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ATA Nº 5/2016 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 

TRINTA DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZASSEIS - Aos trinta dias do mês de setembro do 

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

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

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E SECRETÁRIOS DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

2. APROVAÇÃO DA ATAS Nº 3 e 4/2016 

3. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

4. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 

 

 

ORDEM DO DIA 

 

5. INDICAÇÃO DE UM ELEMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA INTEGRAR A 

COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DO CONCELHO DE GÓIS (CPCJ) 

6. INDICAÇÃO DE UM ELEMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA O CONSELHO DA 

COMUNIDADE DO AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE PINHAL INTERIOR NORTE 

7. CIM-RC/AUTORIDADE DE TRANSPORTES/MINUTA DE CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS 

8. PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS/RENDIMENTOS 2017 

9. IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS/TAXAS A PRATICAR EM 2017 

10. DERRAMA/ANO 2017 

11. TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM/ANO 2017 

12. RELATÓRIO SEMESTRAL DO AUDITOR EXTERNO/SITUAÇÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA DO MUNICÍPIO 

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

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

14. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA 

 

PÚBLICO 
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Estavam presentes os senhores:  

Presidente: Jaime Miguel Fernandes Garcia (PS) 

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

2º Secretário: José Rodrigues (PS) 

 

Vogais:  

Partido Socialista (PS) – Dr. Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva; Nuno Pedro Tavares 

do Nascimento; Eng.º Renato José Santos Vitorino; Dr. João Miguel Carvalho Mourão,  

Valentim Antunes Rosa. 

 

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

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

Rodrigues Garcia, Pedro Miguel Conceição Agostinho, Maria Olinda Bandeira das 

Neves Almeida Simões, Orlando Cide Antunes Alvarinhas. 

 

Presidentes das Juntas de Freguesia de: 

Alvares – Dr. Victor Manuel Fonseca Duarte (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, Eng.º Diamantino Jorge Simões Garcia e Maria Helena 

Antunes Barata Moniz.  

 

A senhora 1ª Secretária da Assembleia Municipal, Dr.ª Dina Marlene Bandeira 

Carvalho, após iniciar a sessão do órgão deliberativo, convocou o senhor Nuno 

Pedro Tavares Nascimento para a mesa, tendo de seguida, dado posse ao senhor 

Valentim Antunes Rosa, na sequência do pedido de rescisão apresentado na última 

sessão deste órgão pelo senhor Dr. José António Pereira de Carvalho. 

 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GÓIS 

 

 

 3 

FALTAS: A senhora Dr.ª Dina Marlene Bandeira Carvalho,1ª secretária da Assembleia 

Municipal, deu conhecimento que o senhor Eng.º Mário Almeida Nunes do Grupo de 

Cidadãos Eleitores Independentes, por motivos alegados não poderá comparecer 

nesta sessão, tendo sido solicitado com base na legislação em vigor e do Regimento 

da Assembleia Municipal de Góis a sua substituição. Face ao exposto, comunicou 

que na presente reunião integra a bancada do Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis o senhor Orlando Cide Antunes Alvarinhas. 

De seguida, deu conhecimento da renúncia da Dr.ª. Sílvia Maria Gonçalves, tendo 

para o efeito lido a mesma “Venho por este meio, com a máxima consideração e o 

total respeito pelos deputados eleitos e pela insubstituível função exercida pela 

Assembleia, apresentar a minha renúncia, a partir do dia de hoje, ao mandato de 

Deputada, eleita da lista do Partido Socialista. Independentemente da grande honra 

que é ser deputada, decidi em consciência e por motivos éticos renunciar ao 

mandato. A todos os deputados, as minhas sinceras saudações e o desejo de grande 

êxito para o exercício do vosso mandato.” 

 

A senhora 1ª Secretária da Assembleia Municipal propôs propôs uma alteração à 

ordem do dia retirando o ponto nº5, INDICAÇÃO DE UM ELEMENTO DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL PARA INTEGRAR A COMISSÃO DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E JOVENS DO 

CONCELHO DE GÓIS (CPCJ), tendo para o efeito apresentado os devidos 

esclarecimentos, proposta votada por unanimidade. 

 

O senhor Victor Manuel Fonseca Duarte, ausentou-se da sessão pelas 17.20 horas. 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE E SECRETÁRIOS DA MESA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL - A 

senhora Dr.ª. Dina Marlene Bandeira Carvalho,1ª secretária da Assembleia Municipal, 

referiu que na sequência da renúncia apresentada na sessão extraordinária deste 

órgão no p.p. dia 02.08.16, pelo senhor Dr. José António Pereira de Carvalho, como 

Presidente da Assembleia Municipal de Góis, presentemente irá a Assembleia 

Municipal proceder de acordo com a legislação em vigor e o Regimento da 
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Assembleia Municipal de Góis, à eleição do Presidente da Assembleia Municipal e 

respetiva mesa. 

O PS apresentou a seguinte lista: Presidente – Jaime Miguel Fernandes Garcia, 1ª 

Secretária – Dina Marlene Bandeira Carvalho e 2º Secretário – José Rodrigues. 

O Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis apresentou a seguinte lista: 

Presidente – Miguel Luís Martins Alves Fortunato, 1ª Secretária – Maria do Céu Simões 

Alves e 2º Secretário – Amílcar José Barata Aleixo. 

Posta à votação por escrutínio secreto venceu a lista apresentada pelo PS, com onze 

votos, tendo a lista apresentada pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes 

por Góis sete votos. 

O novo Presidente da Assembleia Municipal e respetiva mesa, iniciaram de imediato 

as suas funções. 

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

apresentou felicitações ao senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia pela sua eleição 

como Presidente da Assembleia Municipal de Góis, desejando sucesso no decorrer 

deste mandato, referindo que não espera que o novo Presidente esqueça as suas 

origens politicas, mas confia que saberá desempenhar as suas funções com a 

independência que o cargo impõe. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal, agradeceu as palavras do senhor 

Miguel Luís Martins Alves Fortunato. 

De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal iniciou a sua intervenção 

referindo que este é um dia estranho na vida da Assembleia Municipal de Góis, falta 

aqui alguém, existem com certeza, razões fortes para a saída do nosso Amigo e 

Goiense José Carvalho, questões do foro privado, mas algumas delas prendem-se 

com algum desencanto ou frustração relacionada com a vida politica no nosso 

concelho. A sua ligação à vida autárquica em Góis começou oficialmente em 1974 

presidindo à Comissão Administrativa antes das primeiras eleições livres para a 

Camara Municipal de Góis. Nos 40 anos do Poder Local ocorreram muitas e 

importantes alterações, nomeadamente quanto à descentralização de poderes, 

tendo havido muitas alterações no regime governamental, sendo um dos melhores 

exemplos o das Autarquias que anteriormente não tinham qualquer expressão, 

ganharam relevância e capacidade financeira, tornando-se polos de 
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desenvolvimento e de organização dos seus territórios. São crescentes as iniciativas 

legislativas para descentralização de competências nas áreas da Educação, Saúde, 

Ação Social, Proteção Civil, Infraestruturas, entre outras áreas, sendo fundamental 

que o processo seja equilibrado, respeitando as diferenças e as capacidades de 

cada município, e que garanta o reforço financeiro essencial para permitir a 

sustentabilidade das novas competências, assegurando que os serviços públicos 

cheguem a todos de igual forma.  

Referiu, que se fala num novo modelo de financiamento das autarquias, incluindo as 

freguesias, a implementar gradualmente a partir do ano de 2018, baseado numa 

subvenção geral cujo valor resulta da média aritmética simples da receita 

proveniente de IRS, IRC e IVA, ou seja da participação no IRS dos habitantes do 

concelho, no IVA gerado no concelho e na Derrama de IRC. E é aqui que, já hoje, 

mas também para o futuro imediato, se levanta outra importante questão, a da 

coesão territorial, pois sabendo que outra das conquistas do Poder Local foi a 

valorização do interior, cujo desenvolvimento do território é hoje uma realidade 

indiscutível, para o qual muito contribuíram os fundos europeus, permanece a 

necessidade de promover e reforçar o equilíbrio entre as diferentes realidades. Sendo 

a coesão territorial um pilar fundamental que deve estar na base do trabalho a 

realizar pelos ministérios, autarquias e as organizações empresariais e sociais, importa 

perceber quais as conclusões e as consequências das decisões a tomar no futuro 

com base nas propostas da Unidade de Missão para a Valorização do Interior, 

recentemente criada pelo atual governo socialista. Daqui deverão sair posições de 

defesa aos territórios mais desfavorecidos, onde Góis se inclui, valorizando-os e 

dando a resposta às ansiedades das populações. Também aqui as Comunidades 

Intermunicipais têm papel fundamental, devendo a CIM da Região de Coimbra estar 

totalmente empenhada para apoiar os municípios, organizar procedimentos de 

otimização de recursos, tendo em vista ganhos de escala, garantindo a 

implementação de verdadeira solidariedade entre os municípios. 

Mas, na história recente do Poder Local contabilizamos, na minha opinião, o 

tremendo fracasso da fusão de freguesias, pois até à data não são visíveis quaisquer 

vantagens para as populações, nem tão-pouco quaisquer poupanças ao erário 

público, pelo que é necessário unir esforços e garantir que, nenhum organismo ou um 
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qualquer governo, tente repetir este processo de aniquilação da identidade de 

territórios, colocando os Municípios como protagonistas.  

Verifica-se também, com elevada preocupação, que no concelho de Góis, 

profundamente marcado pela interioridade e a baixa densidade populacional, onde 

é insignificante o investimento público oriundo do poder central, onde existe enorme 

dificuldade para impor uma dinâmica económica de crescimento, resultando em 

injustiças sociais se vão revelando cada vez mais intensas, que associado à falta de 

boas acessibilidades e à dificuldade na obtenção de emprego, provocam na 

juventude e em toda a restante comunidade goiense, problemas sérios, pelo que a 

ação dos governantes locais deve conter, em todos os momentos, uma atitude 

totalmente focada nos cidadãos e agentes locais, ouvindo-os, integrando-os e 

responsavelmente procurar ajudar a resolver os seus problemas e anseios. Góis tem 

neste momento um dos mais graves problemas que se colocam ao seu 

desenvolvimento – a sua reputação – a instabilidade politica, que ainda estou por 

perceber a ‘quem serve’, não permite que se criem e mantenham os níveis de 

confiança essenciais aos investidores e os níveis de motivação e sentimento de 

pertença essenciais aos Goienses. São frequentes e bem evidentes os momentos em 

que não existe por parte dos eleitos no executivo municipal a tolerância e 

cooperação bastantes para defender apenas os superiores interesses municipais. 

A população mandatou os eleitos para o exercício de funções de grande 

responsabilidade que devem ter por base esse propósito, mas o ambiente político no 

executivo municipal com permanente crispação provoca inevitavelmente 

incapacidade operacional, bem como falta de disponibilidade e de compromisso 

para concentrar atenções e dedicar o maior esforço nas ações de promoção e 

desenvolvimento do concelho. Infelizmente, com o atual quadro de competências 

da Assembleia Municipal, também esta pouco mais pode fazer do que apelar ao 

entendimento para que se evite o agravamento da situação. 

A Câmara Municipal de Góis deve estar totalmente concentrada em garantir o 

desenvolvimento do concelho, exercendo da melhor forma as suas principais 

funções, como apoiar socialmente a população, prestar os serviços básicos de 

salubridade, apoiar a sociedade civil, entre outras medidas. Necessita também de 

estar bem organizada internamente, suprir as suas necessidades de pessoal e de 
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equipamentos, garantindo o equilíbrio e a motivação de todos os seus 

colaboradores para que estes possam dar maior contributo, mantendo-se sempre 

atenta e pró-ativa aproveitando ao máximo todas as oportunidades e centrando 

atenções em algumas das necessidades básicas nos vetores da promoção da 

empregabilidade, da contrariedade da exclusão social e da valorização da floresta, 

devendo ainda a Câmara Municipal reforçar as políticas orientadas no apoio 

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

condições para continuar a investir no principal ativo de Góis - as pessoas.  

Assim, ao iniciar hoje esta honrosa missão de presidir à Assembleia Municipal de Góis, 

apelo aos membros desta Mesa, aos Grupos Municipais dos Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis e do Partido Socialista, ao Executivo Municipal e a toda a 

população do nosso concelho, para que estejamos imbuídos num espirito de 

colaboração e de compromisso com Góis.  

Terminou a sua intervenção, fazendo novamente referência ao Presidente José 

Carvalho, pessoa amiga mas frontal e sempre com posicionamento de exemplar 

verticalidade, que após tanto tempo de dedicação à vida autárquica, 

nomeadamente na presidência desta Assembleia Municipal durante os últimos 11 

anos, tempo esse pautado pela cordialidade, pelo constante diálogo, pela forma 

superior como sempre conduziu os trabalhos deste órgão e pelo que representa para 

o concelho de Góis de quem continuará a ser sempre um dos principais 

embaixadores. Nesse sentido, propôs à Assembleia Municipal um Voto de Louvor e 

Reconhecimento ao Dr. José António Pereira de Carvalho pela sua dedicação ao 

Concelho de Góis, principalmente enquanto Presidente da Assembleia Municipal de 

Góis. 

Posto à votação do Voto de Louvor e de Reconhecimento foi aprovado por 

unanimidade, o qual irá ser comunicado oficialmente ao senhor Dr. José António 

Pereira de Carvalho. 

De seguida, o senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia, referiu ser do conhecimento 

desta Assembleia Municipal o falecimento do senhor Presidente da Assembleia 

Municipal da Pampilhosa da Serra, pelo que propôs um voto de Pesar, manifestando 

total solidariedade e profundo pesar, votos extensivos a toda família pela sua 
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irreparável perda. Posto à votação o mesmo foi aprovado por unanimidade, o qual 

irá ser comunicado à Assembleia Municipal de Pampilhosa da Serra. 

Terminou a sua intervenção, referindo ser seu entendimento que devem as sessões 

da Assembleia Municipal serem descentralizadas, a fim que os munícipes das 

freguesias do concelho possam ter conhecimento dos assuntos que são objeto de 

conhecimento e deliberação deste órgão, bem como, participarem na parte 

reservada ao público apresentando alguns assuntos de interesse para a sua 

freguesia. Face ao exposto, referiu que na próxima sessão deste órgão este assunto 

irá ser objeto de discussão e deliberação, tendo para o efeito informado que é sua 

proposta que a primeira reunião do ano de 2017 se realize na localidade de Cortes, 

freguesia de Alvares. 

O senhor Victor Manuel Fonseca Duarte deu entrada na sessão pelas 17.43 horas. 

 

2. APROVAÇÃO DA ATAS Nº 3 e 4/2016 - Posta à votação a Ata nº3/2016 foi 

aprovada por unanimidade. 

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

Administrativo, a senhora Dina Marlene Bandeira de Carvalho e o senhor Paulo 

Miguel Lemos Fernandes Silva do PS e a senhora Maria do Céu Simões Alves e o 

senhor Orlando Cide Antunes Alvarinhas do Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis, não participaram na votação, por não terem estado 

presentes na sessão a que a mesma respeita. 

Posta à votação a Ata nº4/2016 foi aprovada por unanimidade. 

De acordo com o nº3, do artigo 34º do Código do Procedimento Administrativo, os 

senhores Amílcar Barata Aleixo, Pedro Miguel da Conceição Agostinho e Orlando 

Cide Antunes Alvarinhas, não participaram na votação, por não terem estado 

presentes na sessão a que a mesma respeita. 

 

3. 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 29.06.2016 até à 

presente data, nomeadamente convites para iniciativas públicas e privadas, ofícios 

de agradecimento de voto de solidariedade para com a população da Madeira da 
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Câmara Municipal de Funchal e de Voto de Louvor da Liga Portuguesa dos 

Bombeiros. Mais deu conhecimento da comunicação da  

A RAIZVANGUARDA - Associação Cultural, relativamente à parceria com a Agência 

Nacional Erasmus + Juventude em Ação e do Eurodesk, abrigará, a partir de janeiro 

de 2017, um centro de informação Eurodesk, realçando que a rede Eurodesk estará 

representada, fisicamente, na Loja Ponto JA, em Coimbra, e na Escola-

Estúdio RAIZVANGUARDA, em Góis. Deu ainda conhecimento, das comunicações 

remetidas pelo Grupo Parlamentar do PCP relativamente ao tema Reposição de 

Freguesias - Discussão em Comissão do Projeto de Lei n.º 231/XIII/1.ª e do Grupo 

Parlamentar dos Verdes no que concerne ao Projeto de lei de Os Verdes que propõe 

devolver os baldios às comunidades. Por último, deu conhecimento da Convenção 

do ACES PIN “Pensar & Agir em Saúde de Proximidade”, a realizar no dia 27 de 

outubro 2016, em Oliveira do Hospital.  

Mais informou, que a partir da presente data, o senhor Paulo Miguel Lemos Fernandes 

Silva irá ser o líder da bancada do PS, nesta Assembleia Municipal. 

Informou os senhores líderes de bancada, que algumas comunicações, irão ser 

remetidas, a fim de terem conhecimento e de se pronunciarem sobre as mesmas. 

  

4. 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 Nuno Pedro Tavares Nascimento que iniciou a sua 

intervenção dirigindo palavras de felicitação ao senhor Jaime Miguel Fernandes 

Garcia pela sua eleição como Presidente da Assembleia Municipal. De seguida, 

informou que a extensão de saúde de Alvares reiniciou o atendimento aos utentes 

da freguesia, situação motivo de felicitação a todas as entidades que estiveram na 

génese dos procedimentos levados a efeito para que a reabertura fosse uma 

realidade. Congratulou-se pelos trabalhos realizados na calçada da ponte da ribeira 

do Sinhel os quais reputou de excelentes, bem como pela melhoria da rede de 

transportes públicos e os trabalhos realizados na ETAR de Alvares. 
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Interveio a senhora Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões questionando 

se o investimento da Praia Fluvial de Ponte de Sótão se irá efetuar antes das próximas 

eleições autárquicas. 

Interveio o senhor António Carvalho iniciando a sua intervenção dirigindo felicitações 

ao senhor Jaime Garcia pela eleição como Presidente desta Assembleia Municipal. 

De igual modo, dirigiu felicitações à Câmara Municipal pela descentralização das 

reuniões do Executivo, tendo a última decorrido na freguesia de Vila Nova do Ceira 

reputando a mesma de muito participativa por parte do público presente. Realçou o 

facto de os varzeenses terem sido in loco os primeiros a ter conhecimento da 

deliberação do Executivo relativamente às obras de requalificação do Jardim de 

Infância e da E.B.1 de Vila Nova do Ceira, facto que deve ser do orgulho de todos, 

bem como das obras de beneficiação da via de comunicação junto do cemitério e 

da reparação e beneficiação de alguns dos açudes existentes nesta freguesia. 

Usou da palavra o senhor Victor Manuel Fonseca Duarte, que iniciou a sua 

intervenção dando ênfase a algumas obras realizadas na freguesia que preside, 

nomeadamente a requalificação da ETAR, a fossa coletiva em Amioso Fundeiro, a 

requalificação de algumas vias, realçando a necessidade de intervenção em outras, 

como a estrada do cemitério em Alvares. Mais referiu, o desenvolvimento do projeto 

da Praia Fluvial da ribeira do Sinhel, o qual está de facto bem encaminhado, 

realçando a infraestrutura que servirá de bar/restaurante neste espaço de lazer, 

traduzindo-se este assunto de suma importância para os Alvarenses, o qual foi motivo 

de intervenção na reunião da Câmara Municipal realizada naquela freguesia. Ainda 

sobre a referida reunião de Câmara Municipal, referiu que a mesma teve uma 

afluência bastante positiva, demonstrando que os Alvarenses se preocupam com os 

assuntos da sua freguesia, reputando de ter sido um marco na nossa democracia. De 

seguida, fez referência às novas tecnologias e o acesso dos munícipes a estas, tendo 

chamado a atenção para o facto de existirem localidades na freguesia que preside 

que ainda não têm acesso às mesmas, por falta de cobertura de rede, pelo que 

também deve ser um assunto a ser levado em  

consideração por parte da Câmara Municipal, tendo feito referência a uma notícia 

sobre esta temática publicada num jornal regional. Sobre a reabertura da extensão e 

saúde de Alvares, referiu ser do conhecimento de todos os procedimentos tomados 
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pela Câmara Municipal, Junta de Freguesia e Assembleia Municipal, entre outras 

entidades locais, para que durante o mês em curso a população de Alvares pudesse 

novamente ter acesso a consulta médica na sua freguesia, realçando o mérito da 

Drª. Amélia Sequeira, Coordenadora do Centro de Saúde de Góis, facto relevador 

de que quando as pessoas estão do sítio certo a resolução de alguns problemas não 

se prolongam no tempo, sendo dada a necessária prioridade aos mesmos. 

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

dirigindo as suas felicitações ao senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia pela eleição 

para o cargo de Presidente da Assembleia Municipal, desejando sucesso no 

desempenho das suas funções, manifestando que poderá contar com a sua 

solidariedade na resolução dos assuntos inerentes ao concelho.  

De seguida, dirigiu palavras de agradecimento e reconhecimento ao Góis Moto 

Clube pela organização da 23ª Concentração Mototurística, evento de suma 

importância para a nosso concelho, região e país, porquanto reúne um número 

considerável de motociclistas provindos de todas as regiões do país e de vários 

pontos da europa, votos extensivos a todas as Instituições públicas e privadas que 

colaboram neste evento, bem como a todos os voluntariados que anualmente dão 

o seu contributo para que esta festa mototurística seja considerada de excelência. 

Felicitou a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis pelo seu 60º 

Aniversário, congratulando-se pelo trabalho que ao longo da sua existência tem 

vindo a promover no nosso concelho e em outros concelhos, realçando o trabalho 

realizado durante a época de maior ocorrência de incêndios florestais, pelo que na 

pessoa do senhor Comandante Miguel Pratas, agradeceu a todos os bombeiros/as 

que voluntariamente se disponibilizam para ocorrer às mais diversas chamadas, 

deixando para trás a sua vida pessoal e familiar. 

Fez referência à visita a Góis do senhor Eng. Carlos Martins, Secretário de Estado do 

Ambiente, tendo sido realizada uma sessão de boas vindas no Salão Nobre dos 

Paços do Concelho, bem como visita à localidade de Ponte do Sótão durante a qual 

foi realizada a apresentação do Plano de Valorização e Revitalização da Aldeia – 

Projeto integrado de intervenção nas redes de saneamento e águas e futura zona de 

lazer no Rio Sótão. Referiu ainda, que o senhor Secretário de Estado do Ambiente 

visitou também a localidade de Cabreira onde se efetuou a apresentação do 
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projeto “Parque Patrimonial do Vale do Ceira”, pelo que agradeceu à Câmara 

Municipal pela realização desta visita, a qual de facto reputou de positiva pela 

comunicação proferida pelo senhor Secretário de Estado relativamente ao 

investimento que irá ser efetuado na ordem dos dois milhões no Vale do Ceira. 

Agradeceu à Câmara Municipal pela organização do Foot Góis 2016 - Torneio 

Internacional de Futebol, Sub 11, no Campo de Futebol Eng. Augusto Nogueira 

Pereira, evento desportivo que reuniu as equipas da A.E.R.G. Académico de Viseu, 

União de Tomar, Escola do Benfica de Coimbra, Academia SCP da Marinha Grande, 

Academia SCP de Coimbra - Sepins, Coimbrafoot EAC Coimbra, CD Lousanense, 

Oliveira do Bairro SC e Aveiro (em representação oficial do SBL), bem como uma de 

uma equipa de Oroso, no âmbito do processo de Geminação com este concelho da 

Galiza, num total de 160 jovens, estando presente também neste momento 

desportivo as suas famílias, reputando de muito importante para a promoção do 

nosso concelho. 

Continuou a sua intervenção, dando conhecimento que o edifício do Centro Social 

Rocha Barros que acolhe as valências de Berçário, Creche e de Jardim de Infância 

atualmente se encontra em obras de ampliação, tendo a Câmara Municipal 

disponibilizado a auditório da Biblioteca Municipal e o Pavilhão Multiusos da Casa da 

Cultura de Góis para acolhimento das várias valências, para que esta IPSS pudesse 

continuar a prestar estes serviços à população do concelho, motivo pelo qual se 

orgulha uma vez que é visível a colaboração e parceria da Autarquia sempre que 

solicitada.  

Deu ainda conhecimento, do falecimento do artista plástico Mário Silva, pintor que 

deixou a sua marca do mundo das artes plásticas e que muito contribuiu para que a 

iniciativa cultural do GóisArte atingisse uma maior dimensão tanto a nível nacional 

como internacional, pelo que dirigiu palavras de agradecimento e reconhecimento 

à sua família pela colaboração ativa com que brindou o Município de Góis.  

De igual modo, deu conhecimento que recentemente Góis acolheu a Volkswagen – 

tri campeã do mundo de ralis para testes de preparação e desenvolvimento do novo 

VX Polo com que competirá no mundial de ralis.  Ainda no âmbito do desporto, deu 

conhecimento que a Seleção Nacional de Enduro da FMP - Federação de 

Motociclismo de Portugal está a realizar em Góis, um estágio de preparação com 
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vista à representação de Portugal nos International Six Days, considerados como os 

Jogos Olímpicos do Motociclismo. 

Por último, fez referência aos trabalhos de reabilitação da Ponte Real, sendo os 

mesmos da jurisdição da IP, S. A. no âmbito de uma inspeção, procedimento usual 

da referida entidade. 

Concluiu, a sua intervenção agradecendo à senhora Presidente e ao senhor Vice-

presidente pelos trabalhos realizados em todo o concelho na defesa dos interesses 

dos goienses, verificando-se muitas das vezes imensas críticas a esse mesmo trabalho, 

pelo que enquanto munícipe deste concelho defende incondicionalmente quem 

presentemente gere a Câmara Municipal, porquanto as solicitações diárias são 

imensas e nem sempre se responde em tempo útil às mesmas, por diversos fatores, 

muitas das vezes externos à própria Autarquia. Realçou, que muitas das vezes o 

trabalho realizado não é motivo de reconhecimento por todos aqueles que 

deveriam reconhece-lo, pelo que lhe apraz mencionar uma frase proferida por 

Abraham Lincoln “Só tem o direito de criticar, aquele que pretende ajudar”, pelo que 

devemos todos ter como missão ajudar e dar o nosso melhor contributo a bem deste 

território. 

Interveio o senhor José Carlos Rodrigues Garcia, congratulando-se pela forma como 

decorreu a reunião do Executivo realizada na freguesia de Vila Nova do Ceira, na 

qual o público presente apresentou algumas questões relativas a assuntos de 

interesse para esta freguesia.  Deu conhecimento da necessidade de reparação dos 

rails na estrada entre Vila Nova de Poiares e Vila Nova do Ceira, porquanto alguns 

destes foram objeto de danificação, urgindo a sua reparação com o intuito de 

proteção dos veículos que circulam na mesma. 

Interveio o senhor Carlos da Conceição Jesus, que iniciou a sua intervenção referindo 

que também desejava estar a congratular-se pela realização de alguns trabalhos 

efetuados na sua freguesia, facto que infelizmente não poderá fazer referência pela 

não realização dos mesmos. Referiu, que no dia 23.09.16, foi apresentado pelo 

Conselho de Concertação Territorial a Unidade de Missão para a Valorização do 

Interior, tendo o senhor ministro-adjunto referido a existência de 155 medidas 

concretas para recuperar o interior, pelo que questionou a senhora Presidente se 

tem conhecimento das medidas que visem o concelho de Góis, realçando que o 
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senhor ministro-adjunto indicou algumas medidas que podem vir a interessar a quem 

se fixar no nosso território. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal prevaleceu-se da oportunidade para 

se congratular pela visita do senhor Comendador Rui Nabeiro ao concelho de Góis, 

numa iniciativa promovida pela União das Freguesias de Cadafaz e do Colmeal, 

felicitando o senhor Presidente da União de Freguesias por este evento que reputou 

de excelente pela troca de conhecimentos em várias áreas.  

Dada novamente a palavra ao senhor Carlos da Conceição Jesus, referiu que 

relativamente à presença do senhor Secretário de Estado em Góis aqui referida, 

apraz-lhe mencionar que no dia 17.09.16, também estiveram presentes na visita do 

senhor Comendador Rui Nabeiro à União das Freguesias de Cadafaz e do Colmeal 

dois Secretários de Estado, sendo nestas situações que se revela o espírito de cada 

um. Referiu, ser importante que se promovam estas iniciativas, porém houve alguém 

que tentou que esta iniciativa não tivesse o brilho que teve, facto que lamenta, 

porém, a mesma foi um êxito, motivo de orgulho para todos que organizaram esta 

visita.  

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

dirigindo um cumprimento especial ao público presente, tendo manifestado a sua 

dificuldade perceber o porquê de em sede de Assembleia Municipal se estar a 

premiar a normalidade, i.e., de se estar a engrandecer algumas obras não pela sua 

dimensão, mas sim pela sua manutenção. 

De seguida, dirigiu palavras de felicitação ao senhor líder de bancada do PS, 

desejando um bom trabalho, esperando e acreditando que assim irá ser, fazendo 

votos para que o bom relacionamento que houve com o seu antecessor se 

mantenha. 

Referiu, que na sequência da intervenção do senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, pode constatar que partilha também da sua preocupação, residindo esta 

na reputação do concelho de Góis, realçando que se agradeçam algumas 

manutenções, porém existem algumas coisas que não podem passar  

despercebidas. Neste sentido, referiu não ter conhecimento se a senhora Presidente 

da Câmara Municipal continua, ou não, a ponderar a dissolução do órgão 

executivo, sendo seu conhecimento que se trata de um assunto que se prolonga já 
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há algum tempo na comunicação social. Infelizmente é a prova daquilo que ele 

mencionou numa sessão anterior deste órgão, i.e., efetivamente a senhora 

Presidente da Câmara não está preparada, mas sim, impreparada, para ser 

Presidente do Município de Góis. Referiu, que é uma realidade, demonstrando-o com 

estes atos não concretizados, o estar a ponderar dissolver o órgão Câmara 

Municipal, considera ser uma falta de discernimento para com as suas próprias 

competências, daquilo que é a função e que as populações esperam de um 

Presidente da Câmara. Mais referiu, ser do seu conhecimento a existência de nove 

motivos para que a Câmara Municipal seja dissolvida, oito destes por ilegalidades 

gravíssimas, e um, por extinção do Município, sendo que o Município se extingue 

única e simplesmente pela alteração das suas fronteiras. Face às suas palavras, 

referiu que a sua preocupação reside no facto de que a ser reiterada a intenção de 

se dissolver o órgão executivo na comunicação social, sendo de facto de uma 

gravidade e de uma falta de discernimento de que não há memória, o de alguém 

que, no perfeito conhecimento das suas funções, possa com estas palavras 

prejudicar o concelho.  

Continuou, referindo que qualquer investimento privado, assunto referido pelo senhor 

Presidente da Assembleia Municipal nesta sessão, e, em outras, como elemento da 

Assembleia Municipal, que o desenvolvimento de Góis a e criação de postos de 

trabalho no concelho passa pela iniciativa privada, finalmente pode constatar que 

alguém que não é de direita, percebe que a iniciativa privada afinal produz alguma 

coisa. Porém, questionou qual o investidor que deseja fixar-se num Município onde 

nos últimos três meses o que tem surgido na comunicação social sobre o mesmo é a 

notícia que a senhora Presidente está a ponderar dissolver a Câmara Municipal? 

Facto que não tem qualquer fundamento legal, ou, caso o haja, o mesmo não esteja 

a ser devidamente transmitido ao Executivo. Concluiu, este assunto, referindo tratar-

se de uma situação gravíssima, apelando com muita humildade ao bom senso da 

senhora Presidente para assumir que não vai efetivamente ponderar mais sobre este 

assunto, ou, que o faça de uma vez por todas. 

Prosseguiu a sua intervenção, referindo que não pode deixar de expressar umas 

palavras relativamente ao Presidente da Assembleia Municipal antecedente. Referiu 

que são 40 anos desde que se lembra de andar com alguma atenção na vida 
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política, que o senhor Dr. José António Pereira de Carvalho esteve envolvido, de uma 

forma ou outra, no associativismo do nosso concelho. Um homem cujo seu percurso 

político e como cidadão independentemente, de se concordar ou não com as 

ideologias políticas, confunde a sua participação com a nossa história democrática. 

Fica triste de ver que uma pessoa ao fim de 40 anos de trabalho político e público 

renuncia ao cargo por motivos políticos e por desentendimentos dentro do seu 

próprio partido. Tal facto, não pode acontecer, a não ser que seja uma fuga, ou, 

uma desistência daquilo que são as suas responsabilidades políticas, caso isso 

acontecesse, era uma verdadeira desilusão para si, não acreditando em tal facto. 

Concluiu, referindo que é com alguma tristeza que irá proferir as palavras seguintes: 

os Goienses estão condenados a ser governados com aquilo que resta do PS, sendo 

com muita mágoa que profere estas palavras, pelo que solicitou ao PS que tenha 

discernimento e que governe como alguma proficiência, mas não estrague mais, 

porque efetivamente os Goienses perderam toda a confiança no projeto que 

sufragaram. Os Goienses não foram só traídos na sua confiança, mas sim 

defraudados naquilo que lhes foi apresentado e prometido e naquilo que ao longo 

dos últimos três anos tem sido protagonizado pelo PS. Neste sentido, acha que ou se 

arruma a casa, mas cada um tem de arrumar a sua “casinha” e o seu “quintalzinho”, 

e depois tem de colocar fora o seu lixo e reciclar o lixo dos outros. Referiu que terá de 

existir bom senso, uma vez que as pessoas de Góis não são assim, não acreditam que 

o concelho se resuma a estarmos aqui, exemplificando com o facto de o senhor  

Presidente da União de Freguesias  lançar para o ar algumas insinuações que alguém 

pede, alguém abusa, uma vez que estamos aqui para concretizar e dar respostas 

concretas às solicitações das pessoas, correspondendo às expetativas dos nossos 

eleitores, tendo estas sido criadas no ano de 2013, sendo importante que haja 

entendimento. Face ao exposto, manifestou a disponibilidade total do Grupo de 

Cidadãos Eleitores Independentes por Góis para colaborar naquilo que for 

necessário, para que juntamente com o senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

haja possibilidade de existir consenso na Câmara Municipal, e que Góis deixe de ser 

notícia apenas por estes motivos nefastos que nos tem acontecido. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que relativamente às palavras 

proferidas pelo senhor Miguel Fortunato, também deveria ter tido algum rigor, 
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quando mencionou a posição transmitida pelo anterior senhor Presidente da 

Assembleia Municipal relativamente aos motivos da sua saída, tendo também 

alegado para o efeito motivos de saúde, sendo importante o rigor em todas as 

matérias. 

Interveio o senhor Paulo Miguel Fernandes Lemos Silva que iniciou a sua intervenção 

dirigindo palavras de felicitação ao senhor Jaime Garcia pela sua recente 

nomeação como Presidente da Assembleia Municipal. 

De seguida, referiu que em nome do Grupo Municipal do Partido Socialista da 

Assembleia Municipal de Góis vem por este meio agradecer todo o esforço, trabalho 

e dedicação que o camarada José António Pereira de Carvalho colocou ao serviço 

dos Goienses, do Partido Socialista e da Assembleia Municipal como Presidente deste 

órgão desde 2005. Durante estes 11 anos de serviço público, José António Pereira de 

Carvalho, revelou grande sentido de responsabilidade nas funções exercidas como 

Presidente da Assembleia Municipal, forte compromisso com o projeto autárquico 

socialista, revelando-se sempre leal para com os órgãos eleitos e cumpridor dos 

deveres da militância do nosso partido. 

Num momento de decisão pessoal, transmitiu a todos que não é possível manter a 

sua atividade política. Estas decisões são pessoais, pelo que não cabe ao Grupo 

Municipal tentar justificá-las ou até mesmo tentar cancelá-las. O que podemos fazer, 

é, o que estamos a fazer neste momento, agradecer e prestar a nossa homenagem 

a um homem que ficará por certo na história democrática do concelho de Góis. 

Assim, como outros governantes tiveram o seu momento de homenagem pública e 

formal, também José António Pereira de Carvalho, terá o seu, facto que terá sempre 

o nosso apoio. 

Continuou a sua intervenção, referindo que nesta semana fez três anos que a 

presente Câmara Municipal e Assembleia Municipal tomou posse, relembrando 

tratar-se de uma das maiores vitórias do PS a nível distrital, tendo o Município de Góis 

feito parte desse grande resultado, renovando o seu compromisso aos eleitores 

goienses, compromisso esse que tem sido cumprido, tendo certamente o Executivo 

se esforçado para cumprir o manifesto eleitoral apresentado aos Goienses. Porém, 

referiu que o presente mandato tem sido caracterizado por alguns conflitos, tendo 

para o efeito feito referência a um texto de Norberto Henriques publicado, 
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recentemente, no jornal o Varzeense, sendo seu entendimento que se trata de 

alguém que tem uma imagem daquilo que se passa em Góis, facto que deve ser por 

todos objeto de reflexão. Ainda sobre o balanço destes últimos três anos, apraz-lhe 

enaltecer o trabalho realizado pelo Executivo, reconhecendo o esforço, dedicação 

e profissionalismo da senhora Presidente de Câmara. Prevaleceu-se da oportunidade 

para enaltecer o trabalho realizado pelas freguesias, desejando que haja 

solidariedade e bom senso de todos os autarcas no exercício das suas funções ao 

serviço dos goienses.  

Fez uma breve alusão à visita do senhor Secretário de Estado do Ambiente a Góis, 

congratulando-se pela excelente notícia proferia sobre o investimento que irá ser 

efetuado, no Vale do Ceira, na ordem dos dois milhões, facto que deve ser motivo 

de orgulho para todos. Porquanto, pela primeira vez, em cinco anos, um Secretário 

de Estado desloca-se ao nosso concelho para nos informar o investimento que irá ser 

feito, à semelhança do que fez o senhor Eng.º José Sócrates quando se deslocou a 

Góis informando que o nosso concelho iria ser o primeiro a ser instalada a fibra ótica. 

Sobre a reabertura da extensão de saúde de Alvares, também se congratula pela 

atual coordenadora do Centro de Saúde de Góis ter tomado essa atitude, contudo 

não nos podemos esquecer que a mesma foi fruto do trabalho empenhado da 

Câmara Municipal. Fez referência aos trabalhos realizados na Ponte Real, de suma 

importância para a Vila, porquanto se trata de um marco da nossa história, 

igualmente como o investimento privado que está a ser realizado na Havaneza 

Goiense, edifício que tão bem caracteriza esta Vila. Ainda sobre obras de 

requalificação, questionou se está prevista a requalificação da Rua Conselheiro Dias 

Ferreira e da Praça da República, bem como a circulação do trânsito na zona 

histórica. Abordou ainda, a aquisição de novas viaturas pela autarquia, bem como a 

abertura do novo ano escolar.  Terminou a sua intervenção, fazendo referência às 

distinções honoríficas atribuídas pela Câmara Municipal de Medalha de Ouro ao 

Góis Moto Clube, à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis e ao 

Município de Oroso, fruto da geminação com este concelho da Galiza. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu ser importante referir, de igual 

modo, a distinção honorífica atribuída ao senhor Prof. Doutor Carlos Poiares, bem 

como aos trabalhadores do Município que se aposentaram.   
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Seguidamente, deu a palavra à senhora Presidente para responder a algumas 

questões que foram colocadas. 

A senhora Presidente da Câmara iniciou a sua intervenção dirigindo as suas 

felicitações ao senhor Presidente da Assembleia Municipal, Jaime Miguel Fernandes 

Garcia, por assumir esta missão de presidir ao órgão deliberativo, relembrando o seu 

grande amigo e camarada Dr. José António Pereira de Carvalho.  

De seguida, referiu desejar tranquilizar o senhor Presidente da Assembleia Municipal e 

todos os presentes de que não há necessidade de continuarem a focalizar as suas 

preocupações na questão da reputação do Município de Góis, uma vez que todos 

os dias trabalhamos para o bom nome da Câmara Municipal, e, mal seria que a 

reputação do Município se reduzisse às divergências dentro da maioria socialista, ou, 

a alguma divergência dentro daquilo que é o órgão Câmara Municipal. 

Acrescentou, que a convergência tem sido mais dentro do Executivo municipal do 

que a divergência.  

Na questão da reputação, referiu que a sua opinião completamente diferente ao 

que foi mencionado e seguramente muitos também a terão, a reputação de Góis 

não se esgota naquilo que se afirmou. Referiu que a reputação de Góis tem muito a 

ver com as questões ligadas àquilo em que nós somos muito bons, nomeadamente 

em matérias como a educação, a cultura de parcerias, a questão da segurança, o 

turismo, o ambiente, os afetos, a tolerância, a fraternidade e a lealdade, sendo estes 

os princípios que a movem. Neste sentido, afirmou que podem estar descansados 

porque todos os dias estamos a lutar a favor da reputação de Góis, sendo que o que 

a preocupa muito mais são as questões que estão em cima da mesa, 

nomeadamente as crianças a irem para o concelho vizinho porque de facto 

aumentou a natalidade e precisamos de uma nova resposta na valência de 

berçário, porquanto esta valência se encontra lotada no Centro Social Rocha Barros, 

bem como se não garantimos pessoal nas finanças corremos o risco de ver 

encerrado este serviço no concelho, sendo também preocupação sua a taxa de 

suicídio que se verifica no nosso concelho. Conclui este assunto, referindo que 

podem sempre contar consigo para defender o bom nome de Góis, sendo que a 

política tem altos e baixo como em tudo.  
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Relativamente às questões colocadas, informou a senhora deputada Olinda 

Bandeira que no que concerne à Praia Fluvial de Ponte do Sótão que nunca  assumiu 

realizar este investimento até às próximas eleições autárquicas, porque não tem 

conhecimento para quando é que está agendada as próximas eleições autárquicas. 

Porém, referiu que tudo fará para que este investimento se realize, tendo a Câmara 

Municipal encetado as devidas diligências junto das competentes entidades, 

nomeadamente da ARH, a fim de se ter conhecimento sobre a intervenção que se 

deseja efetuar no rio Sótão. Mais informou, que a empresa Pura Poesia elaborou 

graciosamente um estudo prévio para esta área de lazer, tendo sido por si realizada 

reunião sobre esta questão com a Comissão de Melhoramentos e a Casa do Povo 

de Ponte do Sótão. Informou ainda, que foi realizado um planeamento das várias 

diligências necessárias e no dia em que a ARH visitar o local, conforme solicitação da 

Autarquia, irá associar-se a esta o senhor arquiteto Carlos Santos, uma vez que 

quando se elaborou o estudo inicial apenas foi incluído o parque de lazer, não 

constando neste a intervenção a ser efetuada no açude, tratando-se de uma obra 

que irá ser inserida nos Documentos Previsionais para o ano de 2017. 

Quanto à intervenção do senhor Victor Duarte, informou que na reunião realizada no 

dia de ontem na CIM-RC, a Câmara Municipal apresentou a questão de termos 

internet livre e gratuita nos centros das freguesias, sendo intenção da Autarquia 

implementar novas dinâmicas nesta matéria. 

No que concerne à reparação dos rails na estrada referida pelo senhor José Carlos 

Garcia informou que irá dar indicações aos serviços para verificarem a situação, 

para posterior intervenção. 

Na questão apresentada pelo senhor Carlos da Conceição Jesus relativamente ao 

Programa Nacional para a Coesão Territorial, referiu que a Unidade de Missão para a 

Valorização do Interior já se encontra a elaborar um documento, não sendo do seu 

conhecimento a existência de medidas específicas para o nosso território, mas sim de 

medidas que poderão vir a ser implementadas nos territórios do interior. Ainda sobre 

esta questão, referiu ser do seu conhecimento que foram contactadas as ADL para 

darem o seu contributo na elaboração do documento que muito em breve será do 

conhecimento público.  
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Quanto à intervenção do senhor Miguel Fortunato, referiu que nos assuntos de 

interesse para o Município é importante que se diga sempre a verdade. Apesar de 

não ser jurista referiu não existirem somente nove fundamentos para a dissolução do 

órgão Câmara Municipal, realçando que a ponderação de dissolução do órgão 

Câmara Municipal não assusta ninguém e muito menos não tem sido handicap para 

nós trabalharmos, informando que presentemente a Câmara Municipal tem mais de 

três milhões de euros em investimento, tanto em termos de recursos humanos como 

em obras. Portanto, referiu que a ponderação da dissolução do órgão Câmara 

Municipal provavelmente poderia vir a resolver muitas das preocupações de alguns. 

Mais referiu, custar ouvir as palavras traição e falta de confiança dos Goienses, facto 

que não subscreve, porque quando os Goienses nos deram de facto a vitória, fizeram 

a sua escolha e com o cartão vermelho mostraram a alguns a manifestação da sua 

falta de confiança no projeto que apresentaram ao eleitorado. 

Sobre a questão apresentada pelo senhor Paulo Silva, referiu que no que concerne à 

zona histórica da vila a Câmara Municipal elaborou a ARU – Área de Reabilitação 

Urbana a qual foi objeto de candidatura ao PARU, tendo sido realizada reunião com 

a CCDRC, tendo sido aprovado um montante substancial para investir no centro 

histórico, nomeadamente na Praça da República, Rua Conselheiro Dias Ferreira, 

Praia Fluvial da Peneda e Largo da Igreja , tendo para o  efeito apresentado uma 

breve explanação dos trabalhos que se pretendem efetuar. Realçou o facto da 

existência de uma pequena majoração para as candidaturas que forem postas em 

prática e efetuadas com celeridade.  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

ORDEM DO DIA 

 

5. INDICAÇÃO DE UM ELEMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA O CONSELHO DA 

COMUNIDADE DO AGRUPAMENTO DE CENTROS DE SAÚDE PINHAL INTERIOR NORTE - O 

senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento que este órgão terá 

que indicar um elemento para substituição do senhor Dr. José António Pereira de 

Carvalho no Conselho da Comunidade do Agrupamento de Centros de Saúde 

Pinhal Interior Norte. Neste sentido, informou que ambas as bancadas propuseram 
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que a Assembleia Municipal de Góis deverá continuar a ser representada pelo 

Presidente, proposta anuída por unanimidade da Assembleia Municipal. 

O senhor Victor Manuel Fonseca Duarte propôs que aquando a Convenção “Pensar 

& Agir em Saúde de Proximidade”, a realizar no dia 27 de outubro 2016, em Oliveira 

do Hospital, deve ser feita referência ao estado de saúde no concelho de Góis. 

 

6. CIM-RC/AUTORIDADE DE TRANSPORTES/MINUTA DE CONTRATO 

INTERADMINISTRATIVO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS – O senhor Presidente da 

Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação do Executivo de 13.09.16, 

relativamente ao assunto em epígrafe.  

Interveio o senhor Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva que relativamente ao assunto 

em discussão tem conhecimento que o senhor Prof. Doutor Álvaro Costa está a 

elaborar um estudo para a Reestruturação da Rede de Transporte Público Rodoviário 

no Concelho de Góis, sendo também do conhecimento que já se encontra 

implementado no concelho um projeto piloto relativamente à restruturação que se 

pretende efetuar ao nível de transportes públicos. Face ao documento em apreço, e 

ao referido estudo, questionou o porquê da existência de dois “planos” equivalentes 

para o nosso território, ou melhor, qual a maneira que ambos irão ser postos em 

prática. 

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

Câmara Municipal para se pronunciar sobre a questão colocada pelo senhor líder de 

bancada do PS, tendo a senhora Presidente solicitado ao senhor Vereador Mário 

Barata Garcia que prestasse os devidos esclarecimentos, porquanto tem 

acompanhado todo este processo. 

Dada a palavra ao senhor Vereador Mário Barata Garcia, iniciou a sua intervenção, 

felicitando o senhor Jaime Garcia pela sua eleição como Presidente da Assembleia 

Municipal. Relativamente à questão apresentada pelo senhor Paulo Silva, informou 

que a Lei nº75/2013, de 09 de setembro, delegou competências Câmara Municipal 

na área dos transportes, bem como as Comunidades Intermunicipais nos transportes 

intermunicipais, pelo que com a presente proposta a Câmara Municipal está a 

delegar as suas próprias competências na área dos transportes na CIM-RC. Mais 
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informou que com a delegação das competências da Câmara Municipal caberá à 

CIM-RC proceder ao procedimento concursal para selecionar a empresa de 

transportes que irá funcionar em termos de transportes públicos no Município de Góis, 

facto positivo, uma vez que haverá uma maior diversidade em percursos rodoviários 

públicos. Informou ainda, dos novos percursos que se pretendem implementar os 

quais estão integrados naturalmente no estudo elaborado pelo senhor o senhor Prof. 

Doutor Álvaro Costa, o qual se encontra na sua fase final, a fim de posteriormente ser 

do conhecimento público, tendo para o efeito apresentado alguns dos percursos 

que irão ser objeto de uma melhoria significativa. Ainda sobre esta temática, 

informou que o mesmo estudo está a ser elaborado no âmbito da CIM-RC para os 19 

municípios, a fim de posteriormente se encontrar soluções que vão ao encontro de 

todos os municípios, bem como de uma melhoria significativa na rede de transportes 

públicos dentro e fora dos concelhos que integram a CIM-RC. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade delegar 

competências na CIM-RC relativamente ao transporte público de passageiros dentro 

do concelho de Góis. 

 

7. PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS/RENDIMENTOS 2017 - O senhor Presidente da 

Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação do Executivo de 13.09.16, 

relativamente ao assunto em epígrafe.  

Interveio o senhor líder da bancada do PS referindo que se trata de um direito dos 

Municípios receberem anualmente 5% do IRS dos sujeitos passivos, com domicílio 

fiscal nos respetivos concelhos referente aos seus rendimentos. Esta receita pode ser 

abdicada pelos mesmos, em parte ou na sua totalidade a favor dos seus munícipes, 

tendo a Câmara Municipal de Góis deliberado prescindir de 2,5% desta receita e 

devolvê-la aos seus munícipes, sendo seu entendimento que esta e as outras 

medidas seguintes deveriam ser objeto de publicitação, por entender que se trata de 

um incentivo à fixação e pessoas e empresas no nosso concelho. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade fixar em 

de 2,5% da totalidade (5%) da participação variável do IRS para os rendimentos de 

2017. 
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8. IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS/TAXAS A PRATICAR EM 2017 - O senhor 

Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação do Executivo 

de 13.09.16, relativamente ao assunto em epígrafe. 

Interveio o senhor Carlos da Conceição Jesus referindo que a Câmara Municipal 

deveria auscultar as freguesias, porquanto decidem sobre receitas que também 

estão legalmente consagradas nas freguesias, pelo que é seu entendimento que 

deveriam as freguesias ser consultadas relativamente à fixação das taxas do referido 

imposto. 

Usou da palavra o senhor Victor Manuel Fonseca Duarte que relativamente ao 

presente imposto referiu que foi noticiado que os proprietários de imóveis 

degradados ou apenas devolutos vão ter uma tributação agravada que pode 

representar cinco vezes o valor do IMI, pelo que questionou se a Câmara Municipal 

de Góis irá tomar alguma medida relativamente aos imóveis degradados e 

devolutos.  

Usou da palavra o senhor Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva referindo que ao longo 

dos anos se tem verificado a transferência de competências para os Municípios, 

contudo ao nível de receitas tem havido uma redução. 

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

relativamente aos incentivos à interioridade foi este assunto por diversas discutido em 

sede do Conselho Geral da ANMP, sendo que muitos destes sãos única e 

simplesmente realizados isoladamente pelas Autarquias, esperando que no relatório 

elaborado pela Unidade de Missão de Valorização do Interior possam vir elencados 

alguns incentivos a fim de minimizar algumas assimetrias.  

Quanto à questão do senhor Victor Duarte, foi também objeto de análise, pelo que 

deu a palavra à senhora chefe da DAG, Dr.ª Sara Mendes, para esclarecimento. 

A senhora Chefe da DAG, referiu que as autarquias recebem este mês informação 

sobre contratos de água, luz ou gás para saberem que prédios estão devolutos e 

avançarem com a aplicação de IMI a triplicar. Até ao dia 1 de outubro, as 

Câmaras Municipais terão já recebido ficheiros eletrónicos enviados pelas empresas 

de serviços telecomunicações, água, luz e gás com a listagem anual atualizada da 

ausência de contratos de fornecimento ou de consumos baixos, por cada prédio 

urbano ou fração autónoma.  
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Mais referiu que esta obrigação entrou em vigor este ano, na sequência de uma 

norma introduzida pelo Orçamento do Estado (OE) para 2016, e pretende agilizar os 

procedimentos para que as câmaras municipais detetem os prédios que estejam 

devolutos. Uma vez identificados e enviada essa informação para o Fisco, os 

proprietários terão de pagar IMI a triplicar. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade fixar a 

Taxa de IMI dos Prédios rústicos: 0,8%, e, taxa de IMI dos Prédios urbanos: 0,35%. 

Mais deliberou por unanimidade que nos casos de imóvel destinado a habitação 

própria e permanente coincidente com o domicílio fiscal do proprietário, fixar uma 

redução da taxa de IMI, atendendo ao número de dependentes que nos termos 

previstos no artigo 13º do CIRS, compõe o agregado familiar a 31 de dezembro, nos 

seguintes termos: redução de 20,00 € quando o agregado familiar tenha um 

dependente a cargo; 40,00 € quando o agregado familiar tenha dois dependentes a 

cargo e 70,00 € quando o agregado familiar tenha três ou mais dependentes a 

cargo. 

 

9. DERRAMA/ANO 2017 – O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu 

conhecimento da deliberação do Executivo de 13.09.16, relativamente ao assunto 

em epígrafe.  

Dada a palavra a senhora Presidente da Câmara referiu que tem sido prática deste 

Executivo isentar todas empresas com sede no concelho do pagamento deste 

imposto, constituindo-se como um incentivo da autarquia às empresas que se 

instalam num território do interior do país como é o caso de Góis. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade isentar 

as empresas de derrama para o ano de 2017. 

 

10. TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM/ANO 2017 - O senhor Presidente da 

Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação do Executivo de 13.09.16, 

relativamente ao assunto em epígrafe.  Deu ainda conhecimento, que nos últimos 

anos se tem deliberado no sentido de isentar da aplicação desta taxa, porquanto a 

mesma era determinada na base da aplicação de um percentual (até 0,25%) sobre 

cada fatura emitida pelas empresas que oferecem redes e serviços de 
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comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, e era incluída nas 

faturas dos clientes finais, sendo que presentemente, passa a ser determinada com 

base na aplicação de um percentual sobre o total da faturação mensal emitida 

pelas empresas que oferecem aqueles serviços, mas que, nos municípios em que seja 

cobrada esta taxa, as mesmas empresas é que passam a ser as responsáveis pelo 

seu pagamento aos municípios. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aplicar a 

taxa municipal de direitos de passagem de 0,25% para o ano de 2017. 

 

11. RELATÓRIO SEMESTRAL DO AUDITOR EXTERNO/SITUAÇÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA DO MUNICÍPIO – O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou 

que o presente documento é unicamente para conhecimento da Assembleia 

Municipal. Contudo, deu a palavra a quem desejasse intervir sobre o mesmo. 

Interveio o senhor líder de bancada do PS, referindo a existência de dados no 

documento que merecem ser destacados, nomeadamente a situação financeira 

que a autarquia atravessa, realçando o valor dos fundos disponíveis, a execução da 

receita e da despesa, bem como o limite de endividamento o qual está muito longe 

de ser atingido, tratando-se de indicadores bastantes positivos ao exercício da 

Câmara Municipal.  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

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

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - Foi presente a deliberação do 

Executivo de 13.09.2016, relativa ao assunto em epígrafe. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar 

a assunção de compromissos plurianuais constantes na deliberação do Executivo de 

13.09.2016. 

 

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

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

presente assunto. 
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Usou da palavra o senhor Victor Manuel Fonseca Duarte referindo que no 

documento em apreço nos processos judicias pendentes é visível um processo 

relativamente à Comissão de Melhoramentos de Cortes questionando sobre o 

mesmo. 

Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara Municipal informou que se trata de 

uma despesa que remonta ao ano de 2008, não se revendo a Comissão de 

Melhoramentos de Cortes na mesma, pelo que deve a Câmara Municipal ter uma 

imparcialidade total, pelo que quando este processo foi entregue ao senhor 

Consultor Jurídico para verificar todos os devedores ao Município de Góis, houve um 

conjunto  de devedores onde se inclui a referida Comissão de Melhoramentos que 

naturalmente fundamentou e contestou as razões de nunca ter efetuado a 

liquidação. Mais referiu que presentemente estas reclamações foram encaminhadas 

para o jurista que está com o processo.   

Usou da palavra o senhor líder da bancada do PS referindo tratar-se de um 

documento de difícil análise, contendo o mesmo informações bastante interessantes 

e importantes de alguns projetos que descreveu, tratando-se de investimentos que 

constavam no manifesto eleitoral do PS.  

 

APROVAÇÕES EM MINUTA: 5 a 10 e 12. 

 

PÚBLICO: Dada a palavra ao público 

a) Usou da palavra a senhora Célia Sanches que em nome do Grupo Escoteiros 74 

Góis da Associação de Escoteiros de Portugal, agradeceu à Câmara Municipal o 

subsídio atribuído para a viagem que realizaram de 08 a 13 de setembro à ilha da 

Madeira, bem como a cedência de transporte, realçando de que sem este apoio 

não conseguiriam realizar a atividade nos moldes realizados. 

b) Usou da palavra o senhor Joaquim Mateus, felicitando o senhor Jaime Miguel 

Fernandes Garcia pela sua eleição como Presidente da Assembleia Municipal, bem 

como o senhor Valentim Antunes Rosa pela tomada de posse como membro deste 

órgão, votos extensivos ao senhor Paulo Silva atual líder de bancada do PS.  

Prevaleceu-se da oportunidade para se congratular e felicitar todas as entidades 

que estiveram envolvidas na reabertura da extensão de saúde de Alvares, 
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nomeadamente a Câmara Municipal agradecendo pelo facto dos alunos do 1º CEB 

do Centro Escolar da Freguesia de Alvares no presente ano letivo poderem 

frequentar a piscina no Município de Pedrogão Grande, sinal bastante positivo 

porquanto estes alunos podem usufruir das mesmas atividades desportivas dos alunos 

da sede do concelho. 

c) Usou da palavra o senhor Nuno Alves que felicitou o senhor Jaime Garcia pela sua 

eleição como Presidente da Assembleia Municipal, porquanto é um prazer ver um 

jovem goiense a ocupar um cargo destes, pelo que sugeriu a realização de uma 

sessão deste órgão direcionada à camada mais jovem. 

Prevaleceu-se da oportunidade para agradecer à senhora Presidente da Câmara 

Municipal o apoio nos transportes para os jovens executantes das Filarmónicas da 

FILVAR e da A.E.R.G que frequentam o Conservatório de Coimbra, sendo uma aposta 

positiva, aposta essa, que se consubstancia de igual modo, na formação que estas 

duas organizações têm vindo a promover junto das camadas mais jovens. 

Reiterou as suas palavras, relativamente à necessidade de requalificação da Rua 

Alice Sande, arruamento situado no Bairro do Pé Salgado, onde reside, a qual 

necessita urgentemente de intervenção, realçando o facto de ser também um dos 

acessos ao Parque do Cerejal, espaço de lazer muito visitado durante época 

balnear. Por último, referiu não corroborar com as palavras da senhora Presidente no 

que concerne à reputação do concelho de Góis, porquanto as notícias com maior 

enfâse publicadas em vários órgãos de comunicação social não são as melhores. É 

seu entendimento que devemos apostar na formação de novos políticos, pelo que 

questionou sobre o Conselho Municipal de Juventude, uma vez que na dinamização 

deste poder-se-ia realizar algumas atividades a fim de chamar mais jovens à 

participação ativa e certamente no futuro iriamos ter mais jovens a participar na 

política e na vida do concelho. 

Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara, iniciou a sua intervenção referindo 

que o conceito de reputação varia com certeza de pessoa para pessoa, pelo que 

respeita o conceito atribuído à palavra pelo jovem, como deve o jovem respeitar o 

conceito que ela própria designa à palavra em questão, pelo que em momento 

algum nunca a preocupou se o jovem estava ou não de acordo consigo, uma vez 

que a única coisa que não pode esperar e que todas as pessoas estejam de acordo 
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consigo, como ela própria não está de acordo com algum tipo de políticas, 

entendendo que não as deve comentar. Porém, referiu que o futuro encarregar-se-á 

de falar muito dos políticos jovens.  

Relativamente à Rua Alice Sande, referiu comungar pelas palavras proferidas, tendo 

desde a primeira hora trabalhado para que a requalificação desta via fosse uma 

realidade, tendo o assunto sido objeto de deliberação da Câmara Municipal e da 

Assembleia Municipal. Contudo, referiu que já se encontra aberto procedimento 

através de concurso público para a requalificação da citada via. 

No que concerne ao Conselho Municipal de Juventude, referiu que a formação de 

novos políticos jamais se pode esgotar neste órgão consultivo, existindo muitas 

organizações no concelho de Góis, que se denominam como apolíticas, que de 

facto podem prestar formação tanto nas áreas políticas, como nas áreas apolíticas, 

pelo que não vale a pena centralizar tudo naquilo que pode não funcionar como 

seu todo. Mais referiu, que temos que dar uma atenção diferente ao Conselho 

Municipal da Juventude, mas não vamos fazer com que as coisas se esgotem em 

matéria de políticas para a juventude, uma vez que esta Câmara Municipal nunca 

deixou de atender aos nossos jovens, sendo que um dia sairá de consciência 

tranquila, por ter feito tudo o que estava ao seu alcance, com o apoio de todo o 

Executivo, para criar oportunidades aos jovens de Góis.  

d) Usou da palavra o senhor João Paulo Garcia, que após felicitar o senhor Jaime 

Garcia pela sua nomeação como Presidente da Assembleia Municipal, informou da 

necessidade de limpeza das bermas e reconstrução de algumas barreiras na estrada 

entre Vila Nova de Poiares e Góis, porquanto se aproxima o período invernal e que 

poderão naturalmente vir a degradar-se e a por em risco a circulação rodoviária. 

e) Usou da palavra o senhor João Reis Antão que iniciou a sua intervenção 

salientando o elevado nível como decorreu esta sessão. 

Referiu, que na última sessão fez referência à sessão solene do hastear da Bandeira 

Azul na Praia Fluvial da Peneda/Pêgo Escuro, na qual esteve presente e procedeu à 

divulgação desta cerimónia através da rede social Facebook, o que muito se 

orgulha pelas visualizações que tem tido deste evento e de muitos outros que faz 

questão de estar presente e de os divulgar, sejam eles promovidos pela Câmara 

Municipal ou por outras Instituições Públicas e Privadas. 
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De seguida, fez alusão ao processo judicial pendente da Comissão de 

Melhoramentos de Cortes, referido no ponto apreciação da atividade económica e 

financeira da Câmara Municipal, tendo tecido alguns considerandos sobre o mesmo.  

Deu conhecimento da necessidade de requalificação da estrada entre a EN2 e a 

localidade de Relva da Mó, porquanto a mesma está num estado propício a 

acidentes de viação, entendendo que a Câmara Municipal deve tomar alguma 

medida a fim de proceder aos trabalhos necessários para que esta via reúna 

melhores condições de circulação. 

Terminou, fazendo referência ao protocolo celebrado pela Comissão de 

Melhoramentos de Cortes e uma Clínica, o qual tem como objeto a deslocação de 

um médico para prestação de consultas à população, sendo uma alterativa ao SNS, 

porquanto é do conhecimento de todos algumas situações menos boas pela qual 

esta freguesia tem passado ao nível da prestação de serviços pelo SNS. Realçou que 

se trata de uma alternativa ao SNS, não tendo como objetivo a substituição dos 

serviços prestados por esta entidade pública, estando o espaço aberto para que, de 

igual modo, sejam também prestados serviços de saúde pela competente entidade 

pública.  

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

Paulo Garcia, que durante o mês de outubro, a Autarquia irá proceder a trabalhos 

de limpeza de bermas e reparação de algumas barreiras na estrada entre Vila Nova 

de Poiares e Vila Nova do Ceira, trabalhos extensivos à estrada que liga esta 

freguesia a Góis.  

No que concerne à intervenção do senhor João Reis Antão, quanto à ligação da 

estrada da Relva da Mó à EN2, subscreve que se trata de uma via que terá que ser 

objeto de uma profunda intervenção, pelo que informou que presentemente se trata 

de um investimento de difícil concretização, porém realçou que irão ser efetuados 

alguns trabalhos de reparação, a fim de não colocar em risco a circulação do 

trânsito. 

 

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

declarada encerrada a sessão, pelas vinte e uma horas e quinze minutos, da qual 
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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,____________________________ 

 


