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ATA Nº 1/2015 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO 

DIA VINTE E TRÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E QUINZE. Aos vinte e três dias do mês 

de fevereiro do ano de dois mil e quinze, no auditório da Biblioteca Municipal 

de Góis, reuniu a Assembleia Municipal pelas dezassete horas com a seguinte 

ordem de trabalhos:  

1. APROVAÇÃO DA ATA Nº5/2014 

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 

4. ELEIÇÃO DE UM PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA E SEU SUBSTITUTO PARA 

REPRESENTAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NO XXII CONGRESSO DA ANMP 

5. EXTINÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA ZONA DO PINHAL 

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

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

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

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS/COMUNICAÇÃO PERIÓDICA 

8. 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. Paulo Miguel Lemos 

Fernandes Silva, Drª. Sílvia Maria Gonçalves Fernandes, Nuno Pedro Tavares do 

Nascimento. 

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, Pedro Miguel da Conceição Agostinho, Maria Olinda 

Bandeira das Neves Almeida Simões. 
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Presidentes das Juntas de Freguesia de: 

Alvares – Dr. Victor Manuel Fonseca Duarte (Cidadãos Independentes por Góis) 

Góis – Graciano Antunes Rodrigues (PS)  

União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal – Carlos da Conceição Jesus (PS) 

Vila Nova do Ceira - António Barata Carvalho (PS) 

 

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

de Lurdes Oliveira Castanheira e dos Vereadores Dr. José Alberto Domingos 

Rodrigues; Dr. Mário Barata Garcia, Engº Diamantino Jorge Simões Garcia e 

Maria Helena Antunes Barata Moniz. 

 

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

senhor deputado Engº. Renato José Santos Vitorino 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 João Miguel Carvalho Mourão. 

Informou ainda, que o senhor deputado Engº Mário Almeida Nunes por motivos 

expostos irá ausentar-se desta sessão após o ponto Assuntos de Interesse para o 

Município. 

 

1. APROVAÇÃO DA ATA Nº5 - Posta à votação a Ata nº 5/2014 foi aprovada por 

maioria, com dezoito votos a favor e uma abstenção do senhor deputado 

Mário Almeida Nunes por não ter estado presente. 

 

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL – O senhor 

Presidente da Assembleia Municipal informou que não havia qualquer assunto 

que merecesse do mesmo dar conhecimento em sede deste órgão. 

De seguida, propôs um Voto de Pesar à Família da senhora D. Maria Isabel 

Antunes Barata, mãe da senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata 
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Moniz, manifestando a total solidariedade e profundo pesar pela sua irreparável 

perda. O Voto de Pesar foi aprovado por unanimidade.  

Dada a palavra à senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz 

agradeceu reconhecidamente em seu nome pessoal e da família o Voto de 

Pesar pelo falecimento da sua mãe. Prevaleceu-se da oportunidade para 

agradecer a todos quanto lhe dirigiram mensagens de condolências e que 

estiveram presentes na cerimónia fúnebre. 

 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO - Relativamente 

a este ponto o senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra aos 

senhores deputados para se pronunciarem. 

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

congratulando-se com a decisão da Câmara em nomear um quadro para o 

Departamento de Apoio ao Desenvolvimento. Referiu, que apesar de não 

conhecer a pessoa, nem o perfil, espera que este departamento possa 

contribuir decisivamente para a recuperação do concelho e para uma nova 

visão. Referiu ainda, estar satisfeito que as sugestões do Grupo de 

Independentes de Góis tenham, de algum modo, sido atendidas, pelo que 

aguarda o resultado da atividade deste Departamento, mesmo tendo em 

consideração, agradecendo que o corrijam se estiver errado, que o quadro 

nomeado já foi deslocado para outras funções, concluindo que a mobilidade 

é, pelos vistos, uma característica deste Executivo. 

Continuou a sua intervenção, referindo que relativamente à diminuição da 

contribuição do Estado, ilusões não hajam, prevendo que o valor desta 

dotação não sofra alterações significativas no futuro, considerando que a 

resposta do Município a esta situação deverá ser somente uma: aproveitar os 

recursos do concelho, através de uma estratégia de desenvolvimento e de 

criação de valor, como já referiu em algumas intervenções anteriores, 

nomeadamente: a definição dos sectores de atividade económica com 

potencial; captação de investidores concessionando diversos ativos do 

concelho; promoção do associativismo empresarial, quer dos empresários quer 

da juventude do concelho e motivar e mobilizar a diáspora Goiense, sendo esta 

a sugestão e o desafio que lanço ao Executivo Camarário. 
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Prosseguiu, referindo de que na última sessão da Assembleia Municipal alguém 

referiu, julga ter sido o Dr. Paulo Miguel Silva, a necessidade de se reavaliar a 

fiscalidade do concelho, dado que os impostos do concelho seriam baixos. 

Referiu que função fiscal, tal como a função monetária, são instrumentos de 

gestão financeira e económica do Estado, não são soluções e só se justifica a 

sua alteração quando no âmbito de uma estratégia, neste caso, de 

desenvolvimento do concelho, pelo que sem isso, falar de reforma fiscal do 

concelho não fará qualquer sentido. Referiu ainda, de que o Grupo 

Independentes de Góis possui um documento com as linhas gerais de um Plano 

de Desenvolvimento do concelho que pode servir, perfeitamente, como base 

de trabalho, realçando de que pessoas haverá que poderão considerar este 

documento muito ambicioso, será certamente muito ambicioso para quem 

queira manter o status quo e não para quem queira desenvolver o concelho. 

O senhor deputado continuou a sua intervenção, referindo que nas últimas 

sessões têm-lhe sido feitos diversos ataques de índole pessoal, o que em 57 anos 

nunca lhe tinha acontecido, por parte de um elemento da bancada do Partido 

Socialista, na tentativa de o associar a uma eventual má gestão da anterior 

Junta de Freguesia do Cadafaz. Referiu, que este assunto está a seguir um 

determinado processo que desconhece e para o qual nunca foi notificado ou 

informado, pelo que quando concluído e se justificar poderá comentar e emitir 

a sua opinião, até lá, naturalmente não irá responder a ataques pessoais e 

inquisitórios. Mais referiu, que o problema não é este, e os ataques pessoais já 

vêm de algum tempo atrás, mais precisamente da altura em que a Assembleia 

de Freguesia do Cadafaz emitiu um parecer sobre a Reorganização 

Administrativa do Território, parecer que foi votado por unanimidade pela 

Assembleia de Freguesia. Explicou, de que no seguimento desse parecer, o ex-

Presidente da Junta de Freguesia do Colmeal, endereçou uma carta, não à 

Assembleia de Freguesia, mas à pessoa do seu Presidente, que se resumia a um 

conjunto de afirmações pouco coerentes e sem grande sustentabilidade que 

concluía com algumas ameaças. Informou, que a referida carta foi, 

naturalmente, levada à Assembleia de Freguesia que a repudiou 

unanimemente, particularmente pelos incrédulos elementos do Partido 

Socialista, tendo também sido votada por unanimidade a decisão de não se 
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responder a semelhante texto. Informou de que uma das ameaças foi a de que 

o Presidente da Junta de Freguesia do Colmeal iria fazer tudo ao seu alcance 

para que a sua pessoa nunca mais pudesse assumir quaisquer funções nas 

autarquias do concelho. Perante a atitude de alguém que inibe outro de 

exercer os seus direitos cívicos, característica inalienável das sociedades 

democráticas, apenas por divergência de opiniões, está tudo dito. 

Terminou a sua intervenção, dando conhecimento de que como já teve a 

oportunidade de informar o senhor Presidente da Assembleia Municipal irá ter 

de se ausentar da Assembleia imediatamente após esta intervenção. Informou, 

que no dia de hoje se trata de um compromisso pessoal, porém têm sido os 

compromissos profissionais que não o têm permitido ter uma atuação 

participativa nesta Assembleia, tal como gostaria. Nesse sentido e, 

naturalmente, para não prejudicar o Grupo Independentes de Góis e sobretudo 

os eleitores, irá solicitar a suspensão destas funções até que esses compromissos 

permitam a sua participação ativa nesta Assembleia Municipal. Por último, 

realçou o papel que o Grupo Independentes por Góis tem desempenhado e os 

objetivos já alcançados, palavras como “investimento” e “desenvolvimento” 

começam a fazer parte do vocabulário desta Assembleia Municipal, mostrando 

que uma força emerge, com novas ideias e novos projetos, para lutar contra a 

estagnação em que o concelho vive mergulhado, liderando um processo de 

mudança que é necessário e urgente. 

O senhor deputado Mário Almeida Nunes ausentou-se da reunião. 

Interveio o senhor deputado Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva que referiu que 

quando mencionou em anterior reunião a questão das políticas municipais de 

inventivo à fixação de pessoas e empresas foi ao nível do contexto regional 

comparando com outros municípios, acrescentado ainda, a necessidade do 

Município promover políticas de isenções que existem tanto para os munícipes, 

como para as empresas.  

Continuou a sua intervenção, referindo congratular-se pela situação financeira 

de fundos disponíveis da Câmara Municipal. De igual modo, enalteceu a 

realização do Seminário “A importância do voluntariado”, iniciativa que reputou 

de interessante pelas temáticas abordadas na mesma, bem como pela 

realização do 12º Enduro de Góis, endereçando as suas felicitações ao Góis 
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Moto Clube porquanto tratou-se de uma iniciativa que dinamizou o comércio 

local. Terminou a sua intervenção, fazendo referência à queixa contra a 

senhora Presidente apresentada pelo senhor Vereador José Alberto Domingos 

Rodrigues junto do DIAP de Coimbra, considerando que o motivo que o levou a 

tomar essa iniciativa deveria ser tratado junto de outras instâncias. 

Usou da palavra o senhor deputado José Carlos Garcia que teceu a sua 

opinião relativamente às questões relativas com os Vereadores do PS que em 

nada dignificam o Executivo e consequentemente o concelho, sugerindo que 

os assuntos se devem tratar nos sítios certos e não nos jornais e em outras 

instâncias que em nada dignificam quem foi eleito, pelo que apelou ao 

entendimento. Fez uma breve alusão aos subsídios atribuídos no passado ano, 

os quais foram publicados no jornal O Varzeense, tendo constatado que as 

Juntas de Freguesia de Góis e de Vila Nova do Ceira não foram objeto de 

atribuição de qualquer compensação financeira, bem como a Associação de 

Juventude de Góis, tendo referido que se trata de uma Instituição que merece 

ser ajudada monetariamente, porquanto são conhecidas as atividades levadas 

a efeito pela mesma. De igual modo, fez alusão às verbas transferidas para 

União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal, sendo seu entendimento que se 

tratam de montantes provindos do Parque Eólico das Malhadas, fruto do 

protocolo existente entre os Municípios de Góis e Pampilhosa da Serra e 

naturalmente entre o Município de Góis e a União de Juntas, sendo seu 

entendimento que não deveria ser efetivado sob a forma de subsídio, a fim de 

evitar uma leitura enviesada em relação a outras freguesias. Relativamente ao 

funcionamento da Casa da Cultura, questionou do porquê de não se cobrar 

bilheteira pelos espetáculos ali realizados, sendo que a mesma se poderia 

traduzir em receita para o Município. Por último, referiu ter visto algumas fotos na 

comunicação social de obras em curso no concelho, como da Praia Fluvial em 

Alvares, ETAR da Cabreira e do abastecimento de água a Vila Nova do Ceira, 

esperando não ter de ver novamente fotos da obra desta última, porquanto se 

trata de um investimento que tarda em ter fim, facto que lamenta.  

Interveio o senhor deputado Nuno Pedro Tavares do Nascimento que se 

prevaleceu da oportunidade para dirigir as suas felicitações à Câmara 

Municipal na pessoa da senhora Presidente de Câmara relativamente ao 
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investimento que está a ser feito na Praia Fluvial da Ribeira do Sinhel em Alvares, 

sendo um ato de coragem em, contra tudo e contra todos,  levar este projeto a 

bom porto, pelo que agradeceu reconhecidamente o investimento, o qual 

reputa de importante para a freguesia de Alvares. Teceu alguns considerandos 

bastante positivos no que concerne ao Seminário sobre a temática do 

voluntariado.  

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

intervenção fazendo uma reflexão política sobre o concelho, nomeadamente 

naquilo que é o Grupo Cidadãos Eleitores Independentes por Góis. Referiu que 

passados dezoito meses é seu entendimento que este Grupo de Cidadãos não 

deve ser uma preocupação uma vez que já não é novidade, sendo que 

algumas vezes custa ouvir certas afirmações nesta Assembleia Municipal, 

porque de facto parece que não há memória, parecendo-lhe que reside a 

ideia que só se acordou politicamente no ano de 2013. Mais referiu, que 

efetivamente deve ser fator de preocupação e reflexão, o desenvolvimento do 

nosso concelho, realçando o interesse que muitos manifestam para com a 

freguesia que superiormente preside, pelo que, efetivamente, não deve ser o 

Presidente da Freguesia motivo de preocupação por parte dos munícipes, mas 

naturalmente o desenvolvimento da mesma. 

Continuou a sua intervenção, referindo que pelo facto de ser um Presidente 

eleito pelo GCEIG não deve ser motivo de preocupação, uma vez que há bons 

exemplos a nível nacional de governação por eleitos independentes, realçando 

que também o PS, enquanto partido democrático, também não tem problema 

nenhum em coligar-se com partidos independentes, tal como, em constituir no 

seu seio listas independentes, como já se verificou. 

Referiu ainda, que quando se fala em projetos, é comum todos nós termos 

ideias que entendemos serem estruturantes para o concelho, sendo que na sua 

ótica existem três projetos que merecem uma melhor reflexão em virtude de 

serem  importantes para todo o concelho. Primeiro, a requalificação do troço 

na EN 2 Portela do Vento - Alvares, sendo uma via estruturante do concelho e 

uma grande alternativa aos IC’s e autoestradas que nos rodeiam. Referiu que 

de facto é do conhecimento geral que a nível do novo QCA não há essa 

possibilidade, contudo existe um governo central e outras entidades públicas a 
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quem recorrer, dando como exemplo, o recente lançamento da obra de  

requalificação da EN 342 Arganil-Avô no valor de sete milhões não sendo 

certamente a Câmara Municipal de Arganil e de Oliveira do Hospital que irão 

proceder ao pagamento da mesma, pelo que esta é altura ideal para pugnar 

para que esta e outras requalificações venham a ser uma realidade no 

concelho. Segundo, o caso dos serviços de Saúde, referindo que no início do 

mês em curso abriu o serviço de Doentes Não-Agudos no Avelar, sendo 

conhecido que a freguesia de Alvares drena os seus utentes pelo IC8/A13, 

sendo uma realidade que os utentes que são encaminhados passam junto ao 

referido serviço de saúde, questionando de qual a hipótese dos utentes da 

freguesia de Alvares pudessem vir a ser encaminhados para este serviço. Referiu 

ainda, que poder-se-ia equacionar a hipótese de assinatura de protocolo com 

a ARSC no sentido dos utentes da freguesia de Alvares puderem efetivamente 

serem encaminhados para o Hospital em Avelar. Terceiro, relativamente à 

eficiência energética, referiu que existem algumas lacunas que carecem de ser 

resolvidas, tendo feito uma breve apresentação de alguns casos.  

Deu por terminada a sua intervenção citando o livro “Ser autarca - Missão e 

Desafios” (…) “a excelência da educação e política do autarca assume 

particular subtileza no modo como desenvolve o seu relacionamento com a 

oposição. A grandeza de um político afirma-se também na sua capacidade de 

ler nas razões da oposição oportunidades para melhorar os seus programas e 

estratégias, corrigir erros e dar mais eficiência ao seu trabalho. Cada vez mais a 

política é a arte de trabalhar sobre as diferenças de interesses, ideias e formas 

de sentir a sociedade, cultivando coexistências produtivas no respeito pelo 

estado de direito, sem prejuízo de liderança e convicção nas atuações 

estruturantes com as estratégias delineadas que merecem e mereceram a seu 

tempo o escrutínio democrático.”  

Interveio o senhor deputado Carlos Conceição Jesus referindo que a sua 

intervenção vai no sentido de dar resposta ao discurso ora proferido pelo senhor 

deputado Mário Almeida Nunes, lamentando a sua ausência porquanto terá 

que proferir algumas palavras e naturalmente entende que seria mais correto 

fazê-lo na sua presença. Referiu, que o senhor deputado na sua intervenção 

levantou algumas questões as quais foram direcionadas à sua pessoa não 
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enquanto cidadão mas enquanto autarca, pelo que lhe apraz mencionar 

algumas palavras a fim de esclarecimento. Informou de que, efetivamente, foi 

remetido ofício da Junta de Freguesia de Colmeal à Assembleia de Freguesia 

da extinta freguesia de Cadafaz, por entender o Executivo que a sugestão de 

agregação da freguesia do Colmeal à do Cadafaz era inconcebível. 

Relembrou todas as diligências que foram tomadas pela freguesia do Colmeal 

relativamente ao processo de reorganização administrativa, não tendo a 

freguesia de Cadafaz tomado posições similares na luta contra a extinção de 

qualquer uma das freguesias. De igual modo, relembrou alguns problemas e 

situações frágeis emanadas da gestão da extinta freguesia de Cadafaz, os 

quais se verificam devido à falta de fiscalização da Assembleia de Freguesia 

que não cumpriu com o seu papel.  

Usou da palavra o senhor deputado João Miguel Carvalho Mourão que iniciou 

a sua intervenção informando que no p.p. dia 21.01.15 realizou-se a Assembleia-

geral da Associação de Juventude na qual foi eleito o jovem Henrique 

Alvarinhas como Presidente desta Associação, prevalecendo-se da 

oportunidade para felicitar o nomeado fazendo votos para que durante o seu 

mandato possam realizar todas as atividades que têm em Plano. De igual 

modo, felicitou o jovem João Barata pelo trabalho que desenvolveu durante o 

mandato anterior em prol dos jovens de Góis, destacando a Gala de Natal, na 

qual teve oportunidade de estar presente, onde se comemorou os 25 anos de 

existência desta Associação, onde foi prestada devida homenagem a todos 

quanto ao longo destes anos estiveram à frente desta Instituição, tendo sido um 

sucesso de acordo com todos aqueles que se associaram a esta iniciativa. 

Destacou ainda, a iniciativa realizada no dia 15.01.15, o seminário “A 

importância do voluntariado”, evento que reputou de sucesso pelas temáticas 

abordadas, iniciativa durante a qual teve oportunidade de apresentar o projeto 

“UGUS – Um gesto, um Sorriso, o qual irá permitir a criação de uma rede de 

voluntariado a nível concelhio, tendo sido para o efeito tomado algumas 

démarches junto das IPSS’s locais.  

Deu conhecimento da sua visita às instalações da Associação Educativa e 

Recreativa de Góis na Casa da Cultura, congratulando-se pelas condições de 

excelência dos espaços onde desenvolvem algumas atividades, dando enfâse 
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à exposição permanente alusiva à Filarmónica e Secção de Futebol desta 

Entidade, a qual para além de homenagear todos quanto deram o seu 

contributo a esta coletividade, relata também a sua história, pelo que reiterou o 

seu agradecimento à direção na pessoa do seu Presidente, Rui Sampaio pela 

oportunidade de visita à sede de Associação que superiormente preside. 

Por último, agradeceu à Câmara Municipal pela política que vem praticando 

junto das Instituições locais, realçando o facto de muitas das vezes o apoio às 

mesmas não se compadece somente em atribuição de subsídios, mas também 

logístico o que muitas das vezes é superior aos montantes que são atribuídos às 

Instituições. Congratulou-se ainda, pelos investimentos que a Câmara Municipal 

tem vindo a promover no concelho, dando enfâse à requalificação dos viveiros 

das trutas em Monteira o qual irá permitir para uma melhor promoção e venda 

deste produto endógeno, bem como para a divulgação deste projeto 

enquanto espaço-museu. Mais congratulou-se pelo investimento em curso 

relativamente à requalificação da rede de abastecimento de água à freguesia 

de Vila Nova do Ceira e ao investimento que está a ser alvo a Praia Fluvial da 

Ribeira do Sinhel, realçando que se todos não estiverem imbuídos do mesmo 

espírito os projetos não darão frutos. 

Interveio o senhor deputado Graciano Antunes Rodrigues referindo que 

relativamente à intenção do projeto da Praia Fluvial de Ponte do Sótão, é do 

conhecimento de todos que há muito que este investimento é anseio da 

população desta localidade, pelo que urge a aquisição de alguns terrenos na 

zona para que este possa vir a ser uma realidade. Deu conhecimento da 

necessidade de limpeza de algum arvoredo naquela zona, pelo que deve o 

proprietário desses terrenos ser autuado a fim que proceda à remoção do 

excesso de árvores. Fez ainda alusão à necessidade de reconstrução de muro 

na margem esquerda do rio Ceira em frente à Esplanada Fazenda da Avó 

Thomázia. Terminou a sua intervenção, dando conhecimento do estado de 

degradação do piso da EN2 na localidade do Esporão junto às bombas de 

abastecimento, pelo que irá oficiar junto da empresa Estradas de Portugal, 

solicitando que a Câmara Municipal também intervenha nesse processo. 

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

iniciou a sua intervenção congratulando-se pela situação de fundos disponíveis 
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da Câmara Municipal desejando que esta situação se mantenha até final do 

exercício deste mandato. Mencionou a sua apreensão relativamente a 

algumas anomalias patentes na Casa da Cultura, pelo que atendendo a que 

da empresa responsável pela empreitada deste equipamento está em fase de 

liquidação, deve na sua opinião a Câmara Municipal acionar a garantia. 

Ainda, sobre a Casa da Cultura mencionou a falta de Regulamento quanto à 

utilização deste equipamento o que não permite aquando os espetáculos a 

recolha de receita para o município através da cobrança de bilhete para os 

diversos espetáculos promovidos pelo Município, facto que lamenta. 

O senhor deputado fez uma breve alusão àquilo que são as atividades que a 

Associação de Juventude de Góis tem vindo a desenvolver, dando enfâse ao 

Seminário “A importância do voluntariado”, iniciativa que reputou de 

interessante e importante pelas temáticas abordadas, realçando o papel 

interventivo e participativo que esta Associação tem junto da comunidade 

local.  

Relativamente aos subsídios atribuídos pela Câmara Municipal no ano de 2014 

publicitados no jornal o Varzeense, referiu que é notável discrepância entre 

algumas Instituições, realçando o facto de em alguns destes a autarquia não 

ter retorno do investimento que faz na atribuição dos mesmos. 

Por último, fez referência ao aumento anormal do caudal do rio no p.p. dia 

31.01.15, pelo que questionou se já foram tomadas diligências junto das 

competentes entidades para esclarecimento das causas do mesmo, bem 

como apurar responsabilidades, uma vez que houve alguns danos que rotula 

de significativos, tanto para os munícipes, como para o próprio Município.  

Usou da palavra o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia que iniciou 

a sua intervenção referindo considerar que há confluência de opiniões em 

ambas as bancadas no que respeita aos interesses para o concelho de Góis, 

realçando o conjunto de intervenções realizadas na presente sessão que 

alertam para a questão da situação da política atual em Góis, para a 

atribuição de subsídios e para a economia empresarial, tratando-se na sua 

ótica de questões muito importantes e que não podem ser projetadas para 

segundo plano. Quanto à questão da política atual referiu perceber-se que, por 

parte da bancada do Grupo Municipal dos Independentes, há um retomar da 
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normalidade, havendo agora apelo ao entendimento para que o mandato 

municipal seja concluído da melhor maneira e nos tempos normais.  

No que concerne à atribuição dos subsídios por parte da Câmara Municipal às 

Instituições concelhias, referiu que os mesmos têm como base o Regulamento 

Municipal de Atribuição de Subsídios, recordando que alguns destes apoios 

resultam de parcerias baseadas na disponibilização de recursos humanos, 

considerando que o ideal para ambas as partes seria não serem necessários tais 

apoios financeiros da Câmara Municipal, pois tal seria o sinal de uma diferente 

e melhor saúde financeira das instituições envolvidas.  

Prosseguiu, felicitando a Fundação da Comarca de Arganil pelo 115º aniversário 

da sua prestigiada publicação, bem como fazendo votos de sucesso às 

Direções recentemente eleitas do Centro Social Rocha Barros, da Associação 

de Juventude de Góis, da Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira 

Serra, da Liga dos Bombeiros Portugueses e da Federação de Bombeiros do 

Distrito de Coimbra. Congratulou-se ainda, pela atribuição da Medalha de 

Mérito do Concelho ao senhor Engº António Barata da Fonseca, pela sua 

intervenção cultural, destacando-se o trabalho com que brindou os Alvarenses 

com a publicação do livro “Herdade de Alvares – Forais e sua História” no 

âmbito das comemorações dos 500 anos do Foral do Antigo Concelho de 

Alvares. 

O senhor deputado fez ainda alusão ao início das obras referentes à Praia 

Fluvial de Alvares, cujo documento financeiro foi aprovado recentemente em 

sede deste órgão. 

Seguidamente foram feitas diversas considerações relativas a assuntos de 

interesse municipal, nomeadamente a aprovação da candidatura da Circular 

Externa do Carvalhal dos Pombos em Góis alcançada em regime de 

overbooking da CCDR, bem como a questão das acessibilidades regionais no 

que respeita a estradas e à reposição da linha da Lousã. Foi feita igualmente 

referência às recentes cheias do Rio Ceira e à responsabilidade sobre os 

prejuízos decorrentes. Após diversas considerações sobre a temática da prevista 

transferência de competências para as autarquias no âmbito da saúde / 

educação / segurança social, a intervenção foi concluída com o apelo ao 

reforço das politicas municipais no apoio objetivo às empresas dado serem 
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estas os principais geradores de emprego, pois é através da criação de postos 

de trabalho que, de forma indireta, se conseguem fomentar com maior 

eficácia, as politicas sociais e de apoio ao desenvolvimento local, tão 

necessárias para a solidificação de um concelho forte e inclusivo. 

Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara Municipal iniciou a sua 

intervenção dando conhecimento de que de 25 de fevereiro a 01 de março irá 

decorrer a BTL – Feira de Turismo Internacional na FIL (Parque das Nações), 

estando o Município de Góis representado no stand da Beira Serra, sendo o dia 

26 de fevereiro, pelas 16.00 horas o Dia de Góis. 

Continuou a sua intervenção, referindo comungar com análise realizada pelo 

senhor deputado Paulo Silva relativamente às dinâmicas locais. Naquilo que é 

as iniciativas do Góis Moto Clube, referiu que a autarquia revê-se nas dinâmicas 

do Clube reconhecendo que é uma grande valia para o concelho de Góis, 

realçando a colaboração e apoios da Câmara Municipal nos eventos 

promovidos pela instituição.   

No que concerne aos subsídios atribuídos, informou que o montante do subsídio 

atribuído à União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal, resulta de uma 

transferência relativa ao funcionamento do Parque Eólico das Malhadas, 

informando de que esta transferência é efetivada pela Câmara Municipal fruto 

de protocolo realizado no ano de 2007 na presidência do saudoso José Girão 

Vitorino e do senhor Henrique Braz Mendes, Presidente da Junta de freguesia de 

Colmeal. Informou ainda, que este valor transferido pela Câmara Municipal de 

Pampilhosa da Serra é um valor que reverte a favor da freguesia do Colmeal 

que não é da Junta de Freguesia, mas sim do Conselho Diretivo dos Compartes 

que é gerido pela Junta de Freguesia. Para que dúvidas não residam, informou 

de que a Câmara Municipal de Góis é intermediária neste processo porquanto 

foi assinado no ano de 2007 protocolo com o Município de Pampilhosa da Serra 

no sentido da verba ser transferida para o Município de Góis e posteriormente 

proceder à transferência do montante correspondente à freguesia do Colmeal. 

Ainda sobre este processo, informou que a transferência da verba se efetiva 

sobre a forma de subsídio no pleno cumprimento com as regras da 

contabilidade de acordo com a informação da senhora Chefe da DAG. 

Informou ainda, das diligências tomadas pela Câmara Municipal de Góis para 
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que a autarquia deixe de ser a intermediária neste processo de transferência 

para a freguesia de Colmeal.  

Relativamente às fotos publicadas no citado órgão de comunicação social 

referentes à rede de abastecimento de água a Vila Nova do Ceira, informou 

que efetivamente não são da mesma fase deste projeto, explicou que as 

primeiras fotos são relativas à conduta adutora, sendo as que foram 

recentemente publicadas respeitantes ao dreno de captação, partilhando que 

se trata de uma obra que se prolonga no tempo, tendo para o efeito prestado 

os devidos esclarecimentos quanto à morosidade deste processo.  

No que concerne à atribuição de subsídios, referiu que a atribuição destes têm 

como base o cumprimento do Regulamento Municipal para a Concessão de 

Subsídios, tendo estes um fim específico, realçando que naturalmente não se 

podem atribuir os mesmos valores a todas as Instituições, uma vez que a 

atribuição de alguns destes é fruto de parcerias com algumas instituições no 

âmbito de manter algum emprego no concelho, realçando que os cerca de 30 

colaboradores que encontram-se a exercer funções ao serviço do Município no 

âmbito das parcerias com a ADESA e Associação de Desenvolvimento 

Integrado da Beira Serra.  

No caso concreto da Associação de Juventude de Góis, referiu que nesta 

matéria sai da sua gestão autárquica de cabeça erguida, porquanto a 

Câmara Municipal tem colaborado com esta Associação, relembrando que os 

apoios não se consubstanciam somente na transferência de verbas, havendo 

outros de igual modo importantes tendo para o efeito elencado os mesmos.  

No que concerne ao funcionamento da Casa da Cultura, referiu que o 

auditório tem sido palco de um conjunto de espetáculos promovido por muitas 

instituições do concelho de Góis, sendo que as mesmas têm pedido 

autorização para recolha de receita, tanto a nível monetário, como de 

géneros. Referiu ainda, que a Câmara Municipal não tem feito a exploração da 

bilheteira por não ter ainda Regulamento, havendo uma proposta de 

Regulamento para funcionamento da Casa da Cultura de Góis, onde inclui 

naturalmente as condições de funcionamento do auditório, entre outros 

espaços. Informou, de que presentemente estão a decorrer um conjunto de  

licenciamentos externos à autarquia, pelo que a todo o momento espera 
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estarem reunidos todos os pareceres necessários e licenciamentos para 

posteriormente a par de uma proposta de aprovação do regulamento a Casa 

da Cultura possa funcionar em pleno.  

Agradeceu as palavras do senhor deputado Nuno Tavares, desejando que 

todos tivessem a sua opinião no que concerne a ser um ato de coragem o 

projeto a decorrer na Praia Fluvial de Alvares, porquanto se trata de um 

investimento significativo. Referiu a disponibilidade com que algumas instituições 

abraçaram este projeto, porém com o avançar do tempo pode constatar 

algum alheamento por parte de algumas, não sendo uma postura 

politicamente correta. Referiu tratar-se de um projeto importante, tendo 

explicado que aquando a apresentação da candidatura ao PRODER deste 

projeto estariam esgotados todos os meios financeiros para a poiar a mesma, 

porém houve a oportunidade de overbooking tendo a Câmara Municipal 

apresentado novamente o projeto em detrimento de outros de igual 

importância para o concelho, tendo o mesmo sido objeto de aprovação. 

Referiu, que para que este projeto não traga qualquer tipo de entrave à 

Câmara Municipal, terão que ser cumpridos os prazos patentes em 

candidatura. 

Sobre a intervenção do senhor deputado Victor Duarte, referiu ser da opinião 

que urge uma reflexão sobre o concelho onde estejam todos envolvidos e 

imbuídos do mesmo espírito, congratulando-se pelo senhor deputado ter 

invocado o livro Ser Autarca, informando de que teve o privilégio de estar na 

apresentação do mesmo, realçando o facto do senhor deputado ter somente 

invocado o papel da oposição. Considerou que mais importante do que o 

papel da oposição, é o papel de ser autarca, conforme consta no início da 

citada publicação, pelo que se nos revemos na mesma devemos começar 

pelo princípio. Na sua ótica, referiu que ser autarca é ter um projeto para o seu 

território, pelo que referiu ser importante fazer uma introspeção e apresentar um 

projeto e discuti-lo, a fim de ter conhecimento de quais os meios financeiros 

disponíveis para o investimento que se pretende assumir. Referiu ser do seu 

conhecimento a notícia que veio a público sobre a requalificação do troço da 

EN342 entre Coja-Avô, referindo que também é do interesse da Câmara 

Municipal a requalificação da EN342 entre Lousã e Góis, informando da reunião 
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agendada com a empresa Estradas de Portugal na qual irá expor entre outros 

assuntos a necessidade desta requalificação, relembrando que a mesma fez 

parte de uma concessão não tendo surtido quaisquer efeitos.  

Referiu que sendo o estado da saúde em Alvares uma preocupação, deve ser 

de igual modo preocupante a situação das trabalhadoras do Centro Escolar da 

Freguesia de Alvares que terminaram o seu contrato, sendo difícil à Câmara 

Municipal proceder a renovação dos seus contratos por impedimento legal, 

sendo que também gostava de ver algumas boas práticas evidenciadas e 

algumas soluções que a Câmara Municipal vai tendo. Quanto à questão da 

eficiência energética referiu que a Câmara Municipal está atenta, tendo a 

Câmara Municipal apresentado candidatura nesse âmbito ao POVT. 

Quanto ao Seminário “A importância do voluntariado” mencionado pelo senhor 

deputado Miguel Mourão, no qual foi apresentado o Projeto UGUS – Um gesto, 

um sorriso, e no seu papel de autarca agradeceu por acompanhar os 

investimentos que a autarquia está a realizar no concelho.  

Relativamente à Praia Fluvial de Ponte do Sótão, aqui referida pelo senhor 

deputado Graciano Rodrigues, mencionou haver algum trabalho que poderia 

ser efetivado pela Junta de Freguesia, referiu que sobre esse investimento foi 

realizada reunião com a CMPS e Casa do Povo, tendo dado conhecimento de 

algumas diligências a tomar junto do proprietário do terreno onde se pretende 

implementar este investimento. Quanto ao proliferar das mimosas irá dar 

indicações aos serviços para que o proprietário proceda à remoção destes 

arvoredos. Na questão das margens do rio Ceira junto à Praia Fluvial da Peneda 

e na sequência do aumento anormal do rio no dia 31.01.15, foi solicitada a 

presença da ARH, uma vez que temos que solicitar autorização para intervir no 

leito do Rio. Referiu a existência de entidades que podem ajudar o Município de 

Góis na recuperação naquilo que foram os danos causados não só na freguesia 

de Góis, mas também na freguesia de Vila Nova do Ceira. Mais referiu, se for a 

Câmara Municipal a assumir todos os trabalhos provenientes dos danos 

causados, provavelmente há fortes possibilidades de entrar novamente numa 

situação de fundos indisponíveis.  

Relativamente ao estado da via em Esporão, referiu que na reunião com a 

empresa Estradas de Portugal, será um assunto a abordar.  
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No que concerne às obras necessárias na Casa da Cultura de Gois, informou 

que a Técnica que acompanhou este projeto já fez o levantamento das 

necessidades, estando o senhor Dr. Pedro Pereira Alves, Consultor Jurídico da 

Câmara Municipal, a acompanhar todo o processo de insolvência da empresa 

e naturalmente aquilo que não puder ser colmatado pela empresa, existem 

meios disponíveis para a Câmara Municipal poder efetuar a reparação. 

Relativamente à intervenção do senhor deputado Jaime Garcia, informou que 

se associa na íntegra à mesma, referindo lamentar a forma como alguém 

transmitiu ao senhor Engº António da Fonseca que a atribuição da Medalha 

seria no Dia do Município, dia seguinte ao da aprovação em minuta da 

atribuição da mesma. Referiu ser impensável, que a cerimónia de entrega deste 

galardão fosse no dia seguinte ao da sua aprovação, porquanto o ato obriga a 

que se tome um conjunto de diligências junto do homenageado e outros, a fim 

de se proceder ao agendamento da cerimónia. 

Informou, que a CCDRC abriu uma nova fase de overbooking à qual a Câmara 

Municipal irá efetivamente apresentar candidatura dos investimentos realizados 

com a rede viária municipal, a fim de se obter eventual financiamento, 

realçando o facto da elegibilidade das despesas ser a partir de janeiro de 2007, 

desde que fossem cumpridos as diretrizes do Código dos Contratos Públicos. 

Prosseguiu, referindo que relativamente ao aumento do caudal do rio no dia 

31.01.15 a Câmara Municipal em parceria com as Juntas de Freguesia encetou 

o levantamento de todos os prejuízos, havendo uma previsão que ascende os 

sessenta mil euros, informando ainda, da reunião agendada com a EDP, sendo 

que de igual modo foram solicitados colaboração de outras entidades para 

que a Câmara Municipal possa de alguma forma ser ressarcida dos prejuízos 

causados. 

No que concerne ao Parque Municipal referiu que a conceção do projeto foi 

entregue a uma empresa, sendo um investimento complexo, e, após análise 

deste pelos Técnicos da Câmara Municipal, foi reconhecido por todos  a 

existência de especialidades que devem ser analisadas por especialistas da 

área pelo que a autarquia irá solicitar a uma empresa que proceda à revisão 

do projeto. Quanto à revisão do PDM, informou que muitas das vezes não se 

tem a noção daquilo que é a complexidade de revisão deste documento, 
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tendo informado do trabalho já realizado nesta área por parte dos 

trabalhadores da Câmara Municipal, tendo sido efetuada consulta a várias 

empresas para proceder à elaboração do mesmo.  

Quanto ao Conselho Municipal de Juventude referiu que está agendada 

reunião sendo que dos assuntos objeto de discussão está a temática da 

empregabilidade no concelho de Góis. Referiu ainda, de que irá propor ao CMJ 

a atribuição de uma distinção honorífica do concelho para o 25º aniversário 

desta Instituição. 

 

4. ELEIÇÃO DE UM PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA E SEU SUBSTITUTO PARA 

REPRESENTAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NO XXII CONGRESSO DA ANMP – O 

senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que na sequência da 

realização do XXII Congresso da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses a levar a efeito nos próximos dias 27 e 28 de março no Centro de 

Conferências do Troia Design Hotel, em Troia, é necessário eleger um Presidente 

de Junta e seu substituto. 

O senhor líder de bancada do PS, apresentou como proposta a efetivo o senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Góis – Graciano Antunes Rodrigues e em 

sua substituição o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova do 

Ceira – António Barata Carvalho. 

O senhor líder de bancada dos GMIG apresentou como proposta a efetivo o 

senhor Presidente da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal – Carlos da 

Conceição Jesus e em sua substituição o senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Alvares – Victor Manuel Fonseca Duarte. 

Posto à votação por escrutínio secreto a proposta apresentada pelo Grupo 

Municipal do PS foi aprovada por maioria. 

 

5. EXTINÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DE MUNICIPIOS DA ZONA DO PINHAL - O senhor 

Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação do 

Executivo de 23.12.2014, relativamente à Extinção da Associação de Municípios 

da Zona do Pinhal. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

aprovar a extinção da Associação de Municípios da Zona do Pinhal. 
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6. LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO/AUTORIZAÇÃO PARA A 

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - O senhor Presidente da 

Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação do Executivo de 

10.02.2015, relativamente ao assunto em epígrafe. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

aprovar a assunção de compromissos plurianuais constante no Anexo I da 

presente Ata. 

 

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

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS/COMUNICAÇÃO PERIÓDICA - O 

senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação 

do Executivo de 10.02.2015 relativamente ao assunto em epígrafe. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

8. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA - O 

senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra aos senhores 

deputados para se pronunciarem sobre o presente assunto, tendo o senhor 

deputado Miguel Luís Martins Alves Fortunato tecido alguns considerandos sobre 

o documento em apreço, nomeadamente no que respeita à intervenção feita 

pela Câmara Municipal no Pavilhão Gimnodesportivo, investimento realizado 

pelos trabalhadores da autarquia, sendo que na sua opinião deve o mesmo ser 

objeto de destaque em relação a outros de menor investimento. Sobre as 

questões que colocou foram as mesmas devidamente esclarecidas pela 

senhora Chefe da DAG. 

 

 

 

APROVAÇÕES EM MINUTA: 4 a 7 

 

PÚBLICO:  

a) Interveio o senhor António Carvalho, que informou da situação de 

degradação de partes do lance na estrada entre Góis e a Cabreira, alertando 
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para a necessidade de colocação de alguns rails de proteção em zonas mais 

propícias a acidentes rodoviários. 

b) Interveio o senhor João Reis Antão que informou da situação do piso da via 

de acessos aos Amiosos, bem como de outras situações nas vias de Cortes que 

urgem ser reparadas. Fez uma breve alusão às atividades que são promovidas 

junto da Academia Sénior de Cortes. 

c) Usou da palavra o jovem Nuno Alves, que iniciou a sua intervenção 

manifestando a sua opinião quanto à divulgação das sessões da Assembleia 

Municipal, as quais deveriam ter uma maior divulgação junto da população. 

Sobre a questão de reparação em algumas vias na Vila de Góis, informou da 

necessidade de reparação de um buraco na via junto à GNR, bem como da 

intervenção que deverá ser objeto a Rua Alice Sande. Teceu alguns 

considerandos relativamente à participação que os jovens devem ter na vida 

política do Município, devendo o Conselho Municipal da Juventude dar o seu 

contributo para que haja uma maior aproximação dos mesmos com o poder 

local. Referiu ainda, a sua apreensão relativamente à não concessão por parte 

da Câmara Municipal de apoio financeiro à Associação de Juventude de Góis. 

Prevaleceu-se da oportunidade para publicamente felicitar o jovem Ricardo 

Ventura, vencedor do prémio jovem Arquiteto Paisagista 2014 promovido pelo 

jornal Arquiteturas/Vibeiras.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento ao jovem 

Nuno Alves que a publicitação da sessão da Assembleia Municipal se fez 

através de envio de edital para todas as freguesias, web site da Câmara 

Municipal e publicação do mesmo nos Jornais Diário de Coimbra e O 

Varzeense. 

Dada a palavra à senhora Presidente de Câmara, referiu que é do seu 

conhecimento que a rede viária do concelho é deficitária, tendo os serviços 

técnicos da autarquia elaborado levantamento sobre todas as vias concelhias 

que necessitam de intervenção, pelo que a autarquia irá tomar as devidas 

diligências quanto à reparação das mesmas.  

Relativamente aos apoios à Associação de Juventude de Góis, informou que os 

mesmos não se consubstanciam somente no apoio financeiro, relembrando 

que é necessário cumprir os requisitos do Regulamento de Atribuição de 
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Subsídios, realçando que o apoio logístico muitas vezes se sobrepõe a qualquer 

apoio de âmbito financeiro. Prevaleceu-se da oportunidade para felicitar o 

jovem Henrique Alvarinhas pela recente nomeação como Presidente da 

Associação de Juventude de Góis. 

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

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

 

 


