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ATA Nº 5/2015 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO 

DIA VINTE E NOVE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE - Aos vinte e nove dias do 

mês de setembro 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 Nº4/2015 

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 PARA A COMISSÃO 

MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL 

5. SUBSTITUIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NA 

CPCJ|COMISSÃO ALARGADA 

6. REVISÃO DO PDM DE GÓIS/DESIGNAÇÃO DE UM ELEMENTO PARA INTEGRAR 

COMISSÃO CONSULTIVA 

7. PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS/RENDIMENTOS 2016 

8. TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM/2016 

9. DERRAMA/2016 

10. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO PRAZOS/RATIFICAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DO EXECUTIVO DE 12.05.2015 

11. RELATÓRIO SEMESTRAL DO AUDITOR EXTERNO/SITUAÇÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA DO MUNICÍPIO  

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

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS/COMUNICAÇÃO PERIÓDICA 

13. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA 

PÚBLICO 

 

Estavam presentes os senhores:  

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

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

2º Secretário: José Rodrigues (PS) 
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Vogais:  

Partido Socialista (PS) – Jaime Miguel Fernandes Garcia, Nuno Pedro Tavares do 

Nascimento, Renato José Santos Vitorino, João Miguel Carvalho Mourão e 

Valentim Antunes Rosa. 

 

Grupo Cidadãos Eleitores Independentes por Góis – 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, 

José Manuel Sequeira Cardoso Bandeira e Orlando Cide Antunes Alvarinhas. 

 

Presidentes das Juntas de Freguesia de: 

Alvares – Dr. Victor Manuel Fonseca Duarte (GCEIG) 

Cadafaz e Colmeal – Carlos da Conceição Jesus (PS) 

Góis – Graciano Antunes Rodrigues (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 a 

senhora Drª. Sílvia Maria Gonçalves Fernandes comunicou que por motivos 

alegados solicitou a suspensão do mandato por um período de 360 dias. Neste 

sentido, informou que de acordo com a legislação em vigor e em 

conformidade com o Regimento da Assembleia Municipal irá proceder-se à 

substituição da senhora deputada tomando posse na presente reunião por o 

período citado o senhor Valentim Rosa Antunes. 

De seguida, procedeu-se ao ato de posse, cuja cópia da Ata constitui o Anexo I 

da presente Ata. 

De igual modo, deu conhecimento que o senhor Miguel Luís Martins Alves 

Fortunato por motivos alegados pela sua colega de bancada, Drª. Maria do 
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Céu Alves Simões, não iria estar presente sendo substituído pelo senhor Orlando 

Cide Antunes Alvarinhas. 

Deu ainda conhecimento, que a senhora Maria do Céu Simões Alves assumiria 

as funções de representante da bancada do Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis, na falta do senhor Miguel Luís Martins Alves Fortunato. 

 

1. APROVAÇÃO DA ATA Nº4/2015 - Posta à votação a Ata nº4/2015 foi 

aprovada por maioria, com dezassete votos a favor. 

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

Administrativo, o senhor Orlando Cide Antunes Alvarinhas por não ter estado 

presente na reunião a que a mesma respeita. 

 

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

Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento aos presentes da 

correspondência remetida a este órgão desde a reunião de 29.06.2015 até à 

presente data. 

Prevaleceu-se da oportunidade para propor à Assembleia Municipal um Voto 

de Pesar pelo falecimento do senhor Ermelindo Carmo Ventura, Presidente da 

Junta de Freguesia de Pombeiro da Beira, manifestando total solidariedade e 

profundo pesar a toda família pela sua irreparável perda.  

Posto à votação o mesmo foi aprovado por unanimidade. 

 

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

Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra aos senhores deputados 

para se pronunciarem. 

Usou da palavra o senhor Carlos da Conceição Jesus referindo que 

relativamente à comunicação remetida à Assembleia Municipal pelo munícipe 

Fernando Neves, e, por sua vez reencaminhada para a União das Freguesias de 

Cadafaz e Colmeal, conforme intervenção do senhor Presidente da Assembleia 

Municipal sobre o expediente da Assembleia Municipal, apraz-lhe mencionar 

que o assunto não é da responsabilidade da União de Freguesias que preside, 

tendo para o efeito prestado os devidos esclarecimentos junto do munícipe. 
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Relativamente à temática da saúde, referiu que há muito que a extensão da 

União de Freguesias não funciona por falta de médico, tendo os munícipes que 

se deslocar à sede do concelho a fim de serem consultados, alguns destes sem 

recursos financeiros para o pagamento de transporte privado (táxi), pelo que 

considera importante que se tome uma posição sobre este assunto que 

abrange todo o concelho. Por último, informou que a Pedreira na União de 

Freguesias já se encontra a laborar reiterando o seu agradecimento à Câmara 

Municipal e Assembleia Municipal na celeridade deste processo. Informou 

ainda, de que seria importante para o concelho que na revisão do PDM fosse 

acautelada a questão da exploração de minerais, assim como a pedreira. 

Usou da palavra o senhor Victor Manuel Fonseca Duarte iniciando a sua 

intervenção fazendo menção aos trabalhos florestais realizados pela ADESA na 

freguesia de Alvares, reiterando o seu agradecimento, referindo que os mesmos 

foram possíveis numa parceria ativa entre a Câmara Municipal e a Junta de 

Freguesia que preside, pelo que, reiterou a disponibilidade para continuação 

da mesma. De igual modo, fez menção às acessibilidades no concelho, 

naturalmente na freguesia de Alvares, nomeadamente o troço da EN 2 entre 

Portela do Vento-Alvares, sendo esta, uma porta de entrada/saída para o IC8 e 

A13, devendo merecer a melhor atenção pelos responsáveis, “Estradas de 

Portugal”. Ainda sobre acessibilidades, referiu que o novo transporte público 

que serve a freguesia, ainda que seja numa fase experimental, praticamente 

coincide com os horários de outro já existente há décadas que serve a 

freguesia até à capital do distrito, pelo que, sugeriu algumas alterações que 

poderão vir a ser tomadas a fim do novo transporte poder servir mais e melhor a 

população da freguesia de Alvares. Sem colocar em causa no futuro, um 

transporte tão importante para a freguesia. 

Interveio o senhor António Barata Carvalho referindo a qualidade da água para 

consumo humano de Vila Nova do Ceira, assunto que foi também objeto de 

sua intervenção na reunião de Câmara do dia hoje, porquanto entende que se 

trata de um processo que merece toda a celeridade possível a bem da 

população da freguesia que preside. Congratulou-se pelo investimento feito 

pela Câmara Municipal ao nível da rede de iluminação pública em Várzea 
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Grande, porquanto a substituição de luminárias poderá traduzir-se numa 

diminuição do custo com a iluminação pública. 

Interveio a senhora Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões, que 

chamou atenção para a entrega tardia em termos de horas da documentação 

em mão da Assembleia Municipal, pelo que propôs que numa próxima 

oportunidade a mesma seja entregue dentro de horários aceitáveis. De 

seguida, fez alusão aos serviços de saúde prestados no Centro de Saúde de 

Góis, que têm vindo a degradar-se, nomeadamente pela falta de médicos, 

bem como em alguns procedimentos que têm vindo a tomar junto de alguns 

utentes, tendo apresentado exemplo. 

Interveio o senhor João Miguel Carvalho Mourão que se prevaleceu da 

oportunidade para felicitar a Junta de Freguesia de Góis pelos trabalhos 

realizados na sua sede, bem como os trabalhos de limpeza que tem efetuado 

em algumas localidades desta freguesia. De igual modo, felicitou a Câmara 

Municipal pelos festejos comemorativos das festas do concelho, 

nomeadamente a feira das tasquinhas, enaltecendo a participação de todas 

as instituições presentes pela forma ativa com que se apresentaram neste 

certame para angariação de fundos para fazer face às suas despesas dando 

enfâse à participação da Comissão de Melhoramentos de Cortes, porquanto 

foi a instituição mais longínqua da sede do concelho presente nesta iniciativa. 

Terminou, felicitando a Câmara Municipal e Instituições parceiras pela abertura 

de mais um ano letivo. 

Interveio o senhor José Carlos Rodrigues Garcia, referindo que na última sessão 

deste órgão deu conhecimento da reunião sobre o novo traçado do IP3, sendo 

que em nova reunião foi novamente sugerido que o mesmo pudesse vir a 

contemplar os concelhos de Arganil, Penacova, Vila Nova de Poiares, Góis, 

Lousã e Miranda do Corvo, para que estes concelhos pudessem ter mais uma 

acessibilidade capaz de dar uma melhor resposta ao seu desenvolvimento, 

tendo ainda dado conhecimento de algumas diligências já efetivadas nesse 

sentido.  
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Fez ainda alusão, à alteração das luminárias em Várzea Grande, esperando 

que este procedimento possa contribuir para que haja uma diminuição no 

consumo de energia e naturalmente na faturação da mesma. 

Continuou, fazendo referência ao estado de degradação da EB1 existente em 

Barreiro, sendo que este imóvel necessita de intervenção, sugerindo que à 

Câmara Municipal a sua entrega por parte da Instituição a quem este está 

cedido ou até mesmo a venda do mesmo.  

No que concerne à qualidade da água de Vila Nova do Ceira, referiu que nos 

meses de verão a mesma altera substancialmente nomeadamente em termos 

de odor e sabor, sendo do seu conhecimento que a Câmara Municipal irá 

isentar os consumidores das respetivas taxas nos meses de agosto e setembro, 

sendo que na sua perspetiva deveria ser dirigido comunicado à população. 

Usou da palavra a senhora Maria do Céu Alves Simões que referiu que a data 

do ofício que acompanha a ordem de trabalhos respetiva documentação é 

inferior à data da realização da reunião extraordinária da Câmara Municipal na 

qual um dos assuntos integra os trabalhos para a Assembleia Municipal, pelo 

que sugeriu um maior cuidado no tratamento da documentação para que não 

possam vir a surgir alguns constrangimentos. 

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

saudando o senhor Valentim Antunes Rosa pela tomada por ter integrado a 

bancada do PS nesta Assembleia Municipal. 

Relativamente às Festas do Concelho, fez alusão ao Dia do Município e às 

distinções honoríficas atribuídas, nomeadamente a Medalha de Mérito ao 

jovem piloto Diogo Ventura e à Secção de Futebol pelo seu 35º aniversário, 

sendo entregue a medalha do concelho à Associação Educativa e Recreativa 

de Góis pelo seu 75º aniversário, congratulando-se pelas referidas distinções 

porquanto são fruto do trabalho que a instituição e o jovem tâm vindo a 

desenvolver. 

No que concerne à temática das acessibilidades referiu que é um tema que 

tem de estar na ordem do dia, porquanto é unânime que sem acessibilidades 

condignas o concelho não pode ter o desenvolvimento que merece, pelo que 

deve ser tomada posição relativamente à EN342 e ao novo traçado do IP3, 
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aqui já referido, sendo de todo importante que a CIM-RC tome uma posição 

relativamente a estas duas vias de comunicação. 

Quanto às sessões da Assembleia Municipal, referiu que estas deveriam voltar a 

ser descentralizadas, porquanto se cria a oportunidade de participação de 

munícipes de outras freguesias, propondo a realização de uma sessão em 

Cortes na freguesia de Alvares. 

Quanto à temática da saúde no concelho referiu que se trata de um assunto 

que merece uma atenção redobrada, sendo do conhecimento de todos a 

situação menos boa pela qual a saúde atravessa no concelho de Góis, seja ao 

nível do não funcionamento das extensões de saúde, encerramento do SAP, 

falta de médicos e também o recente encerramento do Centro Municipal de 

Saúde e Ação Social. Quanto a esta última unidade de saúde pertencente à 

Santa Casa da Misericórdia de Góis, apresentou em nome dos Grupos 

Municipais, Voto de Repúdio pelo encerramento da unidade de internamento 

hospitalar do Centro Municipal de Saúde e Ação Social de Góis, o qual constitui 

o Anexo II da presente Ata. 

Posto à votação o Voto de Repúdio foi aprovado por unanimidade e irá ser 

remetido para a comunicação social e do mesmo dado conhecimento à 

Câmara Municipal, Santa Casa da Misericórdia de Góis, União da Misericórdias 

Portuguesas, Ministro e secretário de Estado da Saúde, Diretor do ACES PIN 

Interior, Primeiro-Ministro, Presidente da Assembleia da República e Presidente 

da República. 

Usou da palavra o senhor Amílcar Barata Aleixo que se congratulou e felicitou a 

Câmara Municipal de Góis pelos trabalhos de limpeza florestal que têm vindo a 

ser efetuados na freguesia de Alvares, referindo que os mesmos devem ter 

continuidade. Sobre o projeto da Praia Fluvial do Sinhel, referiu que este foi 

suspenso devido à época balnear, pelo que se aguarda o reinício dos 

trabalhos, realçando que a grade de proteção à margem do rio, não foi a 

melhor escolha para aquela envolvente porquanto não se traduz num 

obstáculo a lixos para o leito do rio. Fez ainda alusão acessibilidades no 

concelho, nomeadamente à EN342, estrada que recentemente foi objeto de 

notícia, uma vez que o governo prevê um montante significativo para a 
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requalificação do troço Coja-Avô, ficando novamente esquecido o troço 

Lousa-Góis-Arganil, devendo ser tomada uma posição relativamente à EN342, 

bem como ao possível traçado do IP3. Relativamente ao projeto piloto na 

freguesia de Alvares inserido no estudo de mobilidade no concelho, referiu que 

o horário praticado se sobrepõe a um já existente, pelo que deve ser 

equacionada a hipótese de alteração do mesmo, por forma a contemplar 

tanto um maior número de passageiros, bem como, um horário capaz de suprir 

diferentes necessidades do existente.   

O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à senhora 

Presidente para se pronunciar.  

Dada a palavra à senhora Presidente de Câmara, iniciou a sua intervenção 

prestando os devidos esclarecimentos relativamente à entrega da 

documentação para a Assembleia Municipal. 

Relativamente às intervenções sobre qualidade da água a Vila Nova do Ceira, 

prestou os melhores esclarecimentos, sobre os factos ocorridos, nomeadamente 

no dia 19.08.15. Referiu que no dia de hoje, em reunião da Câmara, foi 

apresentado comunicado à população de Vila Nova do Ceira, o qual 

esclarece os factos ocorridos durante o mês de agosto e setembro, informando 

ainda, que os consumidores abastecidos pelo sistema de abastecimento de 

água a Vila Nova do Ceira irão ser isentos do pagamento das respetivas taxas 

nos referidos meses. 

No que concerne à EN342 e ao novo traçado do IP3, referiu que em reunião de 

Câmara realizada no dia de hoje, foi deliberado por unanimidade Moção pela 

defesa de acessibilidades do Concelho de Góis, a qual contempla a IP3 e a 

EN342. 

Quanto à EB1 do Barreiro, referiu que este imóvel esteve cedido mediante 

protocolo à Associação Integrar, informando que a autarquia está a realizar um 

levantamento dos imóveis, a fim de a Câmara Municipal definir uma estratégia 

relativamente aos edifícios que estão devolutos.  

No que concerne ao estudo de mobilidade rodoviária no concelho, informou 

que presentemente o que está em curso é projeto piloto na freguesia de 

Alvares o qual serve os alunos e população em geral, a fim de saber qual a 
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corresponde às expetativas e horários de quem o utiliza e qual a viabilidade 

deste perante outros transportes rodoviários existentes. 

Quanto à alteração na rede de iluminação pública em Várzea Grande referiu 

que no âmbito do projeto de Eficiência Energética a Câmara Municipal tem de 

proceder à substituição das luminárias existentes por aparelhos de iluminação 

equipados com LED, porquanto um dos objetivos a cumprir é a diminuição do 

custo com rede de iluminação pública, sendo que a autarquia tem estado a 

trabalhar nesse sentido. 

Sobre a temática da saúde no concelho de Góis, referiu que no p.p. dia 

17.09.15 teve oportunidade de reunir com o senhor Secretário de Estado de 

Saúde, onde apresentou todos os factos nesta matéria que ultimamente o 

concelho de Góis tem sido objeto, tendo apresentado uma breve resenha das 

considerações tecidas sobre as questões propostas nessa mesma reunião. 

Ainda sobre esta matéria, a senhora Presidente informou que a autarquia 

continua recetiva em colaborar com as Instituições naquilo que são a 

prestação dos serviços de saúde. 

Quanto à revisão do PDM e à sugestão apresentada pelo senhor Presidente da 

União de Freguesias referiu que a mesma será considerada. 

Terminou a sua intervenção, referindo que quanto ao gradeamento existente 

no projeto da Praia Fluvial da Ribeira do Sinhel o mesmo foi sugerido pela 

empresa autora do projeto por entender que este seria o que mais se 

adequava a toda a zona envolvente, podendo vir a ser equacionada a 

hipótese de alteração deste. 

Dada a palavra ao senhor Carlos Conceição Jesus deu conhecimento de que 

a iluminação pública em Cabreira, Colmeal, Sandinha e Corterredor acendem 

demasiado tarde, pelo que solicitou a alteração de horário.  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

4. ELEIÇÃO DE UM PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA A COMISSÃO 

MUNICIPAL DE PROTEÇÃO CIVIL - O senhor Presidente da Assembleia Municipal 

deu conhecimento que de acordo com a alínea i), do artº 41º, da Lei nº80/2015, 
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de 3 de agosto, deve ser designado em Assembleia Municipal um Presidente de 

Junta de Freguesia para integrar a Comissão Municipal de Proteção Civil. 

O senhor líder de bancada do PS apresentou o senhor Graciano Antunes 

Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia de Góis. 

A senhora representante do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por 

Góis apresentou o senhor Victor Manuel Fonseca Duarte, Presidente da Junta 

de Freguesia de Alvares. 

Posto à votação por escrutínio secreto, a votação foi a seguinte: onze votos a 

favor do senhor Presidente da Junta de freguesia de Góis, e, oito a favor do 

senhor Presidente da Junta de freguesia de Alvares. 

O senhor Graciano Antunes Rodrigues, Presidente da Junta de Freguesia de 

Góis foi eleito como representante para a Comissão Municipal de Proteção 

Civil.  

 

5. SUBSTITUIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NA 

CPCJ|COMISSÃO ALARGADA - O senhor Presidente da Assembleia Municipal 

deu conhecimento que a Drª. Dina Marlene Bandeira Carvalho em 

comunicação remetida a este órgão no p.p. dia 17.09.15 solicitou a sua 

substituição como elemento da Assembleia Municipal na Comissão Alargada 

na CPCJ de Góis, por motivos que se prendem com a sua atividade profissional 

e familiar. 

O senhor líder de bancada do PS apresentou o senhor João Miguel Carvalho 

Mourão. 

A senhora representante do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por 

Góis apresentou o senhor Miguel Luís Alves Fortunato. 

Posto à votação por escrutínio secreto a votação foi a seguinte: onze votos a 

favor do senhor João Miguel Carvalho Mourão, e, sete a favor do senhor Miguel 

Luís Alves Fortunato e um voto nulo. 

O senhor João Miguel Carvalho Mourão foi eleito para substituir a senhora Dina 

Marlene Bandeira Carvalho na CPCJ – Comissão Alargada. 
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6. REVISÃO DO PDM DE GÓIS/DESIGNAÇÃO DE UM ELEMENTO PARA INTEGRAR 

COMISSÃO CONSULTIVA - O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu 

conhecimento que de acordo com alínea d), do nº 1, do artº 7º da Portaria n.º 

277/2015, de 10 de Setembro, deve a Assembleia Municipal nomear um 

representante para a Comissão Consultiva para a revisão do PDM.  

Face ao exposto, o senhor Presidente da Assembleia Municipal solicitou a 

ambas as bancadas que indicassem o nome do seu representante. 

O senhor líder de bancada do PS, Jaime Miguel Fernandes Garcia, referiu que 

iria ser o próprio. 

A senhora representante do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por 

Góis apresentou o senhor Miguel Luís Alves Fortunato. 

Posto à votação por escrutínio secreto a votação foi a seguinte: onze votos a 

favor o senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia, e, oito votos a favor para o 

senhor Miguel Luís Alves Fortunato. 

O senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia foi eleito como representante da 

Assembleia Municipal para integrar a Comissão Consultiva na revisão ao PDM 

de Góis. 

 

7. PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS/RENDIMENTOS 2016 – O senhor Presidente da 

Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação do Executivo de 

08.09.15, relativamente ao assunto em epígrafe. 

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

deliberação cujo assunto foi aprovado por unanimidade, a qual representa um 

que a Câmara Municipal deixa de encaixar uma parte significativa nas suas 

receitas a favor dos munícipes. 

Interveio o senhor José Carlos Rodrigues Garcia referindo que pela deliberação 

da Câmara Municipal pode-se constatar que a Câmara Municipal por vezes 

não aufere mais receita pelas medidas que toma a favor do munícipe, o que 

pode traduzir-se numa mais-valia para os munícipes em detrimento das receitas 

do Município. 
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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 2016. 

 

8. TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM/2016 - O senhor Presidente da 

Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação do Executivo de 

08.09.15, relativamente ao assunto em epígrafe. 

O senhor José Carlos Rodrigues Garcia referiu ser seu entendimento que se 

cobrasse taxa, ainda que o valor fosse insignificativo. 

Usou da palavra o senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia referiu concordar 

com a deliberação da Câmara Municipal em isentar os munícipes da taxação 

deste imposto, porquanto considera que o mesmo deveria ser cobrado às 

empresas prestadoras de serviços de telecomunicações e não aos munícipes, 

relembrando que os serviços de telecomunicações no concelho são 

insuficientes, acrescentando que se deve ao facto do investimento que as 

operadoras têm que realizar para os clientes poderem vir a usufruir de serviços 

de telecomunicações. 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou por maioria com dezassete votos a 

favor e duas abstenções, dos elementos do Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis, José Carlos Rodrigues Garcia, e Maria Olinda Bandeira 

das Neves Almeida Simões, isentar a taxa municipal dos direitos de passagem 

para o ano de 2016. 

 

9. DERRAMA/2016 - O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu 

conhecimento da deliberação do Executivo de 08.09.15, relativamente ao 

assunto em epígrafe. 

Interveio a senhora Maria do Céu Alves Simões referindo qua a Câmara 

Municipal ao isentar as empresas do pagamento deste imposto é numa ótica 

de apelar ao investimento no concelho, criando desta forma riqueza 

económica e postos de trabalho e tudo que envolve esta componente. 

Acrescentou, que não podemos deixar de relevar este assunto, uma vez que a 

atribuição desta isenção tem por critério a sede social das empresas, sendo que 
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por muitas vezes estamos a falar de empresas que nenhum contributo dão ao 

nosso concelho a não ser o benefício fiscal de se fixar aqui a sua sede social, 

uma vez que toda a atividade económica que desenvolve é fora do concelho.    

Interveio o senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia que referiu que relativamente 

a esta matéria não será uma decisão simples porque pelas palavras 

mencionadas pela senhora Drª. Maria do Céu em que mencionou a existência 

de empresas unicamente com a sua sede social no concelho, sendo que a sua 

atividade profissional desenvolvida fora deste. Referiu que seria justo se o 

Município de Góis cobrasse o imposto em questão às mesmas, e como a lei não 

prevê essa exceção e para não se prejudicar aquelas que tem a sua sede no 

concelho e que desenvolvem neste a sua atividade profissional. Pelo que se 

pensa dar uma atenção no sentido de suspender ou reduzir as mesmas do 

pagamento deste imposto, tendo em conta que contribuem para a riqueza 

económica e manutenção de postos de trabalho, sendo que estas devem fazer 

investimento perante o montante que arrecadam da isenção do pagamento 

deste imposto. Referiu ainda, que neste imposto deveria ser o Estado a fazer 

este tipo de isenção nos concelhos de baixo índice populacional e baixo 

rendimento per capita de maneira a que não fosse o Município de Góis num 

sítio onde existe menor índice de riqueza, seja ainda um Município para tentar 

beneficiar e contrariar as empresas e as populações também prejudique o seu 

orçamento. 

Interveio o senhor José Carlos Rodrigues Garcia referindo comungar com as 

palavras anteriormente referidas sobre este assunto, sendo que se deve ter 

alguma atenção em algumas destas situações, porquanto existem situações de 

empresas que deveriam pagar este imposto e outras até receber.  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

isentar as empresas de derrama no ano de 2016. 

 

10. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO PRAZOS/RATIFICAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DO EXECUTIVO DE 12.05.2015 - O senhor Presidente da Assembleia 

Municipal deu conhecimento da deliberação do Executivo de 23.09.15, 

relativamente ao assunto em epígrafe. 
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Usou da palavra o senhor Pedro Miguel da Conceição Agostinho referindo que 

para além de todo o constrangimento que isto tudo possa ter originado, existe 

uma questão de fundo, embora o Tribunal de Contas se tenha pronunciado 

sobre a presente situação, referiu que o presente documento deveria ter vindo 

com um parecer jurídico emitido para o efeito, a fim de dúvidas não residirem 

sobre a posição a tomar.  

Interveio o senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia referindo estar em causa a 

contratação de um empréstimo cujo objeto é beneficiação da rede viária do 

concelho. Relativamente a este processo, referiu que no dia 29.06.15 houve 

deliberação desta Assembleia Municipal por unanimidade para a autorização 

da contratação deste empréstimo, e, foi unânime na assunção do respetivo 

compromisso, sendo importante fazer o que for possível para que tudo se 

resolva da melhor forma, para que se possa realizar a beneficiação tão 

necessária à rede rodoviária concelhia. 

Interveio a senhora Maria do Céu Alves Simões referindo que com respeito ao 

presente assunto é um facto que todos sabemos a importância deste 

empréstimo a qual foi expressa na última reunião deste órgão. Acrescentou, 

que a questão que ora se coloca está expressa na ata do Executivo que serve 

de acompanhamento ao debate deste assunto, e, que de facto tem a ver com 

a forma de ultrapassar a formalidade que aqui se põe, um cumprimento que 

por lapso não foi cumprido. Mais referiu, que pela informação da senhora 

Chefe da DAG que em contacto com o Tribunal de Contas a posição a ser 

tomada será a de ratificar uma deliberação da Câmara Municipal, sendo 

conclusão da senhora Chefe da DAG, conclui que se pretende que a 

Assembleia Municipal ratifique um ato praticado pela Câmara Municipal. 

Acrescentou, se não será uma forma precipitada de ratificar o assunto. Referiu 

ainda, que foi aqui referido o facto de não existir um parecer jurídico sobre o 

assunto em análise, sendo que a existência do mesmo nos traria uma melhor 

perceção deste assunto. Terminou, referindo que o objeto deste empréstimo é 

para um fim que irá beneficiar em muito o nosso concelho, sendo que o Grupo 

de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis votará em conformidade com 

aquela que foi a posição tomada em anterior sessão deste órgão.  
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Usou da palavra o senhor José Carlos Rodrigues Garcia que relativamente a 

este processo referiu que o mesmo deve estar nas devidas condições a fim do 

Tribunal de Contas possa deferir o mesmo, para que a Câmara Municipal possa 

dar início às obras de beneficiação do referido empréstimo. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

ratificar a deliberação de Câmara de 12.05.15 e de todo o processado que se 

seguiu à referida deliberação, de forma a conferir-lhes plena validade e 

eficácia. 

O Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis apresentou a seguinte 

declaração de voto: “O voto favorável da bancada do Grupo de Cidadãos 

Eleitores Independentes por Góis é consequência naturalmente dos 

esclarecimentos prestados pela senhora Chefe da DAG, no sentido que 

contactou telefonicamente o Tribunal de Contas e que lhe foi prestada a 

informação de que a forma de ultrapassar este obstáculo formal seria pela via 

da ratificação da Assembleia Municipal.” 

 

11. RELATÓRIO SEMESTRAL DO AUDITOR EXTERNO/SITUAÇÃO ECONÓMICA E 

FINANCEIRA DO MUNICÍPIO – O senhor Presidente da Assembleia Municipal 

informou que em conformidade com o previsto na alínea d), do n.º2, do artigo 

77.º, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro o documento em apreço foi remetido 

à Assembleia Municipal para conhecimento. 

A Câmara Municipal tomou conhecimento do Relatório Semestral sobre a 

situação económica e financeira do Município, relativa ao 1.º semestre de 2015, 

apresentado pelo auditor externo que procede anualmente à revisão legal de 

contas. 

 

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

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS/COMUNICAÇÃO PERIÓDICA - Foi 

presente a deliberação do Executivo de 08.09.2015, relativa ao assunto em 

epígrafe. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 
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13. 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, não tendo havido 

qualquer intervenção. 

 

APROVAÇÕES EM MINUTA: 4 a 10  

 

PÚBLICO: Dada a palavra ao público 

a)Usou da palavra o senhor José António Vitorino Serra que fez uma breve 

resenha daquilo que têm sido os procedimentos efetuados pela Santa Casa da 

Misericórdia de Góis relativamente ao encerramento do Centro Municipal de 

Ação Social. Fez ainda alusão ao noticiado no Jornal o Varzeense relativamente 

a esta questão. Concluiu a sua intervenção, agradecendo o voto de repúdio 

ora apresentado e aprovado por unanimidade relativamente ao encerramento 

do Centro Municipal de Ação Social. 

b) Interveio o senhor António Carvalho que se prevaleceu da oportunidade 

para agradecer a intervenção realizada no piso da estrada Góis – Cabreira, 

realçando a necessidade de sinalética horizontal neste traçado. Fez alusão à 

qualidade da água na localidade de Cortecega a qual não corresponde aos 

níveis desejáveis para consumo humano, apelando para que este assunto, bem 

como a fossa daquela localidade possa ser objeto de intervenção a curto 

prazo.  

c) Interveio o jovem Nuno Alves questionando qual o ponto de situação do 

Conselho Municipal da Juventude, porquanto se trata de um órgão que poderá 

apresentar e discutir as linhas gerais das políticas de juventude propostas pelo 

executivo municipal, assim como apresentar eventuais propostas quanto a estas 

matérias. Referiu a existência do projeto Erasmus-Autarquias o qual permite um 

intercâmbio entre trabalhadores de autarquias nacionais e congéneres da 

União Europeia com afinidades para o desenvolvimento económico, projeto 

cuja Câmara Municipal de Tábua tem em curso e que seria importante que a 

autarquia de Góis pudesse vir também a aderir. 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GÓIS 

 
 

 17

Fez ainda alusão, à necessidade de conclusão da obras do ginásio, uma fez 

que tal como já referiu, alguns dos munícipes que frequentavam este espaço, 

presentemente frequentam outros equipamentos em concelhos limítrofes o que 

poderá eventualmente não haver retorno destes ao do Município. 

De igual modo, referiu a necessidade da autarquia intervir na Rua Alice Sande, 

uma vez que o piso desta via tem vindo a degradar-se com o tempo, 

realçando o facto de esta ser também um dos acessos ao Parque do Cerejal, 

espaço de lazer que na sua ótica carece de algumas benfeitorias. Referiu 

ainda, a existência de dois lotes na Rua Alice Sande, sendo que estes 

encontram-se em estado de abandono, podendo a Câmara Municipal 

equacionar a hipótese de aquisição dos mesmos para ali fazer um parque de 

estacionamento. Por último, agradeceu o apoio que a Câmara Municipal tem 

ao longo dos anos a ceder no que concerne à cedência de transporte aos 

alunos que frequentam o conservatório, ajuda sem a qual alguns destes teriam 

de prescindir porquanto não dispõem de meios financeiros suficientes. 

d) Usou da palavra o senhor Joaquim Mateus que aproveitou a oportunidade 

para realçar que no dia de hoje faz dois anos que a maioria socialista foi eleita, 

felicitando a senhora Presidente pelo trabalho que tem vindo a desenvolver. 

Congratulou-se pelo projeto piloto na freguesia de Alvares no âmbito do estudo 

da mobilidade no concelho, reputando o mesmo de interessante e que poderá 

vir no futuro a ser uma mais-valia para os munícipes da sua freguesia. Referiu, a 

proposta apresentada pelo senhor Jaime Garcia de descentralização das 

sessões da Assembleia Municipal, porquanto se cria uma oportunidade de 

participação de mais munícipes do concelho. Fez alusão à participação da 

CMCortes da feira da Tasquinhas em Góis, iniciativa que reputou de 

interessante e de bastante positiva a todos os níveis. Fez ainda alusão à 

comemoração do 85º Aniversário, iniciativa que contemplou o lançamento de 

mais uma obra da autoria de Adriano Pacheco. Terminou, referindo ser comum 

algumas Instituições reclamarem algum tipo de apoio, porém referiu ser possível 

realizar alguma receita desde que a direção das mesmas e associados 

trabalhem no sentido de terem algum fundo maneio para as despesas afetas às 

suas atividades. 
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e) Usou da palavra o senhor João Reis Antão, iniciando a sua intervenção 

mencionando o seu agrado pelo senhor Valentim Rosa integrar o Grupo 

Municipal do PS nesta Assembleia Municipal.  

Continuou a sua intervenção, questionando a senhora Presidente relativamente 

à continuidade da Academia Sénior. Fez alusão à implantação de antenas 

eólicas na Serra da Lousã, cuja a empresa tem vindo a abrir estradões, sendo 

interessante que o Município de Góis fizesse algum tipo de intervenção na 

estrada Alvares-Amiosos. 

Deu conhecimento de que no dia 25.10.15 irá realizar-se na CMCortes o 13º 

jantar de Sportinguistas o qual contará com a presença da senhora D. Maria 

José Valério, fazendo o convite aos interessados para se associarem ao mesmo. 

No que concerne à Feria das Tasquinhas reputa a mesma de interessante, 

propondo que numa próxima edição deste certame haja uma maior animação 

do mesmo.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu as palavras dos 

intervenientes, tendo seguidamente dado a palavra à senhora Presidente da 

Câmara Municipal. 

A senhora Presidente referiu que relativamente à questão da sinalética 

horizontal na estrada Góis-Colmeal, é um facto que a Câmara terá que resolver 

essa questão a bem de todos quanto nela circulam. Relativamente à fossa 

existente na localidade de Cortecega informou que a autarquia tem já em sua 

posse uma proposta para resolver essa questão. 

No que concerne ao Conselho Municipal da Juventude, informou que 

brevemente este órgão irá reunir a fim de discussão de alguns assuntos 

importantes na área da juventude para o concelho. Quanto ao ginásio, 

informou que foi lançado concurso para finalizar as reparações que este 

carece. Sobre as obras que a rua Alice Sande, explicou que dificilmente a 

mesma será objeto de intervenção profunda no ano em curso, porquanto a 

autarquia pretende efetuar também a rampa de acesso a pessoas com 

mobilidade reduzida ao Parque do Cerejal, bem como melhorar a rede de 

iluminação pública. Contudo, irá dar indicações aos serviços para procederem 

ao arranjo temporário de alguns buracos constantes naquela via. Referiu ainda, 
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que sobre o apoio que a Câmara Municipal oferece aos jovens para a prática 

de modalidades sejam ao nível da educação, desporto, música e cultura, é por 

efetivamente considerar que se trata de uma mais-valia pessoal e para as 

Instituições que representam e naturalmente para o concelho, tendo feito 

referência à excelente atuação da FILVAR durante a iniciativa do GóisArte em 

Oroso, tendo sido efetivado convite a esta Filarmónica para que integre no 

próximo ano o Festival de Filarmónicas. 

Terminou a sua intervenção, referindo que no que diz respeito à Academia 

Sénior era um trabalho desenvolvido pelo CLDS, pelo que solicitou ao senhor 

João Reis Antão para transmitir à senhora Presidente da Direção da CMCortes 

de que a Câmara Municipal irá envolver todos os esforços para dar 

continuidade à mesma. 

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

encerrada a sessão, pelas vinte horas e trinta minutos, da qual para constar se 

lavrou a presente ata que irá ser assinada pelo senhor Presidente e pelos 

Secretários.  

 

     O Presidente,_____________________________________ 
 
A Primeira Secretária,_____________________________ 
 
O Segundo Secretário,____________________________ 
 

 


