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ATA Nº 1/2016 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO 

DIA VINTE E TRÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS - Aos vinte e três dias do 

mês de fevereiro 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 6/2015 

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. DELIBERAÇÃO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTº52º/2/5 DO REGULAMENTO 

DA AMG, SOBRE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA SUSPENSÃO DE MANDATO 

OPORTUNAMENTE APRESENTADO PELO DEPUTADO SR. DR. PAULO SILVA 

2. CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO PARA PROCEDER À ATUALIZAÇÃO DO 

REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, NA SEQUÊNCIA DA 

ALTERAÇÃO OPERADA À LEI Nº33/98, DE 18.07, PELA LEI Nº106/15, DE 25.08 

3. PROPOSTA DE LOUVOR AO GOIS MOTO CLUBE PELO SEU CONTRIBUTO EM PROL 

DO CONCELHO DE GÓIS 

4. WRC - WEB PARA A REGIÃO CENTRO, AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL, EIM, S.A./PARTICIPAÇÃO 

5. MUNÍCIPIA - EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, E.M., 

S.A./PARTICIPAÇÃO 

6. PROPOSTA DE ADESÃO DO MUNICÍPIO DE GÓIS À ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA REDE DE ALDEIAS DE MONTANHA - ADIRAM 

7. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR – DRAPC/PERÍODO DE 

REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS E 

EXPLORAÇÕES PECUÁRIAS  

8. REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS/PROPOSTA DE 

SUSPENSÃO DO ARTIGO 15º 

9. 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2016 
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10. 1ª REVISÃO ÀS GOP/ANO 2016 

11. AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA 

RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES 

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

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

13. LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO/AUTORIZAÇÃO PARA 

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS/COMUNICAÇÃO PERIÓDICA 

14. 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) 

 

Vogais:  

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

Carvalho Mourão, Valentim Antunes Rosa, 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, 

Orlando Cide Antunes Alvarinhas e 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) 
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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: O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento que o 

senhor deputado Engº. Mário Almeida Nunes comunicou que por motivos 

alegados não poderá comparecer nesta sessão, tendo solicitado com base na 

legislação em vigor e do Regimento da Assembleia Municipal de Góis a sua 

substituição.  

Mais informou, que de acordo com a legislação em vigor conjugada com o 

Regimento da Assembleia Municipal integra esta sessão em sua substituição o 

senhor José Manuel Sequeira Cardoso Bandeira. 

Informou ainda, de que o senhor Pedro Miguel da Conceição Agostinho 

comunicou a sua ausência na presente sessão por se encontrar ausente do 

País, integrando esta sessão em sua substituição o senhor Orlando Cide Antunes 

Alvarinhas. 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. APROVAÇÃO DA ATA Nº6/2015 - Posta à votação a Ata nº6/2015 foi 

aprovada por unanimidade. 

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

Administrativo, os senhores Jaime Miguel Fernandes Garcia (PS) e Orlando Cide 

Antunes Alvarinhas (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 27.11.2015 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. 

Interveio o senhor José Manuel Sequeira Cardoso Bandeira referindo que no 

âmbito do processo de beneficiação da estrada de ligação entre a Ribeira 

Cimeira e Pena após os trabalhos efetuados ainda se verifica a existência de 

um grande buraco nesta via, o que dificulta a circulação do trânsito, solicitando 

a sua reparação a curto prazo. Teceu alguns considerandos relativamente ao 

excesso de água que se tem verificado nos últimos tempos fruto das condições 

atmosféricas que tem vindo a sentir-se, o que tem feito alguns danos na Ribeira 

Cimeira, destruindo alguns bens aos munícipes que ali vivem. Fez ainda alusão à 

mina ali existente cuja porta se encontra aberta, solicitando a intervenção da 

Câmara Municipal porquanto a água para abastecimento humano poderá vir 

a ser contaminada se algum animal selvagem vier ali a falecer. 

Usou da palavra o senhor Carlos da Conceição Jesus que iniciou a sua 

intervenção congratulando-se pelo 21º Governo, tendo feito alusão à discussão 

do orçamento de estado, havendo medidas que eventualmente poderão vir a 

beneficiar o nosso território. De seguida, fez alusão ao Licenciamento da 

Pedreira na União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal, objeto de deliberação 

da Câmara Municipal e da Assembleia Municipal, informando que o 

licenciamento da mesma não se fez a título pessoal, como é dito na opinião 

pública, mas sim a título da freguesia que preside, sendo que oportunamente 

quando estiverem reunidas todas as condições a mesma irá servir todos quanto 

ali encontram uma fonte de matéria-prima para os seus trabalhos. 

Interveio o senhor Amílcar Barata Aleixo questionando sobre o ponto da 

situação do projeto da Praia Fluvial do Sinhel, bem como, sobre a possibilidade 

da Câmara Municipal poder vir a intervir nas bombas de abastecimento que já 

não se encontram em funcionamento na Portela do Torgal e zona envolvente, 

uma vez que o estado de abandono em que se encontram, descaracterizam 

toda aquela área. 
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Usou da palavra o senhor António Carvalho que expôs alguns trabalhos de 

requalificação necessários na freguesia de Vila Nova do Ceira, os quais foram 

fruto das intempéries que se fizeram sentir ultimamente. Prevaleceu-se da 

oportunidade para agradecer a todas as Instituições de direito público e 

privado e munícipes que colaboraram com a junta de freguesia que preside 

nos trabalhos durante as intempéries. 

Usou da palavra o senhor José Carlos Rodrigues Garcia iniciando a sua 

intervenção referindo que a documentação da sessão da Assembleia 

Municipal deveria efetivamente ser remetida atempadamente para uma 

melhor análise à mesma. 

De seguida, teceu a sua opinião relativamente ao que se está a passar entre o 

Executivo, solicitando que se encontre um rumo capaz do nome de Góis ser 

elevado por bons motivos e não por motivos menos bons que em nada 

dignificam este concelho. Relembrou o estado avançado de degradação que 

se encontra a E.B1 de Barreiro reiterando o seu pedido para que este imóvel 

seja intervencionado, a fim de não por em risco a circulação de pessoas e 

bens. Fez alusão à beneficiação da estrada que serve o cemitério em Vila Nova 

do Ceira a qual já se encontra quase intransitável, bem como à sinalização de 

alguns lugares, assunto objeto de reunião na freguesia, sendo que a colocação 

destes poderá eventualmente ser uma mais-valia para os munícipes e para 

quem visita o concelho. Outro assunto, que está a causar algum burburinho na 

freguesia é a retirada da pia junto ao adro da igreja de Vila Nova do Ceira, 

assunto que deve ser devidamente esclarecido junto da população, sendo seu 

entendimento que a mesma é um marco histórico e que não deve ser 

deslocalizada, porquanto é entendimento da maioria da população varzeense 

que não incomoda em nada a circulação de pessoas e trânsito. 

Interveio o senhor Victor Manuel Fonseca Duarte que colocou a questão 

relativa ao estado da saúde no concelho, nomeadamente na freguesia que 

preside, porquanto é entendimento que deve ser um assunto que urge a sua 

resolução a bem da população, bem como da única farmácia existente na 

freguesia, extensão da farmácia de Góis, que a continuar a freguesia sem 
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serviços médicos, sem utentes poderá eventualmente num futuro próximo vir a 

encerrar. 

Interveio o senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia que iniciou a sua intervenção 

congratulando-se pela eleição do Prof. Doutor Marcelo Rebelo de Sousa como 

Presidente da República, esperando que este possa contribuir para a afirmação 

do nosso país e que lute por uma maior integração dos territórios mais 

desfavorecidos.  

Referiu que no ano de 2016 comemoram-se os 40 anos sobre o primeiro ato 

eleitoral autárquico após o Estado Novo. Nestas quatro décadas ocorreram 

muitas alterações, nomeadamente quanto à descentralização de poderes, 

tendo havido muitas alterações no regime governamental, dado que as 

autarquias não tinham qualquer expressão, com pouca relevância e sem meios 

financeiros, tendo tudo mudado radicalmente sendo hoje as Câmaras 

Municipais polos de desenvolvimento e de organização dos seus territórios. Em 

2016, por mão do atual governo, assistiremos ao reforço das competências na 

Educação, Saúde, Ação Social, Proteção Civil, Cultura, entre outras áreas, 

sendo fundamental que o processo seja equilibrado, respeitando as diferenças 

e as capacidades de cada município, e que fique garantido o reforço 

financeiro para permitir a sustentabilidade das novas competências, 

assegurando que os serviços públicos cheguem a todos de igual forma. 

Também nas questões da valorização do interior, referiu as medidas de 

desenvolvimento e a necessidade de promover a coesão territorial como  

pilares fundamentais que devem estar na base do trabalho a realizar em 

conjunto entre os ministérios, as autarquias e as organizações empresariais e 

sociais. Acrescentou que a Unidade de Missão para a Valorização do Interior 

criada pelo atual governo deverá dar resposta às ansiedades das populações, 

valorizando os territórios mais desfavorecidos. Já no que respeita aos fundos 

comunitários, referiu a urgência destes chegarem ao terreno, pois são grandes 

os atrasos na abertura dos avisos de candidaturas, realçando que a 

Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra - CIM-RC deverá estar 

empenhada ao máximo para apoiar os municípios e organizar procedimentos 

de otimização, tendo em vista ganhos de escala e a implementação de 
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verdadeira solidariedade entre os municípios. Ainda sobre a rentabilização de 

fundos comunitários congratulou-se pela Associação de Desenvolvimento 

Integrado da Beira Serra ser novamente o GAL que obteve DLBC para o novo 

quadro comunitário. 

Referiu ainda que, na sua opinião, talvez o que tenha ocorrido de mais negativo 

nestes 40 anos de Poder Local tenha sido a concretização da fusão de 

freguesias, sem que até à data sejam visíveis quaisquer vantagens para as 

populações, nem tão-pouco quaisquer poupanças ao erário público, pelo que 

é necessário que não haja qualquer tentativa de repetição do processo, agora 

com os Municípios como protagonistas. 

Quanto à atual situação que se vive no Executivo camarário referiu que a não 

existência de sintonia e cooperação não é uma questão recente, porém esta 

tem vindo a agravar-se, realçando que apesar de não ter conhecimento de 

todos os factos ou versões, crê que não haverá ninguém no executivo 

municipal que não tenha responsabilidade sobre o que se passa. É seu 

entendimento que a população mandatou os eleitos para o exercício de 

funções de grande responsabilidade que devem ter por base um único objetivo 

o de servir Góis, promovendo a defesa dos superiores interesses municipais, 

sendo que presentemente existem muitos exemplos que demonstram que não é 

isto que está a acontecer, considerando não serem eticamente aceitáveis 

posicionamentos oportunistas do tipo “quanto pior, melhor”, sendo que a 

imagem do concelho fica em “muito má conta” e a população do concelho 

não poderá perdoar comportamentos que penalizem todos aqueles que 

diariamente lutam por melhores condições de vida. Face à situação atual, 

apraz-lhe questionar qual o empresário que toma a decisão de realizar 

investimento no concelho de Góis, com o atual “status quo”, ou, qual o 

cidadão que se identifica com tudo o que se está a passar ao mais alto nível 

dos responsáveis autárquicos no nosso concelho, ou, quais os jovens que se 

podem mostrar motivados para a participação ativa na vida política do nosso 

concelho.  

Referiu que a Câmara Municipal de Góis tem de estar totalmente concentrada 

em garantir o desenvolvimento do concelho, i.e, tem de garantir que exerce da 
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melhor forma as suas principais funções, como apoiar socialmente a 

população, prestar os serviços básicos de salubridade, apoiar instituições, entre 

outras medidas. Necessita também de estar bem atenta e pró-ativa para 

aproveitar ao máximo o novo quadro comunitário que centra atenções em 

algumas das necessidades básicas como os vetores da promoção da 

empregabilidade, da contrariedade da exclusão social, da valorização da 

floresta. Deve ainda a Câmara Municipal reforçar as políticas orientadas no 

apoio objetivo às empresas, pois são estas as grandes geradores de emprego, 

necessitando também de ter condições para “investir nas pessoas”. 

Terminou a sua intervenção dirigindo um apelo ao Partido Socialista e ao Grupo 

de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, bem como aos grupos 

municipais nesta Assembleia Municipal e aos membros da Câmara Municipal 

de Góis: “Basta! Parem com a brincadeira, ninguém tem o direito de prejudicar 

o concelho de Góis e os Goienses”. 

Interveio o senhor Miguel Luís Martins Alves Fortunato referindo desejar iniciar a 

sua intervenção fazendo uma breve nota sobre o crescimento por ano de 

cerca de 35% dos subsídios atribuídos pela Câmara Municipal a diversas 

instituições, que neste mandato tem crescido em cerca de duzentos mil euros 

por ano. Mais referiu, que segundo o último Edital, porque infelizmente não 

temos garantias que esse tenha sido o último, 958.174,78 € foi quanto a Câmara 

Municipal distribuiu de subsídios por diversas entidades durante o ano de 2015, 

são cerca de 250,00€ por cada munícipe do nosso concelho. Comparou que 

este valor é praticamente o dobro do valor do empréstimo que a Câmara 

contraiu para a reparação dos buracos, pois a Câmara teve que fazer um 

empréstimo para reparar as estradas por não ter dinheiro para fazer a 

manutenção das estradas, porém tem o dobro de dinheiro para dar em 

subsídios a essas instituições, realçando tratar-se do dobro do investimento do 

capital próprio da Câmara Municipal no arranque da obra da Casa da Cultura. 

Referiu, entender a grande parte dos referidos subsídios, sendo que em cerca 

de metade, não vê espelho ou publicidade que da parte desses cerca de 500 

mil euros, haja uma mais-valia económica para as pessoas do concelho, sendo 

que também não valerá a pena entrar em pormenores sobre os subsídios, 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GÓIS 

 

 

 9 

porquanto toda a gente sabe qual o seu objeto. Aliás, referiu ser escandalosa a 

diferença entre subsídios de “capital” e “corrente”, o que prova que os subsídios 

são para despesas do dia-a-dia, não havendo subsídios para investimentos, 

havendo na totalidade destes apenas uma ou duas instituições que recebem 

capital para investimento. Referiu ainda, que se trata de subsídios que têm sido 

atribuídos em sede de Câmara Municipal por unanimidade de todo o 

Executivo, sendo óbvio que se trata de uma decisão política, sendo que o PS 

tem a maioria mandatado pela população para levar em frente as suas 

políticas. Referiu, que o que está em causa é uma percentagem muito 

significativa das receitas e do orçamento municipal que se trata de dinheiro 

público, pelo que é seu entendimento que estes gastos devem ser mais 

publicitados, sabemos que alguns destes são para pagar vencimentos, sendo 

importante ter conhecimento das tarefas que cada pessoa efetua nessas 

mesmas instituições, porquanto existindo colaboradores que exercem as suas 

funções a par com os trabalhadores da Câmara Municipal pode dar origem a 

algumas más relações internas entre os trabalhadores da Câmara Municipal o 

que pode efetivamente provocar uma diminuição no desempenho das suas 

tarefas. Acrescentou, que os empregos cujo modo de contratação não é 

público é claramente um vingar do nepotismo em detrimento da meritocracia, 

concluindo saber-se que as pessoas são escolhidas pela disponibilidade para a 

sua vida política.  

Quanto à real situação do concelho de Góis, referiu que a postura do Grupo de 

Cidadãos Eleitores Independentes por Góis não se revê nesta situação, como já 

referiu na última sessão deste órgão. Efetivamente a atual situação não é 

novidade, a Equipa afinal não era coesa, o compromisso não era confiança, 

sendo importante que as pessoas percebem do que é que está em aqui em 

causa. A questão que começou na última reunião em dezembro do ano 

transato quando foi deliberada a retirada das competências da Câmara 

Municipal na Presidente de Câmara está a tomar contornos inaceitáveis. Referiu 

que desejava fazer um pré-juízo sobre esta situação, sendo que está a fazer 

uma intervenção interna em sede de Assembleia Municipal mas é uma 

contestação que os factos que são públicos. Efetivamente a Câmara Municipal 
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deliberou por maioria no p.p. dia 29.12.15 retirar uma competência de poderes, 

os quais são sempre da Câmara, o que se passou para a senhora Presidente foi 

o poder de executar esse poder, não tendo o assunto sido aprovado em 

minuta, pelo que não teria eficácia externa, ou seja, a revogação das 

competências passaria a valer após a aprovação da respetiva Ata, tendo a 

mesma sido aprovada no dia 12.01.16. Referiu não ser normal, por todos os 

princípios norteadores das políticas e daquilo que são os estatutos do PS que 

não deixam de ser corroborados e acompanhados pelos outros partidos e no 

fundo acabam por ser valores ético-morais que fazem parte da nossa 

sociedade, porque vivemos em sociedade e devemos solidariedade uns aos 

outros. A senhora Presidente da Câmara na véspera da reunião de Câmara 

que iria dar eficácia externa à deliberação da reunião anterior, interpôs uma 

providência cautelar contra o órgão que preside[...], mas na reunião do dia 

12.01.16 não teve a solidariedade para com os seus pares de dizer que tinha 

entreposto a referida ação, não sendo uma atitude normal e que tem um nome 

e não é bonito. Mais, agendou o assunto para reunião de Câmara Municipal e 

não disponibilizou a todos os Vereadores a totalidade de todos os documentos 

necessários para que a Câmara Municipal se pudesse pronunciar. A Câmara 

Municipal tinha um prazo para cumprir, a Câmara Municipal tinha dois atos 

judiciais a praticar, tinha a própria contestação à providência cautelar e podia 

ou não adotar uma resolução fundamentada que podiam por, ou não, em 

causa o efeito externo da providência cautelar. E de uma forma pouco 

transparente, porque os documentos não foram totalmente anexos à 

informação que foi dada aos senhores Vereadores, nessa reunião a Câmara 

Municipal nada deliberou sobre o assunto. Acrescentou, que foi deliberado 

naquela reunião de forma cordata com base nos tais princípios da confiança e 

da solidariedade tão apregoados pelo PS, que se iria fazer uma reunião 

extraordinária para se decidir sobre esses assuntos e quais as decisões a tomar 

[...], é verdade que os Vereadores só enviaram o requerimento no dia seguinte, 

é verdade que a senhora Presidente tinha oito dias para marcar a referida 

reunião, o que não pode acontecer, é utilização de expedientes legais contra a 

Câmara Municipal, porquanto a autarquia não apresentou contestação, 
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porquanto a mesma não foi deliberada e aprovada em sede de Executivo e 

nem sequer foi apresentada resolução fundamentada, bem como não foi de 

igual modo dada oportunidade aos Vereadores se queriam ou não apresentar 

a resolução fundamentada, e isto tem um nome mas seguramente qualquer 

nome que se queira chamar a isto não tem guarida em nenhum conceito 

democrático desde pós 25 de abril. O senhor Presidente da Assembleia 

Municipal diz e muito bem que não se trata de um assunto da sua 

responsabilidade, o senhor Vereador diz e muito bem que se calhar é, 

realçando que deseja ter orgulho de ser elemento deste órgão deliberativo, 

pelo que quando um assuntos destes, que é um vergonha para o nosso 

concelho, anda por aí nas bocas do povo e o senhor diz que não tem nada a 

ver com isto, tem sim, tem tudo a ver, sendo o Presidente da Assembleia 

Municipal o principal responsável e chegar a esta sessão e mencionar quais são 

os assuntos que merecem ou não ser discutidos, porquanto é competência da 

mesa trazer aqui os assuntos. Nós temos toda a liberdade de os agendar, sendo 

que o Regimento tem patente formas da Assembleia Municipal se pronunciar 

sobre o assunto em questão. A bem do concelho Góis, e, a bem de não termos 

mais que envergonhar todos os goienses com esta situação, não quer porque já 

o transmitiu pessoalmente tomar aqui posições, porquanto está presente a 

comunicação social e público, sendo isto uma prova do grande sentido 

municipal que o Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis tem. 

Referiu ainda, caso fosse intenção do Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis explorar esta situação politicamente estávamos na 

boca dos jornais diariamente com este assunto, realçando que todos os dias há 

uma novidade sobre este processo o que se torna vergonhoso para o nosso 

concelho e o Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis não fez até 

à data um único comunicado de imprensa, nem qualquer exploração política 

sobre este assunto. Face às suas palavras, questionou se desejam maior sentido 

de solidariedade para com todos os Goienses do que não explorar 

politicamente uma situação criada pelo PS.  

Referiu, que conforme mencionou junto do senhor Presidente da Assembleia 

Municipal o Regimento deste órgão prevê uma conferência de líderes nesta 
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assembleia havendo vários caminhos que este órgão pode tomar para tentar 

criar algum consenso e de certa forma devolver aos Goienses o orgulho de 

serem Goienses, sendo isto que começa a ser posto em causa. Acrescentou, 

que nós sempre fomos um povo cordato, sempre fomos hospitaleiros e 

soubemos sempre receber toda a gente, agora é preciso que mereçam 

também o nosso respeito, sendo que há erros a mais, sendo exemplo disso, Atas, 

atos administrativos que têm de ser retificados permanentemente, não sendo 

somente uma questão política do funcionamento da Câmara Municipal, mas 

sim daí para baixo toda a hierarquia, i.e, perdeu-se a noção de hierarquia no 

funcionamento público da Câmara Municipal de Góis, sendo a maior vergonha 

que pode acontecer a qualquer organismo público seja ele de que país for, 

sendo uma situação inadmissível.  

Interveio o senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia dizendo que o senhor Miguel 

Fortunato referiu a atribuição de subsídios a Instituições, sendo que nessa 

mesma intervenção foi também dada nota de que as pessoas são escolhidas 

pela disponibilidade para a vida política, pelo que lhe apraz questionar sobre a 

FILVAR, a A.E.R.G., a A.H.B.V.G., o Centro Social Rocha Barros, entre outras, 

solicitando clarificação sobre a questão. Realçou ainda a grave 

desconsideração da bancado do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes 

por Góis e da pessoa do seu líder quando se refere a “ter de aturar” o senhor 

Presidente da Assembleia Municipal durante a sua intervenção. 

Usou da palavra o senhor Luís Miguel Martins Alves Fortunato referindo que 

quando mencionou os subsídios falou em metade dos subsídios, sendo os 

mencionados pelo senhor líder de bancada do PS exemplo dos que até 

percebe a sua atribuição, agora a atribuição dos restantes é que francamente 

pior. Relativamente às palavras por si mencionadas relativamente à 

intervenção do senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que o verbo 

“aturar” não foi efetivamente o mais adequado para a sua intervenção, 

apresentando as suas desculpas pela utilização desse vocábulo. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal dirigiu-se ao senhor líder de 

bancada do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis informando 

do agendamento de uma conferência de líderes precisamente entre ambas as 
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bancadas com o Presidente da Assembleia Municipal em data a marcar, 

reafirmando as suas palavras que até então dirigiu a ambos os líderes que por 

uma questão de solidariedade para com a Câmara Municipal e para com a 

sua Presidente somente depois de reunir com a própria é que irá proceder a 

qualquer outra reunião. Referiu que no p.p. sábado é que teve conhecimento 

que a senhora Presidente se encontrava em gozo de férias, tendo sido efetuada 

no dia de ontem reunião, tendo sido a mesma devidamente esclarecedora na 

qual foram debatidos muitos assuntos, entre os quais o assunto objeto de 

intervenção do senhor José Carlos Rodrigues Garcia relativamente à entrega 

de documentação aos elementos da Assembleia Municipal, sendo que o que a 

lei plasma é que oito dias tem de ser publicitado Edital a informar da realização 

da sessão da Assembleia Municipal e que a documentação terá que ser 

enviada dois dias uteis da data da sua realização, acontecendo que somente 

teve acesso à documentação 48 horas ao envio da mesma, sendo que a 

entrega nesse prazo poderá efetivamente levar a duas coisas: via ctt poder-se-

á correr o risco da documentação ser entregue posteriormente à data da 

sessão da Assembleia Municipal, ou então, receberem a mesma na véspera da 

realização da sessão, não permitindo aos elementos deste órgão e a si ler toda 

a documentação que muitas das vezes é muito exigindo uma maior 

dedicação.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu, que embora a lei assim o 

diga está aqui referido um assunto muito importante é que a população do 

concelho de Góis não tem conhecimento público dos assuntos ora discutidos 

nessa sessão, porquanto não há tempo útil de publicitação do Edital com a 

Ordem de trabalhos. Sobre este assunto, concluiu referindo que o envio 

atempadamente da documentação não está esquecido, sendo um assunto de 

suma importância. Relativamente a erros detetados em alguns documentos, 

confirmou a existência dos mesmos, sendo que se forem erros políticos aí 

devemos falar, porém erros de português solicitou unicamente a compreensão 

de todos, pelo que lhe apraz mencionar que cumprindo os prazos mencionados 

pela lei possivelmente haverá algumas falhas, sendo que não se poderá alterar 

a lei, pelo que irá tentar uma resolução para este assunto. 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GÓIS 

 

 

 14 

Dada a palavra à senhora Presidente de Câmara iniciou a intervenção 

referindo que relativamente à questão da Ribeira Cimeira subscreve as palavras 

proferidas pelo senhor Manuel Bandeira no que concerne ao piso existente na 

via que mencionou, pelo que irá deslocar-se ao local para verificação do 

estado da mesma, sendo que irá dar indicações aos serviços municipais para 

que se desloquem à mina e verifiquem o estado da mesma, bem como 

verificarem a questão da água e limpeza do aqueduto.  

Referiu ser solidária com a intervenção relativa ao interesse municipal da 

pedreira existente na União de Freguesias e não para o presidente da mesma, 

pelo que se constituir uma receita para a União de Freguesias será uma mais- 

valia muito importante. 

No que concerne ao projeto para a futura Praia Fluvial da Ribeira do Sinhel 

explicou para que se possa vir a mesma considerada Praia Fluvial terá que 

reunir um conjunto de infra estruturas, tendo apresentado as que são elegíveis 

para que a praia tenha essa mesma designação. Mais informou, que foi 

entregue o Relatório do Estudo hidrológico e hidráulico da Ribeira do Sinhel, 

tendo apresentado uma breve resenha do mesmo, sendo que no que 

concerne à instalação das infraestruturas de apoio à Praia Fluvial terá que ser 

elaborado novo projeto o que necessariamente implica novo procedimento.  

Em relação ao posto de abastecimento de combustível existente na Portela de 

Torgal referiu que efetivamente já não se encontram em funcionamento, 

informou que não é da responsabilidade da Câmara Municipal intervir no 

processo de retirar as mesmas do local, facto que certamente iria embelezar 

toda a zona envolvente, porém irá solicitar ao serviço de fiscalização a 

deslocação ao serviço para verificar essa situação. 

No que concerne à faturação sobre o abastecimento de água informou que 

no seguimento da alteração dos novos tarifários, que entraram em vigor no dia 

01.01.2016, ocorreu um lapso que se prendeu com a associação das tarifas fixa, 

variável e a taxa de recursos hídricos de saneamento a todos os consumidores, 

tendo sido debitadas as referidas tarifas/taxa aos utilizadores que não têm 

disponível o saneamento. Mais informou, que após detetado o erro, foram feitos 

todos os esforços para solucionar da melhor forma o problema, a fim de causar 
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o mínimo transtorno aos utilizadores, pelo que a Câmara Municipal irá repor os 

devidos valores da seguinte forma: aos utilizadores que pagam por débito 

direto, proceder-se-á à devida correção, sendo debitado já o valor correto, 

sendo que aos restantes utilizadores, que pagam de outras formas, irá proceder-

se da seguinte maneira: aos que se deslocarem à Tesouraria Municipal para 

proceder ao pagamento, será de imediato emitida a correspondente nota de 

crédito, e o mesmo paga já o valor correto; os restantes utilizadores pagam a 

totalidade e no mês seguinte será abatida à fatura a emitir o valor pago 

indevidamente este mês. 

Em relação aos estragos efetuados nas freguesias concelhias pelas intempéries 

que se fizeram sentir no mês em curso, referiu que os serviços do Município estão 

a realizar um levantamento dos mesmos a fim de se ter o real conhecimento 

dos danos verificados e dos custos que a Câmara Municipal irá ter na 

reparação dos mesmos. Prevaleceu-se da oportunidade para reiterar o seu 

agradecimento público a todas as instituições de direito público e privado, bem 

como a todos os trabalhadores e colaboradores da Câmara Municipal e 

munícipes que se associaram na reparação imediata de alguns danos 

verificados. 

Quanto ao estado de degradação da E.B.1 de Barreiro, informou que os 

serviços da Câmara Municipal já se deslocaram ao local a fim de se efetuar 

levantamentos da obras necessárias pra que o estado de degradação do 

edifício seja colmatado. 

No que concerne à requalificação da rua do cemitério em Vila Nova do Ceira 

informou que a Câmara Municipal estar a envidar esforços para que num futuro 

próximo esta via seja objeto de reparação. 

Quanto à questão da requalificação da zona envolvente ao adro da Igreja em 

Vila Nova do Ceira, nomeadamente no que concerne à deslocalização da pia 

dos bois referiu que é um facto que se trata de património histórico, tendo 

conhecimento que não existe unanimidade na deslocalização do mesmo, 

sendo um assunto que deverá ser devidamente refletido para que não seja 

motivo de discórdia entre os varzeenses. 
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Sobre a questão da saúde na freguesia de Alvares, bem como no concelho 

informou que apesar de não ser da competência da Câmara Municipal essa 

matéria, tem envidado esforços junto das competentes entidades a fim da 

prestação de serviços médicos do concelho volte à sua normalidade, tendo 

para o efeito feito uma breve resenha das diligências realizadas até à presente 

data. 

Prosseguiu a sua intervenção, referindo subscrever as palavras proferidas pelo 

senhor Jaime Garcia no que concerne aos 40 anos de poder local, realçando 

que devemos estar todos disponíveis para servir Góis e não prejudicar os 

Goienses. 

No que concerne à atribuição de subsídios às Instituições informou que irá 

continuar a defender a política que tem defendido para o concelho de Góis, 

porquanto é seu entendimento que as Instituições desenvolvem, promovem o 

Góis, bem como são as principais entidades empregadoras do concelho, 

realçando que as pessoas não são escolhidas para trabalhar pela sua 

disponibilidade para a vida política, mas sim, por indicação do IEFP por se 

encontrarem em situação de desemprego, criando a autarquia condições para 

que as mesmas tenham um rendimento mensal de acordo com as tarefas que 

realizam ao serviço do Município. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

ORDEM DO DIA 

 

1. DELIBERAÇÃO, NOS TERMOS DO DISPOSTO NO ARTº52º/2/5 DO REGULAMENTO 

DA AMG, SOBRE PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA SUSPENSÃO DE MANDATO 

OPORTUNAMENTE APRESENTADO PELO DEPUTADO SR. DR. PAULO SILVA - O senhor 

Presidente da Assembleia Municipal prestou os devidos esclarecimentos 

relativamente à solicitação do senhor Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

autorizar o retorno antecipado do senhor Dr. Paulo Silva ao exercício de pleno 

direito como membro da Assembleia Municipal do concelho de Góis. 
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2. CONSTITUIÇÃO DE COMISSÃO PARA PROCEDER À ATUALIZAÇÃO DO 

REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SEGURANÇA, NA SEQUÊNCIA DA 

ALTERAÇÃO OPERADA À LEI Nº33/98, DE 18.07, PELA LEI Nº106/15, DE 25.08 – O 

senhor Presidente da Assembleia Municipal prestou os devidos esclarecimentos 

relativos ao assunto em análise. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

que a Comissão para proceder à atualização do Regulamento do Conselho 

Municipal de Segurança seja constituída por: José António Pereira de Carvalho, 

Presidente da Assembleia Municipal, Jaime Miguel Fernandes Garcia em 

representação do PS, e, Luís Miguel Martins Alves Fortunato em representação 

do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis. 

O senhor Presidente informou os elementos da Comissão ora constituída que 

oportunamente irá facultar documentação afeta a este processo a fim dos 

elementos que integram a Comissão poderem estar munidos de informação 

para debaterem a temática em causa. 

 

3. PROPOSTA DE LOUVOR AO GOIS MOTO CLUBE PELO SEU CONTRIBUTO EM PROL 

DO CONCELHO DE GÓIS – O senhor Presidente deu conhecimento da proposta 

de Louvor ao Góis Moto Clube, cuja cópia fiel constitui o Anexo I da presente 

Ata. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

aprovar a proposta de Louvor ao Góis Moto Clube. 

 

4. WRC - WEB PARA A REGIÃO CENTRO, AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL, EIM, S.A./PARTICIPAÇÃO – O senhor Presidente deu conhecimento 

da deliberação do Executivo da sua reunião ordinária de 29.12.2015, 

relativamente ao assunto em epígrafe. 

Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

5. MUNÍCIPIA - EMPRESA DE CARTOGRAFIA E SISTEMAS DE INFORMAÇÃO, E.M., 

S.A./PARTICIPAÇÃO - O senhor Presidente deu conhecimento da deliberação 
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do Executivo da sua reunião ordinária de 29.12.2015, relativamente ao assunto 

em epígrafe. 

Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

6. PROPOSTA DE ADESÃO DO MUNICÍPIO DE GÓIS À ASSOCIAÇÃO PARA O 

DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA REDE DE ALDEIAS DE MONTANHA – ADIRAM –

O senhor Presidente deu conhecimento da  deliberação do Executivo da sua 

reunião ordinária de 26.01.2016, relativamente ao assunto em epígrafe. 

Usou da palavra o senhor Miguel Luís Martins Alves Fortunato referindo que a 

informação que tinha em sua posse era insuficiente para poder deliberar 

conscientemente sobre o presente assunto, devia ter sido facultado os estatutos 

da referida Associação, a fim de se ter conhecimento do seu objeto entre 

outros. Realçou o facto de esta Associação ter a sua sede na Serra da Estrela 

na Beira Interior, sendo que possivelmente poderá eventualmente ser um fator 

condicionante ao desenvolvimento de atividades no nosso território. 

Usou da palavra o senhor Carlos da Conceição Jesus referindo que apesar de 

não estar devidamente esclarecido relativamente à ADIRAM, porquanto pela 

informação que dispõe abrange um território longínquo a nosso, porém a 

adesão do Município de Góis poderá constituir-se uma mais-valia, caso seja 

efetivamente considerado em todos os projetos a levar a efeito o nosso 

território. 

Dada a palavra à senhora Presidente prestou os devidos esclarecimentos sobre 

o objeto da ADIRAM, bem como dos seus estatutos, sendo que a Câmara 

Municipal de Góis e outras que deu conhecimento irão propor algumas 

alterações aos mesmos, tendo para o efeito apresentado uma breve 

explanação. Referiu que a adesão do Município de Góis poderá traduzir-se 

numa mais-valia dentro de programas comunitários direcionados a municípios 

dentro da rede de Aldeias de Montanha. 

Interveio o senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia referindo que conforme os 

esclarecimentos por parte da senhora Presidente e da deliberação de Câmara, 

é seu entendimento que a presente deliberação deveria ter vindo 

acompanhada dos estatutos da referida Associação, porém dado que o 
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Executivo foi unânime quanto à adesão do Município de Góis à ADIRAM e que 

esta adesão não é a uma empresa municipal ou intermunicipal, nem a uma 

sociedade comercial, considerando os desígnios e objetivos desta associação 

aqui plasmados, é seu entendimento que se deve ultrapassar esta questão e 

colocar a presente proposta à votação. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que quanto aos 

documentos que referiram estar em falta deu as devidas explicações, porém 

perante a deliberação da Câmara Municipal apraz-lhe mencionar que o 

presente assunto foi devidamente escalpelizado e aprovado por unanimidade 

pelo Executivo, razão que o leva a não ter qualquer tipo de problema 

relativamente a esta matéria. Reafirmou que se a Câmara Municipal foi 

unânime na adesão do Município de Góis à ADIRAM, tendo dado poderes à 

senhora Presidente para outorgar a escritura não vê onde é que poderá residir 

qualquer problema.  

Interveio o senhor Carlos da Conceição Jesus referindo que era sua intenção 

não aprovar a presente proposta de adesão do Município de Góis à ADIRAM 

por não ter informação suficiente sobre a mesma, porém face aos 

esclarecimentos da senhora Presidente iria votar favoravelmente a presente 

proposta. 

Interveio o senhor deputado Victor Manuel Fonseca Duarte questionando se 

após se proceder à proposta de alteração dos Estatutos, se posteriormente os 

mesmos, serão novamente objeto de apreciação da Assembleia Municipal. 

Dada a palavra à senhora Presidente de Câmara informou que efetivamente 

irão ser feitas algumas propostas de alteração aos estatutos, sendo que a 

adesão do Município de Góis somente se fará se estes forem alterados e 

perceber se ao longo deste QCA se é vantajoso para o concelho pertencer à 

ADIRAM, pelo que irá acompanhar todo este processo a fim de poder prestar 

sempre os melhores esclarecimentos sempre que forem colocadas questões 

sobre o mesmo.  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com 

quinze votos a favor e quatro abstenções dos senhores Amílcar José Barata 

Aleixo, José Carlos Rodrigues Garcia, Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida 
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Simões, José Manuel Sequeira Cardoso Bandeira do Grupo de Cidadãos 

Eleitores Independentes por Góis aprovar a adesão do Município de Góis à 

Associação para o Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de 

Montanha – ADIRAM. 

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

Góis em nome dos elementos que se abstiveram na presente deliberação 

apresentou a seguinte declaração e voto: “Os membros da bancada do Grupo 

de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis que votaram favoravelmente a 

presente proposta reconhecem que efetivamente existem algumas 

irregularidades na minuta que foi aqui presente, mas não vislumbra qualquer 

vício na vontade dos Vereadores.” 

 

7. MINISTÉRIO DA AGRICULTURA E DO MAR – DRAPC/PERÍODO DE 

REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DE ESTABELECIMENTOS INDUSTRIAIS E 

EXPLORAÇÕES PECUÁRIAS - O senhor Presidente deu conhecimento das 

deliberações do Executivo de 29.12.2015 e de 10.02.2016, relativamente ao 

assunto em epígrafe. 

Usou da palavra o senhor José Carlos Rodrigues Garcia que solicitou os devidos 

esclarecimentos sobre este processo, questão a que o senhor Presidente da 

Assembleia Municipal deu os devidos esclarecimentos de acordo com a 

conclusão da proposta anexa aos documentos em análise. 

Usou da palavra o senhor Miguel Luís Martins Alves Fortunato referindo ser 

desnecessário este documento vir à Assembleia Municipal porquanto é seu 

entendimento de que deve ser distinguido exploração de estabelecimento, i.e, 

uma coisa é uma pessoa que faz criação de suínos e outros animais em casa 

para consumo próprio, sendo diferente de todos aqueles que fazem criação 

como atividade económica. Referiu que dúvidas lhe residem porquanto não 

tem conhecimento se se deveria nos casos em apreço aplicar a legislação que 

as informações plasmam, sendo seu entendimento que não lhe parece que 

seja essa a interpretação, sendo que estas situações irão abrir mais um 

procedimento administrativo não facilitando de maneira nenhuma a vida das 

pessoas. É seu entendimento que existem outras formas de regularizar estas 
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atividades, exemplificando com uma mercearia e licenciar a atividade da 

mesma, sendo outra coisa a casa onde funciona a mercearia ter que ter 

licença, porque temos uma mercearia e a licença de utilização tem de estar 

alocada àquela função, outra coisa é termos exatamente a mesma loja e não 

funciona lá mercearia nenhuma porque não tem outra atividade económica, 

porém a casa esta licenciada como uma loja. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal explicou que sobre esta matéria 

as informações têm em anexo um quadro onde é visível alguns requisitos, tendo 

dado para o efeito as devidas explicações, havendo alguns imóveis que não se 

encontram devidamente legalizados, sendo seu entendimento que o presente 

procedimento poderá eventualmente contribuir para a legalização de alguns 

destes. 

Interveio a senhora Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões que 

referiu que sobre este processo há efetivamente pessoas que criam animais 

para consumo e venda não tendo para o efeito condições legais para a 

exploração desses animais, pelo que quando pretendem o abate dos mesmos 

estes não entram em matadouro, porquanto pertencem a explorações que 

não estão legalizadas.  

Dada a palavra à senhora Presidente de Câmara referiu que com este 

procedimento a Câmara Municipal está fazer o melhor pelos proprietários, 

sendo que todos os proprietários constantes nos anexos foram devidamente 

notificados, tendo os mesmos sido ajudados neste processo pela autarquia. 

Sendo que a Câmara Municipal está a propor a declaração de interesse 

municipal da exploração, não estando a Câmara Municipal a licenciar a 

atividade, mas sim as instalações pelo que poderá ser um caminho para quem  

regularizou as instalações poderá num futuro legalizar a sua atividade. Referiu 

ser entendimento da Câmara Municipal e dos técnicos, bem como das missivas 

remetidas pela DRAPC era objeto da Câmara Municipal colaborar neste 

processo e declarar de interesse municipal, porquanto é do conhecimento a 

existência de algumas instalações que jamais são passiveis de legalização, 

podendo ser este uma oportunidade de regularização. 
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A senhora Olinda Bandeira, referiu ser do seu conhecimento a existência de 

explorações que foram objeto de fiscalização pelas entidades competentes 

porquanto não reuniam as condições para o desenvolvimento da sua 

atividade.  

Dada a palavra ao senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal referiu que a 

legislação invocada é sem dúvida a mesma que permitiu a regularização das 

pedreiras, i.e, é uma legislação que criou um período excecional de 

regularização de atividades que estavam irregulares. Os exploradores pecuários 

tinham a obrigação de demostrar que tinham as suas instalações regularizadas 

e legalizadas. Mais informou que maioritariamente os proprietários não tinham 

este processo legalizado, sendo que perante a entidade responsável era pelos 

próprios declarado que iriam no prazo de cinco anos legalizar essas mesmas 

instalações sendo permitido o desenvolvimento da sua atividade com essa 

condição, porém esses cinco anos prolongaram-se no tempo sem ter sido 

efetuada qualquer regularização, tendo presentemente chegado o momento 

para que estes regularizassem essa atividade, como foi o caso da pedreira do 

Soito, permitindo de igual modo a cada produtor pecuário que não tenha as 

suas instalações regularizadas, tendo estes a oportunidade de beneficiar em 

regime excecional que permite que construções que não se possam legalizar 

através de alguns documentos, tendo para o efeito dado conhecimento dos 

mesmos, têm a oportunidade através deste processo, pelo que cabe à 

Assembleia Municipal declarar o interesse municipal desta atividade e só assim 

excecionalmente os mesmos poderão efetivamente proceder à regularização 

das suas instalações.  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com 

doze votos a favor e sete abstenções dos senhores Luís Miguel Martins Alves 

Fortunato, Maria do Céu Simões Alves, José Carlos Rodrigues Garcia, Maria 

Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões, José Manuel Sequeira Cardoso 

Bandeira, Orlando Cide Antunes Alvarinhas e Victor Manuel Fonseca Duarte do 

Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis do Grupo de Cidadãos 

Eleitores Independentes por Góis, aprovar o reconhecimento de interesse 

público municipal na regularização extraordinária de explorações pecuárias do 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GÓIS 

 

 

 23 

concelho de Góis – Decreto-Lei nº165/2014 de 5 de novembro, constantes nos 

documentos anexos às deliberações do Executivo de 29.12.2015 e de 

10.02.2016. 

 

8. REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS/PROPOSTA DE 

SUSPENSÃO DO ARTIGO 15º - O senhor Presidente deu conhecimento da  

deliberação do Executivo da sua reunião ordinária de 10.02.2016, relativamente 

ao assunto em epígrafe. 

O senhor Miguel Luís Martins Alves Fortunato referiu desejar lembrar a mesa que 

a Ata foi assinada pelo senhor Vice-Presidente. 

Dada a palavra ao senhor Vice-Presidente informou que não assinou qualquer 

ata, assinou sim o parcelar a fim de o mesmo ser presente à Assembleia 

Municipal.  

Dada a palavra à senhora Presidente de Câmara referiu que nas suas ausências 

é legalmente substituída pelo senhor Vice-Presidente, não sendo o presente 

documento a Ata, mas sim o parcelar da Ata.    

O senhor Miguel Luís Martins Alves Fortunato referiu que há falta de rigor nos 

documentos que têm eficácia externa.  

O senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia referiu que presente parcelar não foi 

produzido no momento da reunião de Câmara, mas sim posteriormente. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

suspender o artigo 15º do Regulamento Geral de Taxas e Outras Receitas 

Municipais. 

O senhor Miguel Luís Martins Alves Fortunato em nome do Grupo de Cidadãos 

Eleitores Independentes por Góis apresentou a seguinte declaração de voto: 

“Reconhecemos a utilidade de mérito desta suspensão, contudo o meio e os 

documentos enviados a esta Assembleia sofrem de uma ilegalidade.” 

 

9. 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2016 – Foi presente a deliberação do 

Executivo da sua reunião ordinária de 10.02.2016, relativamente ao assunto em 

epígrafe. 
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O senhor Miguel Luís Martins Alves Fortunato referiu que a presente revisão é a 

prova de que não há tão grande mal pelo facto de não ter sido aprovado o 

orçamento para o ano económico de 2016, pelo que a Câmara Municipal 

continua a funcionar tendo ferramentas jurídicas ao seu dispor sem qualquer 

impedimento para executar projetos. Caindo por terra o argumento de que a 

falta de aprovação do Orçamento paralisava a atuação da Câmara 

Municipal. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

aprovar a 1ª Revisão ao Orçamento. 

 

10. 1ª REVISÃO ÀS GOP/ANO 2016 - Foi presente a deliberação do Executivo da 

sua reunião ordinária de 10.02.2016, relativamente ao assunto em epígrafe.  

O senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia referiu que relativamente a este ponto 

e ao anterior, da intervenção do líder de bancada do Grupo de Cidadãos 

Eleitores Independentes por Góis fica a noção que nem sequer existe a 

necessidade de se efetuar orçamento e que se poderia evitar todo o trabalho 

de orçamentação e de planeamento previsional por parte da Câmara 

Municipal. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

aprovar a 1ª Revisão às GOP. 

 

11. AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA 

RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES - Foi presente a deliberação do Executivo 

da sua reunião ordinária de 10.02.2016, relativamente ao assunto em epígrafe. 

Interveio o senhor Miguel Luiz Martins Alves Fortunato evidenciando a falta de 

rigor e de confiança nos documentos porque os erros perpetuam-se e 

agravam-se, como prova disso é que os documentos anexos à deliberação do 

Executivo têm algumas rasuras, pelo que tratando-se de documentos que 

ficarão para o futuro, convém que exista alguma segurança. 

Usou da palavra o senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia que referiu que a 

proposta que está em discussão será efetivamente a última, porquanto a 

primeira em análise em sede do Executivo foi objeto de algumas alterações, 
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alterações essas visíveis no documento em apreço, sendo de todo importante 

que a Assembleia Municipal tivesse conhecimento da 1ª e da 2ª proposta, 

porquanto se a 1ª não tivesse sido anexa aos documentos, provavelmente a 

sua não inclusão iria ser também objeto de intervenção.  

No que concerne à proposta em análise, referiu tratar-se de uma situação 

recorrente perfeitamente justificada nas necessidades existentes na Câmara 

Municipal para proceder ao recrutamento de trabalhadores para a prestação 

deste conjunto de trabalhos. Face às alterações que o documento foi objeto, 

nomeadamente quanto à redução do número de nadadores salvadores, 

apraz-lhe questionar qual a praia fluvial com o galardão de bandeira azul que 

irá deixar de o ostentar pelo facto de não existir o número de nadadores 

salvadores necessários para manter este galardão. No que concerne à redução 

do número de cantoneiros, questionou se existem efetivamente trabalhadores 

capazes de suprir todas as necessidades existentes no concelho nesta área. 

Assim sobre esta matéria, referiu que existe uma alteração que decorre da não 

alteração ao Mapa de Pessoal, tendo sido essa situação que implicou a não 

aprovação do número de recrutamento de trabalhadores inicialmente 

proposto, sendo que a redução do número de trabalhadores poder-se-á 

efetivamente traduzir num prejuízo para o concelho de Góis. 

A senhora Maria do Céu Alves Simões referiu que estando em causa o 

recrutamento de trabalhadores nas funções de nadador salvador e vigilantes 

florestais é uma situação legal. Referiu que por se um lado se verifica que o 

número de trabalhadores não poderá ultrapassar a percentagem prevista 

legalmente, estando esta situação ultrapassada porquanto no documento em 

análise é um facto que se verifica. Referiu que relativamente ao recrutamento 

de Assistente Operacionais, da análise que efetuou ao documento a Câmara 

Municipal continua a estar sujeita ao aumento nas despesas com o pessoal, 

havendo uma conclusão do documento em apreço que faz uma referência 

clara a essa situação, quando é mencionado que o “Município de Góis no ano 

de 2015 cumprir com a obrigatoriedade de não aumentar as despesas com o 

pessoal reduzindo cerca de 7,6% e que nesse mesmo ano registou o montante 

de despesas com o pessoal e aquisições de serviços superior a 35% da média 
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da receita corrente líquida cobrada nos últimos três exercícios 2013, 2015 e 2015, 

o que impede o aumento com as despesas com o pessoal”, ou seja, é seu 

entendimento que continua a existir um grande constrangimento no sentido 

que só de uma forma fundamentada de necessidade é que se justifica a 

contratação de pessoal. Mais referiu, que estamos no final do mês de fevereiro 

tendo o presente ano escolar tido o seu início em setembro/2015, fazendo o 

documento referência ao número de trabalhadores que exerciam as funções 

de assistentes operacionais na área da educação, quando essas funções 

passaram do Ministério da Educação para a Autarquia, pelo que o número seria 

de 23 colaboradores, tendo posteriormente aumentado para 30 e que em 

dezembro do ano transato seria de 16 trabalhadores, pelo que concluiu que 

para si esta informação não é suficiente no sentido de justificar a necessidade 

de mais oitos assistentes operacionais, sendo que deveria existir uma 

informação mais especifica e concreta, sendo a sua posição diferenciada 

relativamente aos postos de trabalho em causa.  

Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara referiu que quando foi feita a 

proposta para recrutamento de pessoal foi com base nas necessidades que o 

Município de Góis tem nas áreas em questão. No que concerne às questões 

apresentadas pelo senhor Jaime Garcia efetivamente a Câmara Municipal terá 

que pensar numa solução para as praias fluviais o que se pode traduzir num 

aumento do valor dos subsídios que a Câmara Municipal concede a uma 

Instituição concelhia, dando como exemplo a Associação de Desenvolvimento 

Integrado da Beira Serra que no ano transato assumiu o contrato com parte dos 

nadadores salvadores, sendo que a Câmara Municipal de tudo fará para não 

por em causa as bandeiras atribuídas às praias fluviais de Góis e Vila Nova do 

Ceira. No que concerne à intervenção da senhora Maria do Céu Alves referiu 

que quando mencionou a informação patente no documento em causa, 

referiu que as mesmas estão a ser levadas à regra fazendo as mesmas parte do 

Orçamento de Estado do ano de 2015. Relativamente ao recrutamento para 

assistentes operacionais informou que após o mês de março verificam-se a 

finalização de contratos, tendo dado para o efeito dado os devidos 

esclarecimentos e as necessidades que se verificam na área da educação. 
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A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com 

dezassete votos a favor e duas abstenções dos senhores Maria do Céu Simões 

Alves e Miguel Luís Martins Alves Fortunato do Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis autorizar a abertura de procedimentos concursais para 

recrutamento de trabalhadores. 

 

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

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - Foram presentes as deliberações 

do Executivo deliberações do Executivo de 26.01.2016 e de 10.02.2016, 

relativamente ao assunto em epígrafe. 

A senhora Maria do Céu Alves Simões questionou o porquê de no compromisso 

patente na reunião de câmara de 10.02.16, a Câmara Municipal optou pela 

contratação da Técnica em questão licenciada em Psicologia, 

consubstanciando-se a sua pergunta porquanto existem no concelho outras 

munícipes licenciadas na mesma área e que já deram dentro do Município 

provas do seu trabalho, ou, porque é que não optou por realizar um 

procedimento concursal público. 

Dada a palavra à senhora Presidente de Câmara referiu que não foi opção um 

concurso público para contratação de um Técnico Superior na área da 

Psicologia, porquanto um concurso público é a nível nacional. Mais informou, 

que a escolha recaiu na Técnica Superior em causa porquanto deu provas 

excelentes do seu trabalho na área em questão, bem como da sua 

disponibilidade a título voluntário, sendo que outros Técnicos com a mesma 

licenciatura nunca se disponibilizaram a realizar trabalho sem ser no âmbito das 

tarefas afetas à sua licenciatura, bem como, nunca se disponibilizaram a 

realizar qualquer outra tarefa a título de voluntariado, tendo para o efeito 

apresentado alguns trabalhos realizados pela Técnica cujos serviços foram 

objeto da presente contratação. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou maioria com 

dezassete votos a favor e três abstenções dos senhores Luís Miguel Martins Alves 

Fortunato, Maria do Céu Simões Alves, José Carlos Rodrigues Garcia, Maria 

Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões do Grupo de Cidadãos Eleitores 
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Independentes por Góis autorizar a assunção de compromissos plurianuais 

anexas às deliberações do Executivo de 26.01.2016 e de 10.02.2016. 

 

13. LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO/AUTORIZAÇÃO PARA 

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS/COMUNICAÇÃO PERIÓDICA - O 

senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação 

do Executivo de 10.02.2016 relativamente ao assunto em epígrafe. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

14. 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. 

Usou da palavra o senhor Miguel Luís Martins Alves Fortunato referindo que na 

reunião de Câmara do dia em curso, os Mapas de Transferências de Subsídios 

não foram aprovados em minuta, facto que se consubstancia num problema 

de programação no que concerne à sua gestão, porquanto se trata de um 

assunto cuja sua programação naturalmente terá que ser feita 

atempadamente.  

 

 

 

APROVAÇÕES EM MINUTA: 1 a 12. 

 

PÚBLICO: Dada a palavra ao público 

a)Usou da palavra o senhor Dr. Miguel Ventura, Presidente da Direção da 

Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra, que se prevaleceu 

da oportunidade para felicitar o senhor Nuno Tavares pela sua recente 

nomeação como 2º Comandante do Corpo de Bombeiros da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis. De igual modo, congratulou-se 

pela proposta de louvor ao Góis Moto Clube, coletividade que tem feito um 

excelente trabalho na área do desporto, dinamizando um conjunto de 

atividades que em muito tem promovido e divulgado o concelho de Góis. 
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Seguidamente, teceu considerações bastante positivas relativamente ao 

assunto presentemente deliberado sobre a regularização extraordinária de 

estabelecimentos industriais e explorações pecuárias, o que em muito irá ajudar 

os proprietários nas referidas explorações naquilo que poderão ser projetos de 

candidatura e financiamento do QCA2020. 

Fez ainda, uma breve abordagem à adesão do Município de Góis à 

Associação para o Desenvolvimento Integrado da Rede de Aldeias de 

Montanha – Adiram, tratando-se de mais uma oportunidade para que as 

Aldeias do Xisto de Góis possam vir a ser objeto de comparticipação no âmbito 

do Prover, porquanto algumas das medidas deste programa tem como objetivo 

o desenvolvimento do turismo e outras atividades de lazer como forma de 

potenciar a valorização dos recursos endógenos dos territórios rurais, 

nomeadamente ao nível da valorização dos produtos locais e do património 

cultural e natural, contribuindo para o crescimento económico e criação de 

emprego, bem como promover a recuperação e conservação do património 

rural no âmbito de uma estratégia de valorização e atratividade dos territórios 

rurais e valorizar o património rural na ótica do interesse coletivo, enquanto fator 

de identidade e de atratividade do território, tornando-o acessível à 

comunidade, no âmbito de uma estratégia local de desenvolvimento (ELD), 

entre outros. 

No que concerne à atribuição de subsídios por parte da Câmara Municipal de 

Góis às Instituições concelhias, assunto abordado na presente reunião, referiu 

que o subsídio atribuído mensalmente à Instituição que superiormente preside 

destina-se única e exclusivamente para pagamento de remuneração a pessoas 

que estão ao serviço da Câmara Municipal.  

Terminou, a sua intervenção reiterando o convite a todos para que visitem as 

instalações onde funciona a ADL que preside a fim de terem conhecimento do 

trabalho que a mesma tem vindo a desenvolver. 

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

sua intervenção tecendo alguns considerandos pela forma democrática que é 

dada aos elementos desta Assembleia Municipal para discussão dos assuntos 

em causa. Porém, mencionou a sua admiração pelas palavras proferidas sobre 
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os subsídios que a Câmara Municipal tem vindo a atribuir a algumas instituições, 

possivelmente só quem não tem conhecimento das atividades que estas 

desempenham em benefício das pessoas do concelho de Góis é que poderão 

ter interpretações que em nada abonam favoravelmente a quem as profere. É 

seu entendimento que devemos todos contribuir para que o concelho seja 

promovido e dinamizado com atividades de trabalho, deixando a política do 

mal dizer completamente de lado como se tem vindo a verificar em algumas 

redes sociais que em nada abonam a quem as profere, ainda que seja 

anónimo.  

Referiu que o senhor Nuno Tavares recentemente empossado como 2º 

Comandante do Corpo dos Bombeiros Voluntários de Góis é um exemplo de 

quem trabalha com gosto e dedicação sem qualquer benefício financeiro, 

assim como outros exemplos dentro de muitas coletividades sem fins lucrativos 

existentes neste concelho. Terminou a sua intervenção, apelando para que 

todos tenham sempre como máxima fazer mais e melhor pelo concelho de 

Góis.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu a intervenção do 

público. 

Seguidamente, deu conhecimento de que no início da presente reunião era 

sua intenção que no final de discussão dos trabalhos apresentar a sua demissão 

como Presidente da Assembleia Municipal, pelo facto de ter estado reunido 

com o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues, seu amigo pessoal, 

tendo ficado completamente chocado e desorientado com as palavras que 

lhe transmitiu sobre alguns assuntos objeto de diálogo.  

Referiu que a manterem-se as condições de incomunicabilidade e de 

ineficácia em termos de trabalho, reconhecimento, transferências de maneira a 

não impedirem que as Instituições continuem a funcionar normalmente, 

mencionou que não lhe resta outra alternativa a não ser ir-se embora por não 

ter meios e entender que não está neste órgão a fazer nada. Mais referiu, que 

está no órgão deliberativo há cerca de 14 anos, tendo sido sua posição que as 

Assembleias Municipais não tinham razão de ser, realçando que estas palavras 

são sua opinião pessoal. No entanto, comunga com as palavras proferidas pelo 
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munícipe João Reis Antão quando mencionou que foi dada na presente 

reunião uma prova de democracia num debate dos assuntos de maneira 

correta e civilizada em que cada um “puxou a brasa à sua sardinha”. 

Acrescentou, que inclusivamente houve elementos dentro desta reunião que 

interpretaram que o Presidente desta Assembleia Municipal tinha sido menos 

bem tratado por elementos deste órgão, realçando não ser esta a sua 

interpretação, interpretando que a política vale aquilo que vale. Referiu ainda, 

que somos todos Goienses e quando terminam estas sessões debatemo-nos 

todos os mesmos problemas.  

Prosseguiu, informando que os senhores líderes de bancada colocaram-lhe a 

hipótese de realizar uma reunião, sendo necessário convencermo-nos que o 

que está em jogo são os interesses superiores da população do concelho de 

Góis, apelando como Goiense que realmente cheguem a um consenso digno 

de entendimento.  

Com as suas palavras, entendeu a necessidade de chamar a atenção para 

este problema pelo que apelou ao Executivo municipal, reafirmando 

contrariamente às palavras proferidas pelo senhor Miguel Luís Martins Alves 

Fortunato que existem poderes para os resolver, sendo estes de recomendação, 

mas estas recomendações podem ou não ser acatadas, e para o serem 

positivamente é necessário que haja uma abertura e boa vontade para que 

isso seja feito. Realçou, que se trata de um problema de fácil resolução, i.e, sem 

ficarmos porque nós ganhámos e os outros perderam, não, porque o que está 

aqui em causa, e caso haja entendimento não há ganhadores, nem 

perdedores, mas sim é o concelho de Góis, a sua população que ganhou, 

apelando para que tanto a nível nacional como internacional não estraguem 

todo o trabalho que andámos a fazer desde o tempo do saudoso amigo José 

Girão Vitorino, tendo este grande homem e autarca dado lições de 

entendimento ao longo dos anos. 

Terminou a sua intervenção, referindo que irá aguardar para ver, sendo que 

esta situação terá que ter uma resolução breve, porquanto esta situação não 

se pode manter, agradecendo a disponibilidade de todos, desejando que 

tenham compreendido as suas palavras, porquanto as mesmas não são 
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políticas, mas sim de um Goiense, não sendo sua prioridade a política. Concluiu, 

referindo que ambas as bancadas são constituídas por munícipes deste 

concelho, tendo também alguns representantes de Instituições que com a não 

aprovação em minuta dos subsídios os seus colaboradores e trabalhadores 

correm o risco de não receber o ordenado a tempo e horas, questionando se 

se trata de uma questão concebível, no seu entendimento tecnicamente é 

porquanto se resolverá na próxima reunião de Câmara, i,e, daí a duas semanas, 

porém até lá existem despesas para quem beneficia desses subsídios, pelo que 

reiterou o seu pedido de resolução de algumas situações. 

 

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

declarada encerrada a sessão, pelas vinte e duas horas 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,____________________________ 

 


