concluiu, realçando que apesar das dificuldades existentes reconhece que a 

execução das GOP poderiam estar numa situação mais vantajosa, sendo no entanto 

de destacar a manutenção da ação do Município de Góis em ações de cariz social, 

seja no apoio às Instituições seja através de projetos de âmbito social e de inserção 

na vida ativa e de apoio ao emprego, bem como a aposta e o apoio na área da 

educação, desporto, cultura entre outras áreas.   

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

referindo que estamos perante um documento iminentemente técnico elaborado 

por técnicos da área estando espelhado no mesmo um ano de exercício, porém 

temos que ter a honestidade de olhar para o final e também para o ponto de 

partida, estando perante duas realidades totalmente distintas, uma é a realidade 

técnica do documento em si que não tem nada a apontar sobre o mesmo. Referiu 

tratar-se de um documento que resume um ano do exercício da Câmara Municipal 

e os números patentes no mesmo representam esse mesmo exercício, porém apraz-

lhe mencionar que na intervenção do senhor líder de bancada do PS ter-lhe-á fugido 

a boca para a verdade quando mencionou a taxa de 42%, quando a mesma é de 

88%, uma vez que há repercussões se a Câmara Municipal não tiver uma execução 

acima dos 80%. Sendo que basta o facto de se efetuar o pagamento de ordenados 

e dos subsídios para a taxa rondar os 50%,  i.e., bastam estes dois fatores para que o 

orçamento esteja executado em 50%, pelo que lhe apraz mencionar que não há 

uma estratégia efetiva porque a discrepância entre as contas de capital e corrente 

é abismal, mesmo que lhe digam que o importante é o investimento imaterial, 

realçou ser a favor da atribuição dos subsídios, porém opina que se a Câmara 

Municipal entende que o progresso do concelho se consubstancia na atribuição dos 

mesmos para criar empregabilidade é seu entendimento que deve naturalmente 

existir um retorno , pelo que o mesmo deveria fazer parte integrante do documento 

em apreço. Acrescentou, que o Relatório efetuado pelo ROC é bem claro que refere 

que o balanço diminuiu por diminuição do ativo. É sua opinião que poderia existir um 
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incremento de obra, sendo a mesma incrementada do documento, pelo que não 

consegue compreender onde é que está o retorno desse investimento imaterial.  

Prosseguiu, referindo que no que concerne ao orçamento referiu ter existido várias 

alterações ao orçamento, praticamente quinzenais, realçando que um orçamento 

se trata de um documento que irá gerar uma expectativa nos munícipes de qual irá 

ser a atuação da Câmara Municipal nesse ano, sendo que a Câmara Municipal para 

chegar ao presente documento fez efetivamente 24 alterações e uma retificação e 

isto é defraudar as espectativas dos munícipes, todas as alterações orçamentais são 

a mais cabal prova de que efetivamente não existiu confiança na exequibilidade 

dos documentos previsionais o que provocou a sua não aprovação para o ano em 

curso. 

Ainda sobre o documento em apreço, referiu os motivos dos Vereadores que se 

abstiveram na votação do mesmo, porque se efetivamente a parte técnica se 

aceita como boa, o que é certo, é que depois de 24 alterações e 1 revisão isto não é 

a mesma coisa como começamos o ano, não são as mesmas expetativas que se 

criam na população e portanto na sua ótica não merecia qualquer aprovação, pelo 

que felicitou os Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis 

pela coragem que tiveram em ir contra as suas próprias convicções e, a bem do 

concelho de Góis, absterem-se na votação viabilizando que as contas chegassem 

devidamente aprovadas ao Tribunal de Contas. 

Dada a palavra ao senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia, este informou que o 

pagamento de vencimentos não integra as GOP, e que nessa sequencia a 

afirmação do senhor Miguel Fortunato de que bastava o pagamento de 

vencimentos e a atribuição de subsídios para executar 50% das GOP, não 

corresponde à realidade. Quanto à questão também atrás referida da indignação, 

mencionou não se ter indignado relativamente à posição da votação, apenas 

achando que o documento podia ter sido aprovado por unanimidade dado ser 

documento meramente técnico e que é bem explícito relativamente à prestação de 

contas. Realçou ainda não ter conhecimento se em votações de anos anteriores 

terá existido alguma violentação para que votassem a favor, tendo referido que os 

Vereadores votam de acordo com as suas convicções, porém face ao que está 

plasmado na documentação é sua posição que o documento deveria ter sido 

aprovado por unanimidade.  
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A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com onze 

votos a favor e oito abstenções, dos senhores Miguel Luís Martins Alves Fortunato; 

Maria do Céu Simões Alves, Amílcar José Barata Aleixo, José Carlos Rodrigues Garcia, 

Pedro Miguel da Conceição Agostinho, Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida 

Simões. Victor Manuel Fonseca Duarte e Mário Almeida Nunes eleitos pelo Grupo de 

Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, aprovar o Relatório de Gestão e 

Prestação de Contas de 2015. 

 

5. RELATÓRIO E PARECER DO ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO LEGAL DE 

CONTAS/ANO 2015 – Foi presente a deliberação do Executivo da sua reunião 

ordinária de 12.04.2016, relativa ao assunto em epígrafe. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento.  

 

6. 2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2016 - Foi presente a deliberação do Executivo 

da sua reunião ordinária de 12.04.2016, relativa ao assunto em epígrafe. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar 

a 2ª Revisão ao Orçamento/Ano 2016. 

 

7. 2ª REVISÃO ÀS GOP/ANO 2016 – Foi presente a deliberação do Executivo da sua 

reunião ordinária de 12.04.2016, relativa ao assunto em epígrafe. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar 

a 2ª Revisão às GOP/Ano 2016. 

 

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

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - Foram presentes as deliberações do 

Executivo das suas reuniões de 29.03.2016 e de 12.04.2016, relativas ao assunto em 

epígrafe. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar 

a assunção de compromissos plurianuais constantes nas deliberações do Executivo 

de 29.03.2016 e 12.04.2016. 
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9. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA - O senhor 

Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra aos senhores deputados para se 

pronunciarem sobre o presente assunto. 

 

APROVAÇÕES EM MINUTA: 1 a 12. 

 

PÚBLICO: Dada a palavra ao público 

a)Usou da palavra o senhor João Reis Antão, munícipe de Cortes, que iniciou a sua 

intervenção fazendo menção à 9ª edição da Rota da Jeropiga, iniciativa que no 

presente ano teve um enorme êxito devido à excelência dos participantes e a todos 

quanto colaboraram para que este evento de ano para ano melhore 

substancialmente. Deu ainda, conhecimento de uma iniciativa religiosa que não se 

realizava há cerca de 88 anos, que foi uma procissão levada a efeito entre as 

populações de Amioso Cimeiro e Amioso do Senhor, congratulando-se pela 

reativação desta tradição religiosa em que estiveram presentes muitos Alvarenses e 

visitantes. 

b) Usou da palavra o senhor Prof. José Albuquerque Moreira Ângelo referindo que 

após audição das intervenções sobre os documentos previsionais apraz-lhe 

mencionar que de facto há pessoas que têm memória muito curta, esquecendo-se 

das coisas de uns anos para os outros com uma facilidade incrível, sendo triste que a 

política não seja feita de uma outra forma, i.e., que em vez de se estar sempre 

apontar que as coisas estão mal, que apresentem propostas concretas. Mais referiu, 

que se os documentos previsionais apresentados não se enquadram no que 

pretendem para o concelho, naturalmente deverá ser pelos próprios apresentado 

um outro documento que se adeque às suas intenções de fazer mais e melhor. Face 

às suas palavras, questionou a senhora Presidente de quantos documentos foram 

apresentados em alternativa aos que apresentou ao Executivo, bem como se 

solicitou algum contributo ao Executivo para a elaboração dos apresentados.  

Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara Municipal informou o munícipe que 

compete em primeira mão à Presidente da Câmara Municipal apresentar os 

Documentos Previsionais, permitindo a lei a apresentação de uma proposta de 

Orçamento e GOP’s por todos os membros do Executivo, não tendo sido 
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efetivamente apresentada qualquer tipo de proposta por parte dos senhores 

Vereadores, apesar da sua solicitação para o efeito. 

c) Usou da palavra o senhor José António Vitorino Serra que em representação dos 

Ex-Combatentes do Ultramar do Concelho de Góis prevalecendo-se da 

oportunidade para reiterar publicamente o seu agradecimento à Câmara Municipal, 

pelo honroso convite para as cerimónias de comemoração do 42º Aniversário do 25 

de abril de 1974. 

De seguida, na sua qualidade de Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Góis, 

fez uma breve resenha sobre a sua explanação ao senhor Secretário de Estado da 

Saúde relativamente ao encerramento do Centro Municipal de Saúde Ação Social, 

bem como aos projetos que ali possam vir a ser implementados, nomeadamente 

uma unidade de cuidados continuados.  

No que concerne aos subsídios atribuídos à Instituição na qual é Provedor, informou 

os presentes que os mesmos são para pagamento de serviços prestados à 

população, nomeadamente no que diz respeito a transportes e refeições escolares, 

bem como, ao pagamento de trabalhadores, pelo que muito se congratula pela 

ajuda financeira que a Câmara Municipal de Góis tem vindo a ceder à Santa Casa 

da Misericórdia de Góis. 

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

declarada encerrada a sessão, pelas vinte horas e trinta e cinco 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,____________________________ 
 


