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ATA Nº 3/2016 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 

VINTE E NOVE DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZASSEIS - Aos vinte e nove dias do mês de 

junho 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 2/2016 

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. ANAM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS - DEBATE E 

VOTAÇÃO SOBRE PROPOSTA DE ADESÃO DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE GÓIS À ASSOCIAÇÃO EM EPÍGRAFE 

2. REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO CONCELHO DE GÓIS 

– PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO REGULAMENTO PROVISÓRIO A ENVIAR A TÍTULO 

CONSULTIVO AO CONSELHO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO Nº 1 DO ARTº. 6º DA LEI 

Nº33/98, ALTERADA PELA LEI Nº106/2016, DE 25/08 

3. AREAC/ALTERAÇÃO DE ESTATUTOS 

 4. ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA ROTA DA ESTRADA NACIONAL 2/DEBATE E 

APROVAÇÃO DOS ESTATUTOS 

5. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS/ANO 2015 

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

CONTAS CONSOLIDADAS/ANO 2015 

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 
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Estavam presentes os senhores:  

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

2º Secretário: José Rodrigues (PS) 

 

Vogais:  

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

Mourão, Nuno Pedro Tavares do Nascimento, Engº Renato José Santos Vitorino, 

Valentim Antunes Rosa, Lídia Raquel Duarte José.  

 

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

Fortunato; Amílcar José Barata Aleixo, José Carlos Rodrigues Garcia, Maria Olinda 

Bandeira das Neves Almeida Simões, 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. Mário Barata Garcia, Dr. José 

Alberto Domingos Rodrigues, Engº Diamantino Jorge Simões Garcia e Maria Helena 

Antunes Barata Moniz.  

 

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

senhor Engº. Mário Almeida Nunes e a senhora Drª. Maria do Céu Simões Alves do 

Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes, bem como a senhora Drª. Dina Marlene 

Bandeira Carvalho e o senhor Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva do PS por motivos 

alegados não poderão comparecer nesta sessão, 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 integram a 

bancada do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis os senhores José 

Manuel Sequeira Cardoso Bandeira e Orlando Cide Antunes Alvarinhas, e, da 
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bancada do PS a senhora Lídia Raquel Duarte José e o senhor Valentim Antunes 

Rosa. 

De seguida, informou que sendo a mesa composta por três elementos, e na falta de 

um dos elementos na presente reunião, questionou se algum dos elementos de uma 

das bancadas estaria disponível para completar a mesa, tendo-se imediatamente 

disponibilizado o senhor Pedro Miguel da Conceição Agostinho, não tendo havido 

qualquer oposição.  

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. APROVAÇÃO DA ATA Nº2/2016 - Posta à votação a Ata nº1/2016 foi aprovada por 

maioria com catorze votos a favor e um voto contra do senhor Carlos Conceição 

Jesus do PS. 

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

Administrativo, os senhores José Manuel Sequeira Cardoso Bandeira e Orlando Cide 

Antunes Alvarinhas do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis e da 

bancada do PS a senhora Lídia Raquel Duarte José e o senhor Valentim Antunes Rosa 

do PS, não participaram na votação, por não terem estado presentes na sessão a 

que a mesma respeita. 

O senhor Carlos da Conceição Jesus votou contra a Ata, porquanto as suas 

intervenções não transcrevem o que proferiu. 

Face às suas palavras o senhor Presidente da Assembleia Municipal, propôs que o 

senhor Carlos da Conceição Jesus procedesse à correção das suas intervenções, 

não tendo para o efeito uma resposta positiva. 

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

propôs que no ponto Informação sobre o Expediente da Assembleia Municipal seja 

colocado em Ata o assunto objeto de conhecimento. 

 

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 28.04.2016 até à 

presente data.  
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3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO - O senhor Presidente 

da Assembleia Municipal deu a palavra aos senhores deputados para se 

pronunciarem. 

Usou da palavra o senhor Carlos da Conceição Jesus que questionou a senhora 

Presidente relativamente à previsão da data para reparação do suporte da estrada 

nas imediações da Cabreira, recomendando que quando houver equipamento em 

certas intervenções naquele território que se lembrem de informar previamente a 

Junta de Freguesia, uma vez que é seu entendimento que poderia efetivamente 

prestar mais informação à população sobre os trabalhos a realizar nessa freguesia, 

bem como para eventual colaboração da Junta nos mesmos. 

Interveio o senhor José Carlos Rodrigues Garcia congratulando-se pelo prémio 

Associação do Ano e Jovem Dirigente atribuído à Associação de Juventude de Góis 

na Gala do Associativismo Juvenil do Distrito de Coimbra, facto louvável porquanto 

os jovens de Góis têm vindo a destacar-se aos mais vários níveis nas iniciativas que 

promovem. 

De seguida, fez alusão às Marchas Populares realizadas em Góis e Vila Nova do Ceira 

que apesar de serem somente duas muito engrandeceram ambas as noites que 

fizeram a sua apresentação pública, questionando qual o motivo de apenas terem 

sido duas marchas apresentadas, uma vez que nos anos transatos foram sete 

marchas. 

No que concerne às Praias Fluviais congratulou-se pelas bandeiras novamente 

atribuídas no presente ano, porém referiu que para quem visita o nosso concelho, 

bem como para quem vive no mesmo, deve ser tida em conta a limpeza das 

estradas, realçando a necessidade de limpeza das bermas no percurso de Vila Nova 

de Poiares a Góis, bem como a reparação da barreira no percurso Vila Nova do 

Ceira-Góis. Ainda sobre a temática das vias de comunicação, fez referência à via 

que liga a localidade de Caselhos-Vila Nova do Ceira a qual está num estado 

deplorável, pondo por em risco a circulação de viaturas, pelo que importa proceder 

à limpeza e reparação da mesma. 

Usou da palavra o senhor João Miguel Carvalho Mourão que se congratulou com o 

VI Passeio de Motorizadas e Motas Antigas promovido pela Associação Humanitária 

de Bombeiros Voluntários de Góis, evento que tem vindo a crescer desde o seu início, 

e que traz muitos adeptos deste evento motorizado ao nosso concelho. 
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De igual modo, congratulou-se pelas Praias Fluviais da Peneda/Pêgo Escuro e 

Canaveias, terem sido novamente galardoadas com as respetivas bandeiras, fruto 

de esforço e trabalho desenvolvido pela Câmara Municipal, dirigindo o seu 

agradecimento aos trabalhadores da Autarquia que estiveram envolvidos para que 

ambas as praias possam continuar a ser objeto de atribuição dos respetivos 

galardões, votos extensivos à população que tem contribuído para a preservação 

deste meio ambiente.  

No que concerne à necessidade de limpeza das bermas das estradas no nosso 

território, referiu concordar que é um trabalho que dever ser objeto de prioridade, 

porém realçou que não pode cair no esquecimento que o Inverno foi rico em chuva 

até meados da época estival, fator que dificultou os trabalhos de limpeza nas vias, 

estando presentemente os mesmos a ser efetuados em todo o concelho. 

Interveio o senhor Victor Manuel Fonseca Duarte registando os trabalhos que têm 

vindo a ser efetivados na reparação de algumas vias na freguesia que superiormente 

preside numa parceira entre esta Autarquia e a Câmara Municipal. Referiu que 

estando numa época de maior intensidade de calor, fator de risco à propagação de 

incêndios florestais, questionou a senhora Presidente da Câmara Municipal sobre a 

data prevista para que as máquinas da ADESA possam servir a sua freguesia na 

limpeza das estradas florestais. 

Mais referiu, que de acordo com informação que possui, ainda que por meios não 

oficiais, sobre o funcionamento da extensão de saúde de Alvares é que esta iria 

funcionar a partir do mês de setembro uma vez por semana, pelo que questionou de 

igual modo a veracidade desta informação. 

Quanto ao Projeto da Praia Fluvial da ribeira do Sinhel questionou sobre o ponto de 

situação do mesmo.  

Ainda sobre a sua freguesia, fez alusão à ponte antiga, património histórico e cultural 

existente junto à referida praia a qual foi objeto no passado ano de requalificação, 

porém é um facto que essa requalificação ainda não foi finalizada, o que poderá 

por em causa a circulação em segurança de pessoas e bens, tendo apelado para a 

necessidade da sua conclusão. 

Interveio o senhor Graciano Antunes Rodrigues que iniciou a sua intervenção 

questionando a senhora Presidente de Câmara sobre o programa em termos de 

pavimentação para a freguesia de Góis, bem como quais as estradas que foram 
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incluídas e a previsão dos trabalhos de reparação das mesmas. Referiu ainda, que 

teve conhecimento que a senhora Presidente reuniu com a entidade Infraestruturas 

de Portugal, pelo que solicitou informação sobre os assuntos discutidos nessa reunião 

sobre as vias do concelho, nomeadamente do que diz respeito à situação da EN 2 

na localidade de Esporão.  

Ainda sobre, vias de comunicação, referiu a necessidade de limpeza das estradas 

florestais na localidade de Cimo de Alvém, sendo que algumas destas em caso de 

ocorrência de incêndio florestal podem por em risco algumas habitações.  

Referiu ainda, a necessidade de remoção das barreiras que desmoronaram durante 

as últimas intempéries, questionando sobre a calendarização para reparação das 

mesmas, fazendo referência a algumas situações que carecem urgente reparação, 

nomeadamente em Caselhos e numa das entradas da vila, no percurso Vila Nova do 

Ceira-Góis. 

Mais referiu, que o estacionamento na Av. Padre Drº António Dinis já foi 

intervencionado com alguns trabalhos de beneficiação, porém estes já foram 

iniciados mas não concluídos, sendo necessária a sua conclusão, realçando que 

também é uma via que necessita de limpezas ao nível de vegetação. Questionando 

sobre a data prevista para a conclusão dos mesmos. 

Continuou a sua intervenção, fazendo referência ao posto de abastecimento 

existente em S. Paulo, referindo que está a ser objeto de algumas obras de 

beneficiação o que em muito irá embelezar esta parte da vila, porém é do seu 

conhecimento que era intenção da empresa proprietária a deslocalização das 

mesmas para outro local na vila de Góis, nomeadamente na entrada da vila junto à 

Quinta do Baião constando-se que o pedido não foi aceite pela Câmara Municipal, 

pelo que solicitou os devidos esclarecimentos sobre esta situação. 

Questionou ainda, sobre o ponto de situação das Eólicas do Trevim, porquanto as 

mesmas são limítrofes ao concelho de Góis, tendo referido de alguns procedimentos 

tomados pela Junta de Freguesia de Góis e Assembleia de Compartes, questionando  

relativamente à receita das mesmas para o nosso concelho. 

Por último, enalteceu o trabalho realizado pela Câmara Municipal quanto à área de 

serviço para autocaravanas, espaço que em muito engrandece a vila, porquanto é 

uma realidade da passagem de autocaravanas, sugerindo que deve este espaço 

ser objeto de limpeza semanal, a fim de ser um local aprazível a quem nos visita. 
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Felicitou a Câmara Municipal por mais um ano ter sido galardoada com as bandeiras 

na Praia Fluvial da Peneda/Pêgo Escuro, reiterando o seu agradecimento público à 

trabalhadora da Junta de Freguesia de Góis pelo trabalho que efetua na limpeza de 

ambos os espaços e dos wc’s ali existentes. 

Ainda sobre Praias Fluviais, e estando previsto um projeto para a realização de uma 

Praia Fluvial na localidade de Ponte do Sótão, questionou sobre o ponto de situação 

para a concretização deste espaço de lazer, a fim de prestar os melhores 

esclarecimentos à população.  

Terminou a sua intervenção, felicitando a Associação de Juventude de Góis pelos 

galardões atribuídos como Associação do Ano e Jovem Dirigente na Gala do 

Associativismo Juvenil do Distrito de Coimbra, votos extensivos à Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis pelo VI Passeio de Motorizadas e 

Motas Antigas, iniciativa que reputou de excelente. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que na sequência das palavras 

do senhor José Carlos Rodrigues Garcia relativamente aos prémios atribuídos à 

Associação de Juventude de Góis, é um facto que no nosso concelho existem jovens 

com provas dadas em várias áreas dignas de mérito tanto a nível internacional, 

como nacional, tendo referenciado a jovem Patrícia Carvalho Martins como Vice-

campeã nacional de juvenis na modalidade de Judo, tendo-se obtido o 1º lugar no 

p.p. dia 26.06.16 em Coimbra.  

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

presentes, iniciou a sua intervenção informando que a Câmara Municipal não tem 

um parque de máquinas, conforme tem sido proferido por algumas pessoas, 

realçando ser competência da Câmara Municipal e também das Juntas de 

Freguesia a promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas 

populações em muitas áreas, realçando a floresta, conforme legislação em vigor. 

Referiu, que a Câmara Municipal integra a ADESA, associação que possui um Parque 

de Máquinas, disponíveis aos concelhos que a integram mediante calendarização 

para o efeito, havendo de igual modo no nosso concelho também calendarização 

para a realização de trabalhos florestais nas nossas freguesias. Neste sentido, solicitou 

compreensão a todos os Presidentes das Juntas de Freguesia, porquanto é do 

conhecimento dos mesmos a gestão do Parque de Máquinas da ADESA, 

acrescentado que nos últimos anos a Câmara Municipal tem feito um investimento 
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considerado ao nível da limpeza dos estradões florestais concelhios. Ainda sobre as 

máquinas da ADESA, informou que aquando a receção das mesmas no Município de 

Góis houve a necessidade de reparação de uma delas, conserto que levou a que 

esse equipamento estivesse praticamente dois meses parado.  

Relembrou, ter feito um repto para aquisição de uma máquina em parceria com 

algumas Instituições do concelho, nomeadamente com as associações de baldios 

não tendo até à presente data recebido qualquer manifestação de interesse para 

aquisição do referido equipamento. Ainda sobre esta temática, deu conhecimento 

das freguesias que já foram contempladas por trabalhos de limpeza florestal, estando 

presentemente a ser efetuados trabalhos na freguesia de Vila Nova do Ceira, 

havendo um pedido de Junta de Freguesia de Góis para a zona do Cimo de Alvém, 

existindo ainda alguns trabalhos a ser realizados na freguesia de Alvares, conforme 

solicitação do senhor Presidente desta freguesia.  

Relativamente aos trabalhos a efetuar nas freguesias e destes ser dado 

conhecimento aos respetivos Presidentes concorda inteiramente que seja efetuado 

primeiramente contacto, tendo dado indicações aos serviços para que 

procedessem em conformidade. 

Quanto às limpezas das bermas nas estradas, referiu que no dia de hoje se iniciaram 

na freguesia de Vila Nova do Ceira, realçando que muitos trabalhos já foram feitos 

em outras zonas do concelho. 

No que concerne às Marchas Populares, referiu que a Câmara Municipal revitalizou 

esta tradição há alguns anos atrás, tendo para o efeito monitorizado este evento, 

sendo que no ano de 2015 lançou o repto para que no ano de 2016 ser a população 

a organizar esta iniciativa em colaboração com a Câmara Municipal, tendo 

apresentado alguns esclarecimentos recebidos por parte de alguns elementos 

organizadores de algumas das marchas que costumam representar. 

Na questão da pavimentação das estradas na freguesia de Góis e Vila Nova do 

Ceira, referiu que a Câmara Municipal se candidatou ao fundo de emergência 

municipal na sequência das intempéries ocorridas no Inverno, tendo a candidatura 

orçamento na ordem dos 150 mil euros, investimento que inclui os seguintes 

percursos: a estrada de ligação de Caselhos a Vila Nova do Ceira e o arruamento de 

ligação ao santuário em Ponte do Sótão, em Vila Nova do Ceira nomeadamente a 

reparação da estrada em picarotos e do muro contenção de Casal da Ribeira e na 
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União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal a reparação do muro em estrada na 

Cabreira. Acrescentou, que mesmo que a referida candidatura não seja aprovada, 

é um facto que a Câmara Municipal terá que proceder à pavimentação destas vias. 

Mais informou, que no dia de hoje na reunião de Câmara informou a senhora 

Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz que antes das Festas de Caselhos a 

Câmara Municipal iria proceder à limpeza da estrada de ligação desta localidade a 

Vila Nova do Ceira. Informou ainda, que a Câmara Municipal irá abrir procedimento 

concursal para a requalificação do piso na Rua Alice Sande na vila de Góis.  

Quanto ao funcionamento da extensão de saúde da freguesia de Alvares, informou 

da reunião com a Drª. Amélia Sequeira, Coordenadora do C.S. de Góis e com a 

Enfermeira Isabel Afonso, tendo sido garantido pela senhora Coordenadora que a 

partir do mês de setembro do ano em curso irá deslocar-se àquela freguesia médico, 

pelo menos uma vez por semana. 

No que respeita ao processo da Praia Fluvial da Ribeira do Sinhel, informou que o 

processo está em avançado estado de concretização, tendo para o efeito 

apresentado os devidos esclarecimentos, a fim de que este seja devidamente 

concretizado em meados do mês de outubro. Sobre a ponte, informou que solicitou 

parecer à competente Entidade no que concerne à estabilidade desta.  

Ainda sobre pontes, deu conhecimento que a Ponte Real em Góis irá ser objeto de 

reparação pela competente Entidade. 

Relativamente à Praia Fluvial de Ponte do Sótão, relembrou que o Gabinete de 

arquitetura “Pura Poesia” ofereceu o estudo prévio, tendo apresentado alguns 

esclarecimentos sobre os trabalhos que irão ser efetuados ao nível de arquitetura. 

Informou ainda, que a Infraestruturas de Portugal visitaram Góis o que para além da 

Ponte Real, foi também realizada visita à localidade de Esporão para verificarem o 

problema do escoamento das águas pluviais, tratando-se de uma situação que a 

referida entidade não assume, uma vez que se trata de um caminho privado e sendo 

a responsabilidade dos danos que tem vindo a causar somente do proprietário, 

tendo a empresa disponibilizado para instruírem o proprietário, porquanto não deve 

ter requerido às competentes entidades qualquer parecer e autorização para 

realizar as referidas obras. 

No que concerne ao Posto de Abastecimento, deu conhecimento das reuniões 

realizadas com a empresa, onde foi equaciona a hipótese de deslocalização para 
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outros locais na vila, tendo a escolha da empresa recaído sempre na Quinta do 

Baião, relembrando sempre que tinha havido uma autorização, porém havia 

incompatibilidade em termos da RAN ou REN, sendo que na altura a empresa 

contestou junto da entidade competente, sendo que a única coisa reivindicada 

pela empresa a “legitimidade” de uma autorização dada pelo Executivo Municipal e 

Assembleia Municipal, depois não conseguiram por causa a RAN e REN.  

Por último, sobre as Eólicas do Trevim, explicou que se trata de um assunto que está a 

ser tratado pelo senhor Consultor Jurídico da Câmara Municipal, Dr. Pedro Pereira 

Alves, junto do Município da Lousã, porquanto entendemos que a Câmara Municipal 

de Góis também tem direito às receitas provindas daquele empreendimento. 

Dada a palavra ao senhor Carlos Conceição Jesus, referiu que a União de Freguesias 

não está articulada com a Câmara Municipal em alguns assuntos sendo importante 

que ambas as autarquias reunissem mais vezes. Informou ainda, da reunião da 

ANAFRE referindo que a reforma administrativa irá entrar em vigor no ano de 2017, 

sendo que esta irá trazer novas responsabilidades a quem preside as freguesias. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento.  

 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. ANAM - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DAS ASSEMBLEIAS MUNICIPAIS - DEBATE E 

VOTAÇÃO SOBRE PROPOSTA DE ADESÃO DO PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

DE GÓIS À ASSOCIAÇÃO EM EPÍGRAFE - O senhor Presidente da Assembleia Municipal 

informou que o presente assunto vem na sequência da comunicação remetida pelo 

senhor Presidente da Assembleia Municipal de Torre de Moncorvo, na qual foi 

proposta a adesão da sua Pessoa à Associação Nacional das Assembleias 

Municipais, tendo para o efeito remetido cópias da certidão de constituição da 

ANAM, bem como dos seus Estatutos, documentos do conhecimento dos elementos 

deste órgão deliberativo. 

Dada à palavra ao senhor Miguel Luís Martins Alves Fortunato, questionando que o 

senhor Presidente da Assembleia Municipal ao colocar uma proposta ao órgão que 

preside dando a possibilidade de integrar uma Associação de Presidente de 

Assembleias Municipais, poderá a mesma entrar em confronto com a Associação 

Nacional de Municípios Portugueses. Referiu ainda, que no seu entendimento a  
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Assembleia Municipal não pode fazer parte desta ANAM, porquanto os estatutos não 

o permitem, uma vez que a denominação da mesma não vai ao encontro do seu 

objeto. Mais referiu, que os estatutos apresentados e que são o anexo de uma 

escritura pública de constituição, referem que a ANAM é uma associação privada 

de membros de Assembleias Municipais, não sendo somente para Presidentes de 

Assembleias, mas sim para todos que integram uma Assembleia Municipal.       

Prosseguiu, referindo que a ANAM já está constituída, sendo que terá que eleger os 

seus corpos sociais, percebendo que haja algum orgulho por parte do senhor 

Presidente se esta for a primeira Associação que exista de Presidentes de Assembleia 

ou elementos de Assembleias Municipais, sendo até um orgulho para Góis ser sócio 

fundador de uma associação que pretende ter uma cobertura nacional, todavia  

juridicamente tem algumas reservas sobre este assunto quanto à adesão à mesma.  

Interveio o senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia referindo partilhar de algumas 

dúvidas nomeadamente sobre o objeto desta associação ou mesmo os seus 

estatutos, realçando ser vago a Assembleia Municipal estar a pronunciar-se, referindo 

não saber se a questão da integração é colocada somente ao senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, ou, a todos os elementos que integram este órgão, 

desconhecendo-se as condições de adesão, nomeadamente se existe uma quota 

para pertencer à mesma.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que dúvidas também lhe 

suscitaram sobre a adesão à ANAM, porém foi seu entendimento que deveria a 

Assembleia Municipal se pronunciar sobre este assunto. 

Usou da palavra o senhor Victor Manuel Fonseca Duarte referindo que em momento 

algum nos documentos em apreço, há alusão a valores que terão de ser 

desembolsados para algumas das ações que a ANAM deseja levar a efeito dentro 

dos seus objetivos, entendendo que provavelmente será obrigatório o pagamento 

de uma quota por parte dos elementos que aderirem à mesma. 

Usou da palavra o senhor Carlos Conceição Jesus, referindo que a ANAM é 

constituída por maioritariamente concelhos de Trás-os-Montes, territórios com 

realidades diferentes do nosso, pelo que existem algumas questões que lhe suscitam 

algumas dúvidas. Referiu que um dos objetivos desta Associação é o de valorizar o 

papel das Assembleias Municipais, sendo seu entendimento que devem os membros 

que as integram desenvolver esse mesmo papel, realçando que tanto as Assembleias 
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de Freguesia como as Municipais têm um papel fundamental no seu território, 

consubstanciando-se este no acompanhamento da atividade da Câmara Municipal 

e Juntas de Freguesias. Fez ainda referência ao artigo 9º o qual refere-se às receitas 

da ANAM, não compreendendo o porquê da utilidade desta Associação, sendo que 

na sua ótica a adesão a esta não trará nada inovador para o nosso concelho. 

Dada a palavra ao senhor Miguel Luís Martins Alves Fortunato, referiu que a sua 

intervenção vai no sentido de que o artigo 3º dos referidos Estatutos, i.e, “são 

associados da ANAM as pessoas que são o foram eleitos das assembleias 

municipais”, refere-se sobretudo às pessoas que são ou foram eleitas, sendo que na 

sua ótica os Presidentes de Juntas e o Presidente da Assembleia Municipal não 

integram este artigo. Neste sentido, referiu que a Assembleia Municipal estar a votar 

para que o Presidente do Órgão Deliberativo seja sócio fundador da ANAM estamos 

a ir contra os estatutos da mesma, pelo que primeiramente terão que verificar se 

temos ou não legitimidade para integrar, sendo a parte restante questões conexas a 

resolver posteriormente. De igual modo referiu que o Presidente da Assembleia 

Municipal não tem legitimidade para integrar a ANAM. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal propôs que a Assembleia Municipal de 

Góis não integre a ANAM, pelos motivos invocados por todos os intervenientes e pela 

sua pessoa, bem como pelo facto de não estar suficientemente esclarecido sobre o 

objeto da referida Associação, pelo que propôs que a Assembleia Municipal não 

procedesse à votação do presente assunto. 

Dada a palavra ao senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia, referiu que a ANAM é 

uma Associação Privada sem fins lucrativos, tendo como propósito valorizar o papel 

das assembleias municipais na organização democrática, o que considera ser um 

objeto muito importante, pelo que não tendo sido dado qualquer tipo de prazo para 

a adesão a esta Associação é seu entendimento que não deve existir qualquer 

votação contra à mesma, mas sim reunir mais informação capaz de fundamentar 

uma futura votação de adesão à ANAM. 

Dada a palavra ao senhor Líder da bancada do Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis, referiu que a Assembleia Municipal pode levar a efeito a 

proposta do senhor Líder da bancada do PS de não se votar o presente assunto e 

adiar o assunto até que haja mais informação para que este órgão delibere sobre o 

mesmo.  
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A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade retirar 

este ponto da ordem de trabalhos.  

 

2. REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA DO CONCELHO DE GÓIS 

– PROPOSTA DE APROVAÇÃO DO REGULAMENTO PROVISÓRIO A ENVIAR A TÍTULO 

CONSULTIVO AO CONSELHO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO Nº 1 DO ARTº. 6º DA LEI 

Nº33/98, ALTERADA PELA LEI Nº106/2016, DE 25/08 - O senhor Presidente da 

Assembleia Municipal informou que nos termos do nº1 do artº6 da Lei nº33/98, a 

Assembleia Municipal elabora e aprova o regulamento provisório, que envia a título 

consultivo ao Conselho (presidido pelo Presidente da Câmara), informando ainda, 

que o Presidente da Câmara Municipal deve convocar os membros do Conselho 

Municipal de Segurança que reunirá pela primeira vez para emissão de parecer 

sobre o presente regulamento, o qual deverá posteriormente ser enviado à 

Assembleia Municipal acompanhado de parecer para discussão e aprovação em 

definitivo, em conformidade com os nºs, 2 e 3 do artº 6º da mencionada lei. 

Acrescentou, que de acordo com as alíneas d) e j) do nº1 do artº 5º da supra 

mencionada Lei, deverá igualmente a Assembleia Municipal fixar o número de 

Presidente de Juntas de freguesia para integrar o Conselho, bem como designar um 

conjunto de cidadãos de reconhecida idoneidade, tendo informado que as referidas 

nomeações já ocorreram na sessão da Assembleia Municipal realizada no p.p. dia 

28.04.2016. 

Usou da palavra o senhor Victor Manuel Fonseca Duarte referindo que no artigo 15º, 

alínea j), deve ser alterada a designação da empresa RESIBER (CASAL DE CIMA), 

porquanto a referida empresa já não existe, devendo ser colocada a designação de 

Prorresina – Produtos Resinosos (Casal de Cima). 

Interveio o senhor Carlos da Conceição Jesus questionando a razão de ser a 

Assembleia Municipal a elaborar e aprovar o Regulamento do conselho Municipal de 

segurança quando o órgão é presidido pela Presidente da Câmara Municipal. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu ter remetido a toda a 

Assembleia Municipal a legislação sobre o assunto em análise, pelo que apraz-lhe 

informar que o artigo 6º no nº 1 da Lei nº33/98 refere que a “Assembleia Municipal 

elabora e aprova o regulamento provisório, que envia a título consultivo ao 

Conselho”, referindo o nº2 da citada Lei “ o Conselho na sua primeira reunião, analisa 
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o regulamento e emite parecer, a enviar à Assembleia Municipal”, sendo o teor do 

nº3 “na sua primeira reunião, após a receção do parecer, a Assembleia Municipal 

discute e aprova o regulamento definitivo”.   

Interveio o senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia sugerindo a alteração à alínea g) 

do artigo 15º, i.e., devendo constar a correta denominação: Comandante do Corpo 

Ativo da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Góis. No que 

concerne à alínea i) do referido artigo, referiu que devem constar todas as 

Associações de Juventude do Concelho de Góis, i.e., Associação de Juventude de 

Góis e Grupo de Jovens Alvarenses. 

Feitas as devidas alterações, o senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou o 

documento à votação. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade remeter 

à Câmara Municipal o Regulamento Provisório do Conselho Municipal de Segurança 

do Concelho de Góis à Câmara Municipal para emissão de parecer do Conselho 

Municipal de Segurança. 

 

3. AREAC/ALTERAÇÃO DE ESTATUTOS - O senhor Presidente da Assembleia Municipal 

deu conhecimento da deliberação da Câmara Municipal de 24.05.2016 sobre o 

assunto em epígrafe. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar 

a alteração aos estatutos da AREAC. 

 

4. ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA ROTA DA ESTRADA NACIONAL 2/DEBATE E 

APROVAÇÃO DOS ESTATUTOS - O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu 

conhecimento da deliberação da Câmara Municipal de 14.06.2016 sobre o assunto 

em epígrafe. 

Usou da palavra o senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia referindo a sua apreensão 

relativamente à funcionalidade da obrigatoriedade da presença da maioria dos 

associados nas reuniões a realizar, bem como à realização de reunião do conselho 

diretivo semestralmente, uma vez que entende que dificilmente poderá existir 

quórum para a realização das mesmas. Porém, entende que os Municípios que se 

associaram à referida Associação devem envidar esforços para cumprimento dos 

Estatutos. 
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A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar 

o Estatutos da Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2. 

 

5. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS/ANO 2015 - O senhor Presidente da 

Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação da Câmara Municipal de 

14.06.2016 sobre o assunto em epígrafe. 

Interveio o senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia referindo que o presente 

documento não é mais do que as contas que anteriormente apresentadas, porém 

presentemente consolidadas, porquanto existem duas entidades (WRC e Municipia) 

em que o Município de Góis participa, sendo que a lei obriga a que haja satisfação 

destas contas de forma consolidada e que haja integração destas referidas 

entidades. Fez ainda alusão à percentagem do Município, sendo esta inferior a 0,2% 

em cada uma destas entidades, pelo que sendo um valor praticamente irrelevante, 

assim é também o seu significado no referido documento. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com onze 

votos a favor e oito abstenções dos elementos da bancada do Grupo de Cidadãos 

Eleitores Independentes por Góis.  

 

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

CONTAS CONSOLIDADAS/ANO 2015 - O senhor Presidente da Assembleia Municipal 

deu conhecimento da deliberação da Câmara Municipal de 14.06.2016 sobre o 

assunto em epígrafe. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

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

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS – O senhor Presidente da Assembleia 

Municipal deu conhecimento da deliberação da Câmara Municipal de 14.06.2016 

sobre o assunto em epígrafe. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com dezoito 

votos a favor e uma abstenção do senhor José Manuel Sequeira Cardoso Bandeira 

do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, autorizar a assunção de 

compromissos plurianuais constante na deliberação do Executivo de 14.06.2016.  
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8. 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 7 

 

PÚBLICO: Dada a palavra ao público 

a)Usou da palavra o senhor José Jesus das Neves de Cortecega, freguesia de Góis, 

referindo a necessidade de limpeza da estrada do Vale do Ceira e a deslocalização 

de um poste da PT nesta via, porquanto o mesmo se encontra dentro desta. Fez 

alusão à necessidade de reposição da derrocada junto à Associação desta 

localidade, bem como a reparação das portas dos WC’s ali existentes. Por último, 

questionou sobre o ponto da situação do processo de implantação da fossa coletiva 

em Cortecega. 

b) Interveio o senhor João Reis Antão, munícipe de Cortes, freguesia de Alvares, 

referindo o sucesso do VI Passeio de Motorizadas e Motas Antigas numa realização 

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis, congratulando-se 

pelo percurso desta iniciativa ter abrangido todas as freguesias do concelho. Deu 

conhecimento da VI Feira Sustentável de Cortes a qual ocorrerá no dia 03.07.16 

tendo para o efeito apresentado o programa. 

Ainda sobre eventos, fez alusão à cerimónia a Cerimónia Oficial do 1º Hastear da 

Bandeira Azul, a qual teve lugar no p.p. dia 17.06.16, na Praia Fluvial de Peneda/Pêgo 

Escuro em Góis, iniciativa que se congratulou ser no nosso concelho, relançado o 

facto de não ter visto a presença na mesma dos elementos que integram este órgão 

deliberativo. 

No que concerne à Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, referiu 

que alguns destes municípios têm uma bandeira alusiva à sua pertença a esta 

Associação, sugerindo que o Município de Góis deveria de igual modo hastear a 

mesma no princípio e fim desta no nosso território. 

Por último, questionou sobre o loteamento da zona industrial de Cortes, no que 

concerne à venda de lotes no mesmo. 

Dada a palavra à senhora Presidente de Câmara prestou os devidos esclarecimentos 

ao munícipe de Cortecega relativamente às questões colocadas. 
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No que concerne à intervenção do munícipe da freguesia de Alvares, primeiramente 

prevaleceu-se da oportunidade para agradecer aos Municípios da Pampilhosa da 

Serra e Pedrogão Grande pela cedência dos stands para a VI Feira Sustentável de 

Cortes. Quanto ao loteamento da zona industrial de Cortes, informou que o Executivo 

na sua reunião de 23.02.16 deliberou por unanimidade proceder à venda do lote nº8, 

restando quatro lotes para investimento. 

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

declarada encerrada a sessão, pelas dezanove horas e quarenta 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,____________________________ 

 


