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ATA Nº 3/2015 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO 

DIA VINTE E OITO DE ABRIL DE DOIS MIL E QUINZE - Aos vinte e oito dias do mês de 

abril 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 Nºs 1 e 2/2015 

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 

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

DE ALTERAÇÃO À TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS 

5. REGULAMENTO MUNICIPAL DOS SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO 

CONCELHO DE GÓIS/PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

6. REGULAMENTO MUNICIPAL DO SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS DO 

CONCELHO DE GÓIS/PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

7. LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO/PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

8. LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO/PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS/COMUNICAÇÃO PERIÓDICA 

9. RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS/ANO 2014 

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

DE CONTAS/ANO 2014 

11. 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2015 

12. 1ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO/ANO 2015 

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, Dr. Paulo Miguel Lemos 

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

Nascimento, Engº Renato José Santos Vitorino 

 

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

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

Carlos Rodrigues Garcia, Pedro Miguel da Conceição Agostinho, Maria Olinda 

Bandeira das Neves Almeida Simões. 

 

Presidentes das Juntas de Freguesia de: 

Alvares – Dr. Victor Manuel Fonseca Duarte (GCEIG) 

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 o 

senhor deputado Engº. Mário Almeida Nunes comunicou que por motivos 

alegados solicitou a suspensão do mandato por um período de 183 dias. Neste 

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

com o Regimento da Assembleia Municipal irá proceder-se à substituição do 

senhor deputado tomando posse na presente reunião por o período citado o 

senhor José Manuel Sequeira Cardoso Bandeira. 

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

da presente Ata. 
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Mais informou, que de acordo com a legislação em vigor conjugada com o 

Regimento da Assembleia Municipal integra esta sessão em sua substituição o 

senhor José Manuel Sequeira Cardoso Bandeira. 

Registou-se a falta do senhor deputado Carlos da Conceição Jesus. 

 

1. APROVAÇÃO DA ATA Nºs 1 e 2/2015 - Posta à votação a Ata nº 1/2015 foi 

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

deputado José Manuel Sequeira Cardoso Bandeira por não ter estado presente. 

Posta à votação a Ata nº 2/2015 foi aprovada por unanimidade. 

 

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 23.02.2015 até à 

presente data. 

 

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

Presidente da Assembleia Municipal iniciou este ponto propondo a atribuição e 

voto de pesar à família da um Voto de Pesar à Família da senhora D. Maria 

Alice Simões de Almeida, mãe do senhor deputado da Assembleia Municipal 

Engº Mário Nunes de Almeida, manifestando a total solidariedade e profundo 

pesar pela sua irreparável perda. 

Posto à votação foi aprovado por unanimidade. 

Seguidamente, propôs um voto de Pesar à família da senhora D. Fausta dos 

Prazeres Antão Cabeceiro, mãe do senhor Antonino dos Prazeres Antunes, ex-

autarca da Assembleia Municipal, manifestando a total solidariedade e 

profundo pesar pela sua irreparável perda.  

O Voto de Pesar foi aprovado por unanimidade. 

Prevaleceu-se da oportunidade para dar conhecimento que o senhor 

deputado Renato José Santos Vitorino solicitou a sua substituição como 

representante do PS na CIM-RC por motivos profissionais, pelo que será 

substituído pelo senhor deputado Nuno Pedro Tavares do Nascimento, 

conforme ficou determinado em sessão da Assembleia Municipal. 
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De seguida, o senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra aos 

senhores deputados para se pronunciarem. 

Usou da palavra a senhora deputada Maria Olinda Bandeira das Neves 

Almeida Simões, informando que a sua intervenção prendia-se sobretudo com 

o avançado estado de degradação da Rua de Stº António na localidade de 

Esporão. Sobre este assunto, informou que a Comissão de Melhoramentos do 

Esporão já há muito que tem vindo a tomar diligências junto da Junta de 

Freguesia de Góis, tendo remetido doze missivas, sendo que nenhuma obteve 

qualquer tipo de resposta, tendo posteriormente remetido mais uma com as 

doze em anexo, sendo que também não surtiu qualquer efeito. Referiu que a 

citada rua se encontra no estado que mencionou, porquanto aquando as  

obras de requalificação da EN o escoamento das águas foi desviado para esta 

via, sendo que se reparou uma estrada e consequentemente se estragou outra, 

pelo que reiterou a intervenção da Junta de freguesia neste processo. Referiu 

ainda, a necessidade de intervenção na estrada Carvalhal Miúdo-Esporão, a 

qual se encontra intransitável, apelando para que seja feita intervenção antes 

da época de maior risco de incêndio, uma vez que também serve de estrada 

de socorro. Ainda sobre vias, mencionou o estado de degradação que vem 

sofrendo a EN342 no lance entre Portela de Albergaria e Portela de Góis, a qual 

põe em causa a circulação de veículos e pessoas.  

Por último, dirigiu um agradecimento à Câmara Municipal pelos trabalhos que 

tem vindo a desenvolver na localidade de Esporão, realçando a colocação de 

torneiras nos fontanários públicos, património público que se deve continuar a 

preservar. De igual modo, agradeceu à Junta de freguesia de Góis pelos 

trabalhos que têm vindo a desenvolver na localidade do Esporão. 

Interveio o senhor deputado Amílcar Barata Aleixo, que solicitou informações 

relativas ao investimento na Praia Fluvial da Ribeira do Sinhel, nomeadamente 

no que concerne ao bar de apoio e ponte pedonal.  

Usou da palavra o senhor José Carlos Rodrigues Garcia que iniciou a sua 

intervenção fazendo alusão às placas de sinalização recentemente colocadas 

em Vila Nova do Ceira. De seguida, fez referência a que Góis crie uma imagem 

do concelho, juntamente com outras Entidades que diariamente promovem per 
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si o concelho, referindo que naturalmente existe interesse comum na promoção 

de Góis, pelo que na sua opinião deveria ser feita uma aposta coletiva nesta 

matéria. 

Interveio o senhor deputado Graciano Antunes Rodrigues que informou que 

durante o mandato para o qual foi eleito como Presidente da Junta de 

Freguesia de Góis não foi rececionada qualquer missiva da Comissão de 

Melhoramentos do Esporão relativamente ao assunto exposto pela senhora 

deputada Maria Olinda Bandeira. Realçou que a Junta de Freguesia de Góis 

tem como procedimento dar resposta a todas as missivas que lhe são dirigidas, 

ainda que seja somente para acusar a receção das mesmas. Relativamente ao 

estado da EN2 informou das diligências tomadas juntamente como a Câmara 

Municipal a fim de ser apresentada esta situação à empresa Estradas de 

Portugal. Por último, agradeceu à senhora deputada o reconhecimento à Junta 

de Freguesia. 

Interveio o senhor deputado Victor Manuel Fonseca Duarte referindo a sua 

preocupação relativamente ao funcionamento da extensão de saúde de 

Alvares porquanto foi estabelecido a presença de um enfermeiro e assistente 

técnico todas as terças-feiras, não se tendo verificado a presença destes no dia 

de hoje, facto que lamenta, sendo urgente o cumprimento do que foi 

acordado porque a situação está a tornar-se incomportável nesta matéria. 

Terminou, referindo que urge uma intervenção urgente junto das competentes 

entidades. 

Interveio o senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho, referindo 

que na reunião realizada posteriormente à sessão extraordinária da Assembleia 

Municipal ficou acordado remeter à ARSC a posição deste órgão relativamente 

ao funcionamento do Centro de Saúde de Góis e extensão de saúde de 

Alvares, entre outras lacunas existentes nesta área, pelo que questionou se foi 

dirigida alguma comunicação à citada Administração de Saúde. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou de que em reunião com 

o ACES PIN deu conhecimento do teor dessa mesma reunião, tendo sido 

elaborado documento, conjunto com outras preocupações de outros 

concelhos, a fim de este ser presente junto da direção da ARSC. 
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O senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho continuou a sua 

intervenção fazendo referência à população envelhecida existente no 

concelho, em verificando-se os constrangimentos em matéria de saúde 

causados pelas competentes entidades, é urgente por em prática a ideia de 

uma equipa médica para em regime de itinerância poder prestar os serviços de 

saúde aos munícipes residentes em todo concelho. 

Prosseguiu, dando conhecimento de algumas obras de beneficiação feita pelos 

populares em algumas estruturas nas suas localidades congratulando-se por tal 

facto, porquanto considera uma prática daquilo que é apelidado como 

cidadania participativa. Considera que algumas destas beneficiações devem 

ser acompanhadas pelos técnicos da Câmara Municipal para que não se 

incorra no risco de infringir algum tipo de regulamento e legislação para o 

efeito. Terminou, fazendo referência às obras de requalificação da Capela do 

Mártir de S. Sebastião, congratulando-se pela excelente parceria entre a 

Câmara Municipal e a Santa Casa da Misericórdia de Góis. 

Usou da palavra deputado Paulo Miguel Fernandes Lemos Silva que endereçou 

as suas felicitações ao senhor deputado José Manuel Sequeira Cardoso 

Bandeira pelo cargo para que ora irá desempenhar como deputado da 

bancada do GMCEIG. 

Fez referência às iniciativas de âmbito cultural que têm vindo a ser levadas a 

efeito, tanto promovidas pela Câmara Municipal como por Instituições 

particulares, as quais reputou de excelência, destacando a comemoração do 

Dia Mundial do Teatro com a apresentação da peça  

“À Direita de Deus Pais” numa produção do Teatrão e da Trincheira Teatro, que 

teve um cariz solidário a favor dos Escoteiros. Referiu que apesar do país estar a 

passar um momento menos bom, incidindo naturalmente nos concelhos do 

interior, é um facto que a Câmara Municipal não se tem furtado na promoção 

de iniciativas culturais. 

Fez ainda referência às comemorações do 41º aniversário do 25 de abril de 

1974, congratulando-se pela moldura humana que esteve presente na 

cerimónia do hastear da bandeira, bem como pelo concerto “Cantares de 

Sempre”. Sobre a sessão solene comemorativa desta efeméride, realçou o 
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discurso realista do jovem Presidente da Associação de Juventude de Góis, um 

discurso virado para o futuro que reputou de bastante positivo. Fez ainda alusão 

aos discursos proferidos pelos eleitos do PS, tecendo alguns comentários sobre o 

discurso do senhor representante do GMCIEG, porquanto entende que não foi 

um momento feliz para fazer referência a determinados assuntos que em nada 

tiveram a ver com o momento que se estava a comemorar. 

Continuou a sua intervenção, fazendo referência ao Plano de Desenvolvimento 

para o concelho, referido na intervenção do senhor deputado Mário Nunes na 

reunião de 23.02.15, manifestando o seu interesse em conhecer o mesmo.  

Por último, fez referência à jornada de debate da Comissão Política Concelhia 

do PS de Góis no dia 17 de abril de 2015 em Vila Nova do Ceira sobre 

Empreendedorismo e Oportunidades de Negócio em Góis, iniciativa que 

reputou de interessante, tendo dado como exemplo o recente negócio de 

turismo rural que estabeleceu na freguesia de Vila Nova do Ceira o jovem João 

Matos.  

Interveio o senhor deputado José Manuel Sequeira Cardoso Bandeira que 

mencionou a sua preocupação relativamente à estrada de acesso de Esporão 

à Pena, a qual se encontra em avançado estado de degradação, realçando o 

facto desta via ser um dos acessos a uma das aldeias do xisto do concelho, 

pelo que é seu entendimento que deve ser alvo de intervenção num futuro 

muito próximo. 

Interveio o senhor deputado Miguel Luís Martins Alves Fortunato, questionando o 

senhor Presidente da Assembleia Municipal relativamente à justificação de falta 

por parte do senhor deputado Carlos da Conceição Jesus, uma vez que em 

reunião extraordinária mencionou que iria dar mais informações sobre essa 

situação. Referiu ainda, que o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia 

endereçou à Assembleia Municipal um mail, não tendo sido dado 

conhecimento do mesmo, solicitando a devida justificação.  

Informou da sua presença na Assembleia Geral da CIM-RC, tendo feito uma 

breve alusão aos assuntos nela discutidos. 

Questionou ainda, sobre o ponto da situação da resolução de alguns danos 

das cheias de 31.01.15, uma vez que é do seu conhecimento que os privados 
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ainda não foram ressarcidos dos prejuízos que tiveram nos seus bens. Referiu 

ainda, a necessidade de reparação do açude do Inviando, porquanto o 

mesmo serve levadas de apoio a algumas produções agrícolas na freguesia de 

Vila Nova do Ceira.  

O senhor deputado mencionou ser do seu conhecimento que a Câmara 

Municipal adjudicou um estudo para reestruturação de transporte público 

rodoviário no concelho de Góis, referindo não saber até que ponto se poderá 

sincronizar serviços que a Câmara Municipal oferece ao nível transportes, uma 

vez que procede ao aluguer de viaturas. 

Relativamente ao seu discurso na cerimónia do 25 de abril referiu que o mesmo 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou de que não teve 

oportunidade de verificar os mails que lhe foram remetidos na última semana, 

tendo apresentado as devidas explicações. Quanto à justificação da ausência 

do senhor deputado Carlos da Conceição Jesus informou dos motivos, pelo que 

em conformidade com a legislação em vigor já tomou as devidas diligências 

junto das competentes entidades.  

Interveio o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia, que iniciou a sua 

intervenção apresentando as boas vindas ao senhor deputado José Manuel 

Bandeira. 

Referiu que sobre a recorrente falta do senhor deputado Carlos da Conceição 

Jesus urge a necessidade de resolução desta situação, porquanto se trata de 

uma freguesia que fica sem representação neste órgão. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal reafirmou as palavras proferidas 

anteriormente sobre as diligências por si tomadas. 

O senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia prosseguiu a sua 

intervenção felicitando a Câmara Municipal pelas iniciativas de comemoração 

do 41º aniversário do 25 de abril de 1974, tendo tecido algumas considerações 

relativamente à atitude menos positiva que o líder de bancada do GMCIEG 

teve na cerimónia. Em seguida dirigiu as suas felicitações aos novos corpos 

sociais da Associação Educativa e Recreativa de Góis, votos extensivos à 

Filarmónica desta associação pelo seu 82º aniversário. De igual modo felicitou a 

ADIBER pela aprovação da candidatura do GAL ADIBER/Beira Serra 14-20 à 2ª 
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fase do concurso no âmbito do DLBC. Congratulou-se pela iniciativa que a 

Câmara Municipal tem vindo a promover no apoio financeiro aos jovens 

estudantes do ensino secundário e universitário, sendo esta mais uma prova que 

a Câmara Municipal mantém como prioridade a aposta nas pessoas. 

Fez ainda referência à recente apresentação do Plano Operacional Municipal, 

o qual irá definir o dispositivo operacional para a prevenção das situações de 

incêndio florestal, nomeadamente, os meios a afetar na vigilância, primeira 

intervenção e combate.  Referiu, que a floresta é o maior bem deste concelho 

pelo que deve ser preservado, pelo que deve existir um ordenamento e 

manutenção das áreas de plantação, dando como bom exemplo a prática da 

Cooperativa de Vila Nova do Ceira. 

Continuou, fazendo alusão ao novo QCA e à necessidade de divulgação do 

mesmo junto da população, porquanto este pode trazer benefícios financeiros 

na execução de projetos, sejam dirigidos a instituições públicas como aos 

privados. 

Terminou a sua intervenção, referindo a situação deplorável que se vive no 

concelho em termos de prestação de serviços de saúde, rotulando a situação 

de grave por entender que há discriminação relativamente a outros concelhos, 

levada a cabo pelas entidades responsáveis nesta área. Referiu a tomada de 

posição do grupo de trabalho desta Assembleia Municipal relativamente a esta 

questão, sendo que considera ser necessário fazer muito mais, num esforço 

conjunto para levar a que esta situação se inverta.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à senhora 

Presidente. 

A senhora Presidente da Câmara após saudação aos presentes, iniciou a sua 

intervenção dando conhecimento de algumas démarches realizadas junto da 

competente entidade relativamente ao estado de conservação da EN 342, 

nomeadamente nos lances aqui mencionados. Ainda sobre vias, referiu que irá 

tomar as devidas diligências relativamente à estrada de acesso Carvalhal 

Miúdo-Esporão. Ainda sobre esta matéria, informou de que foi elaborado 

estudo das vias concelhias que necessitam de intervenção fazendo parte do 

mesmo a reparação da estrada entre Esporão-Pena.  
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Relativamente às questões apresentadas na área da saúde informou de alguns 

procedimentos que a Câmara Municipal tomou junto das entidades 

competentes nesta matéria, mencionando a disponibilidade da Câmara 

Municipal para colaborar de alguma forma na reposição de algumas lacunas 

as existentes nesta área. 

No que concerne à Praia Fluvial da Ribeira do Sinhel, apresentou os devidos 

esclarecimentos relativamente à estrutura de apoio que se pretende ali 

implementar. Informou ainda, das diligências que a Câmara Municipal está a 

tomar para que a via que servirá esta infraestrutura poder vir a ser alargada na 

zona onde se pretende instalar o bar de apoio. 

Relativamente ao estudo para reestruturação de transporte público rodoviário 

no concelho de Góis, informou que a Câmara Municipal já procedeu à 

contratação de empresa para elaboração do mesmo, tendo informado do 

trabalho que se pretende realizar ao nível de todo o concelho. No que 

concerne a reparação dos danos das cheias ocorridas em janeiro, prestou os 

devidos esclarecimentos.  

Fez ainda alusão, à proposta apresentada pelo senhor José Carlos Rodrigues 

reputando a mesma de interessante, porquanto o trabalho em conjunto poderá 

ter resultados melhores e mais positivos. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal após prestação de 

esclarecimentos por parte da senhora Presidente deu início à ordem do dia, 

tendo o senhor líder de bancada GMCEIG solicitado a palavra. 

O senhor deputado Miguel Luís Martins Alves Fortunato informou que os pontos 

4. a 12 da ordem de trabalhos vêm a esta Assembleia apenas porque 

aprovados em minuta, e, em reunião de Câmara a Ata que deveria ratificar as 

minutas não foi aprovada. Neste sentido, referiu que o GMCEIG defende a 

posição de que nos termos conjugados do nº 4 e 6 do CPA estas deliberações 

são ineficazes e sendo-o não existem e portanto a Assembleia Municipal não 

tem qualquer documento para votação. Referiu, que a norma que rege a 

Assembleia Municipal, o artigo 54º da Lei nº75/2013 é exatamente o mesmo 

texto que o CPA anterior. Referiu que a Lei nº75/2013 não dá resposta a esta 

situação, pelo que estamos perante uma situação anómala, porque é proposto 
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para nós nos pronunciarmos sobre os regulamentos e o regulamento é uma lei, 

é um ato legislativo que tem eficácia para os cidadãos lá fora, e, hoje de 

manhã a Câmara retirou eficácia à sua própria deliberação. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que oficialmente a mesa 

da Assembleia Municipal não tem conhecimento do que se passou em sede do 

Executivo no dia de hoje, acreditando nas palavras proferidas pelo senhor líder 

de bancada do GMCEIG, pelo que questionou o senhor Miguel Fortunato sobre 

se tem alguma proposta sobre o assunto que proferiu. 

O senhor deputado Miguel Luís Martins Alves Fortunato, referiu que se 

Assembleia Municipal se pronunciar sobre estes atos, aos quais o órgão 

competente para tomar a decisão retirou a eficácia, está a violar o princípio da 

independência dos órgãos. Referiu que a bancada do GMCEIG já tomou uma 

posição relativamente aos assuntos em questão, naturalmente não viramos as 

costas aos problemas, temos um regulamento que nos obriga a votar, sendo 

que todos os membros desta Assembleia Municipal têm que estar 

consencientes na iminência de nos pronunciar sobre um ato que é ineficaz. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que também já se tinha 

apercebido desta situação. 

O senhor líder de bancada do PS referiu que relativamente a esta matéria os 

elementos da Assembleia Municipal receberam com data de 22.04.15 uma 

ordem de trabalhos com a documentação em anexo, sendo que são sobre 

estes documentos que nos devemos pronunciar. Acrescentou, que qualquer 

outra questão, nomeadamente o que respeite ao que é mencionado no CPA e 

a consequência que tal possa ter relativamente ao facto de não existir ao 

momento a aprovação de uma ata, terá que ser posterior, não sendo no 

presente momento. Realçou que há prazos a cumprir e um trabalho sério a 

fazer, todos devemos estar preparados para esta sessão, devendo analisar e 

votar os documentos que temos presentes, pelo que qualquer consequência a 

existir tem de ser posterior e todos teremos que assumir essa eventualidade.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento que a 

presente sessão iria ser interrompida durante o período de cinco minutos. O 

senhor Presidente reiniciou a sessão pelas 18.00 horas, referindo que o CPA 
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permite ratificar qualquer deliberação à posteriori sobre esta matéria. Referiu 

ainda, que se o conteúdo da deliberação foi aprovado em minuta e estando a 

reunião gravada produz efeitos de imediato, pelo que a não aprovação da ata 

não destrói os efeitos da eficácia da aprovação em minuta. Deu conhecimento 

que a mesa deliberou prosseguir com os trabalhos.  

O senhor líder de bancada do GMCEIG informou que a bancada iria ausentar-

se da discussão dos pontos em questão, regressando à sessão após discussão 

dos mesmos. 

O senhor líder de bancada do PS referiu que se verifica uma intenção clara 

manifesta pelo senhor líder da bancada do GMCEIG de não permitir que esta 

Assembleia Municipal exerça a sua sessão ordinária e realize a discussão dos 

trabalhos. Considera que mesmo com as dúvidas anteriormente referidas, trata-

se de uma situação jurídica que tem de ser oportunamente analisada, 

parecendo-lhe existir um posicionamento no sentido de bloquear o exercício da 

democracia.  

Os senhores deputados da bancada do Grupo Municipal Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis ausentaram-se da reunião pelas 19.20 horas. 

 

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

ALTERAÇÃO À TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS – O senhor 

Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação do 

Executivo de 14.04.2015 relativamente ao assunto em epígrafe. 

Interveio o senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia referindo que no que 

concerne às alterações aos três Regulamentos as presentes propostas decorrem 

de uma iniciativa de alteração que é consequência do Dec.-Lei nº194/2009, de 

20 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº92/2010, de 26 de julho e pela Lei 

nº12/2014, de 6 de março, discutido ainda no ano de 2014 em sede do 

Executivo municipal. Trata-se de um documento que decorre de algumas 

recomendações por parte da Entidade Reguladora, a ERSAR, e, que pretende 

harmonizar as estruturas tarifárias do fornecimento dos diversos serviços patentes 

nos documentos. Referiu ainda, que se pretende trazer racionalidade 

económica e financeira sem por em causa a autonomia que deve haver na 
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sua gestão, ou seja, aquilo que é de realçar é que as alterações patentes nos 

documentos em apreço não são uma iniciativa do Município, sendo que estas 

surgem única e simplesmente por imposição legal. Também neste aspeto, 

referiu que as tabelas de taxas, nomeadamente no que concerne ao 

fornecimento de água, o Município deixa de ter autonomia no estabelecimento 

do preço em função das regras que estão definidas pela ERSAR. Referiu ainda, 

a existência de uma despesa acrescida para os consumidores, que em alguns 

casos há aumentos significativos, talvez de 50% em uma ou outra situação, 

havendo casos em que há diminuição de algumas taxas. Espera que esta 

obrigatoriedade da alteração destas tabelas que está proposta para o ano em 

curso, mas que terá que ter consequência durante 3 ou 4 anos até ser atingindo 

um patamar de harmonização destes valores nas novas tabelas que irão ser 

atualizadas, terá consequências mais direta de forma imediata no sentido do 

agravamento do custo do acesso a estes serviços. Acrescentou, que o aumento 

das taxas traduz-se da recolha de mais receita para a Câmara Municipal, 

porém acaba por penalizar as populações, embora a tabela determina 

também uma taxa social, mas também nesta situação o acréscimo em alguns 

dos casos são significativos, sendo que em outros poderão ser a custo zero. 

Terminou, referindo estranhar a não pronúncia da entidade reguladora que 

impõe as alterações, por não ter emitido atempadamente o parecer que 

deveria suportar esta decisão, sendo que de qualquer forma as decisões têm 

prazos a cumprir, pelo que apraz referir que estes assuntos terão o voto 

favorável do PS. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

aprovar a proposta de alteração à Tabela de Taxas e outras Receitas 

Municipais do Regulamento Geral de Taxas e outras Receitas Municipais.  

 

5. REGULAMENTO MUNICIPAL DOS SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO 

CONCELHO DE GÓIS/PROPOSTA DE ALTERAÇÃO - O senhor Presidente da 

Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação do Executivo de 

14.04.2015 relativamente ao assunto em epígrafe.  
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A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

aprovar a proposta de alteração ao Regulamento Municipal dos Sistemas 

Públicos e Prediais de Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas 

Residuais do Concelho de Góis.  

 

6. REGULAMENTO MUNICIPAL DO SERVIÇO DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS DO 

CONCELHO DE GÓIS/PROPOSTA DE ALTERAÇÃO - O senhor Presidente da 

Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação do Executivo de 

14.04.2015 relativamente ao assunto em epígrafe.  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

aprovar a proposta de alteração ao Regulamento Municipal do Serviço de 

Gestão de Resíduos Urbanos do Concelho de Góis. 

 

7. LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO/PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS - O senhor 

Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação do 

Executivo de 14.04.2015 relativamente ao assunto em epígrafe. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

autorizar a assunção do compromisso plurianual de Serviço de Locação 

Financeira (leasing) – Aquisição de Viaturas.  

 

8. LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO/PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS/COMUNICAÇÃO PERIÓDICA – O senhor Presidente da Assembleia 

Municipal deu conhecimento da deliberação do Executivo de 14.04.2015 

relativamente ao assunto em epígrafe. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

9. RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS/ANO 2014 - O senhor 

Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação do 

Executivo de 14.04.2015 relativamente ao assunto em epígrafe. 
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Interveio o senhor deputado Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva que iniciou a 

sua intervenção referindo que o PS trabalhou a 100% para atingir uma taxa de 

40%, porém se a execução não foi melhor com certeza que a dedicação foi a 

100%. Referiu que o mais importante é destacar os aspetos positivos e a 

importância para o concelho destas contas, sendo de notar dois aspetos, 

nomeadamente a redução da dívida no montante de 400 mil euros, o facto de 

a Câmara Municipal ter um limite de endividamento confortável é muito 

positivo, embora não o possamos usar considera ser positivo, se há resultados da 

gestão socialista da Câmara Municipal que se podem mostrar o equilíbrio 

financeiro é um deles. Referiu ainda, o prazo de pagamento praticado pelo 

município, situa-se abaixo da média praticada, sendo um facto que deve ser 

realçado, até porque parte dos fornecedores são empresas locais. Referiu que 

outro aspeto importante é a aposta nas pessoas que a matriz socialista vem 

praticando, aposta na formação, apoio social, apoio às instituições e a criação 

de postos de trabalho.  

Fez ainda alusão, à posição da oposição na votação deste assunto, sendo sua 

opinião que a oposição deve contribuir para a melhoria da gestão da Câmara. 

Quando a oposição fala em plano de desenvolvimento do concelho, 

questionou porque não ter conhecimento do mesmo, porque no seu 

entendimento se este tem ideias tão válidas seria importante ter conhecimento 

destas. Terminou a sua intervenção, referindo se não fosse o PS a governar os 

destinos da Câmara Municipal seria neste caso o Grupo de Cidadãos 

Independentes, pelo que seria importante discutir quais as ideias e planos, 

porquanto gostaria de conhecer os mesmos.    

Interveio o senhor líder do PS, que iniciou a sua intervenção fazendo alusão às 

execuções da receita, despesa e orçamento, realçando que como principais 

razões para a taxa de execução apresentada temos a questão de estarmos 

num quadro de transição entre quadros comunitários, estando presente em 

fase de términos e candidaturas e em simultâneo numa nova fase de 

apresentação de novas candidaturas ao QCA 20/20. Referiu ainda, as 

limitações ao recurso ao crédito as quais tiveram uma implicação forte na 

impossibilidade de realização de mais obra. Apraz ainda registar, em termos 
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daquilo que é a análise económico-financeira que a situação é bastante 

equilibrada, existindo uma melhoria verificada pelos indicadores e rácios 

financeiros, como o prazo de pagamento fornecedores, sendo que os 

indicadores de sustentabilidade económica têm vindo a melhorar e são na 

realidade indicadores melhores do que é a média nacional dos outros 

municípios. Mais referiu, a existência de uma redução no que concerne ao 

pessoal, apesar de muitas questões que se vão levantando com as 

contratações e alterações ao Quadro de Pessoal, houve esta redução acima 

daquilo que são as exigências legais. Fez ainda, uma breve explanação 

relativamente à redução do limite do endividamento municipal, o qual reduziu 

significativamente, existindo uma situação de superavit em que a receita é 

maior do que a despesa, traduzindo uma visão de que existe sustentabilidade 

na ação da gestão do Município. Realçou, a ação da Câmara Municipal 

manutenção das políticas de cariz social, bem como a aposta na educação, 

desporto e cultura, entre outros, tudo isto conjugado num cenário de menores 

receitas, com redução da divida de médio e longo prazo e a contribuição para 

o Fundo Apoio Municipal, algo que está bem evidenciado e que significa um 

forte handicap para o Município, resultado do mau comportamento ou da 

gestão acima das possibilidades de outros municípios, sendo que Góis não o 

tendo feito tem de contribuir com um montante significativo que muita falta nos 

faz. Terminou, referindo que se verifica uma situação equilibrada revelando que 

a Câmara Municipal tem capacidade de exercer as suas funções no apoio 

social à população e na prestação de serviços básicos nas mais diferenciadas 

áreas do serviço público, bem como no apoio às instituições concelhias. 

Acrescentou que é necessário que a Câmara Municipal esteja ativa para 

aproveitar as oportunidades no novo QCA a bem da população, que é a 

característica que se evidencia na matriz socialista. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

aprovar o relatório de Gestão e Prestação de Contas/Ano 2014.  

 

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

DE CONTAS/ANO 2014 - O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu 
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conhecimento da deliberação do Executivo de 14.04.2015 relativamente ao 

assunto em epígrafe. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade por 

unanimidade aprovar o Relatório e Parecer do Órgão de Fiscalização e 

certificação Legal de Contas. 

 

11. 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2015 - O senhor Presidente da Assembleia 

Municipal deu conhecimento da deliberação do Executivo de 14.04.2015 

relativamente ao assunto em epígrafe. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade por 

unanimidade aprovar a 1º Revisão ao Orçamento/Ano 2015. 

 

12. 1ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO/ANO 2015 - O senhor Presidente 

da Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação do Executivo de 

14.04.2015 relativamente ao assunto em epígrafe. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade por 

unanimidade aprovar a 1º Revisão às Grandes Opções do Plano/Ano 2015. 

 

Os senhores deputados da bancada do Grupo Municipal Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis regressaram à reunião pelas 20.00 horas. 

 

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. 

Usou da palavra o senhor líder de bancada do GMCEIG que reiterou o seu 

interesse dos subsídios atribuídos pela Câmara Municipal poderem vir 

devidamente discriminados no que concerne às instituições. 

Interveio o senhor líder de bancada do PS referindo a importância de neste 

documento virem especificadas as iniciativas promovidas tanto pela Câmara 

Municipal como por outras Instituições em diversas áreas.  

Dada a palavra à senhora Presidente de Câmara informou o senhor deputado 

Miguel Luís Martins Alves Fortunato de que irá dar indicações aos serviços para 
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que lhe seja remetido os dados referentes às Instituições a quem Câmara 

Municipal atribuiu subsídios. 

 

APROVAÇÕES EM MINUTA: 4 a 7 e 9 a 13. O GMCEIG não participou na votação, 

por não ter estado presente na discussão dos assuntos que foram objeto de 

deliberação. 

 

PÚBLICO: Dada a palavra ao público 

a)Usou da palavra o senhor Américo Moniz que fez uma sinopse sobre a 

revolução de abril de 1974, e naquilo de bom que trouxe, nomeadamente um 

regime democrático, prevalecendo-se da oportunidade para tecer algumas 

considerações sobre o que é a democracia. Ainda sobre esta temática, 

congratulou-se pelo discurso do senhor Líder de bancada do GMCEIG aquando 

a sessão comemorativa do 41º aniversário do 25 de abril. 

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

explanação da sua vida enquanto autarca, realçando que nunca ter 

acontecido o que hoje presenciou nesta sessão, o abandono por parte dos 

eleitos pelo GMCEIG, facto que reputa de grave, porquanto não respeitaram o 

povo que neles votou. Sobre as comemorações do 25 de abril, reputou as 

mesmas de interessantes, realçando a participação da Associação de 

Juventude, pelo discurso de confiança quanto ao futuro.   

c)Usou da palavra o jovem Nuno Alves que teceu alguns considerandos sobre 

as comemorações do 25 de abril, realçando a participação da Associação de 

Juventude nas mesmas. Fez alusão algumas notícias que têm vindo a público e 

que na sua opinião em nada abonam a favor do concelho. No que concerne a 

algumas infraestruturas do concelho, referiu a necessidade de conclusão das 

obras de beneficiação do Pavilhão Gimnodesportivo, porquanto a morosidade 

das mesmas está a fazer com que alguns desportistas se desloquem a outros 

concelhos que não será abonatório. Congratulou-se pela medida 

recentemente tomada pela Câmara Municipal relativamente ao aumento do 

período de iluminação do circuito de manutenção permitindo à prática 

desportiva durante um maior período de tempo. 
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d) Usou da palavra o senhor Silvino Simões Martins, que referiu a necessidade de 

intervenção em algumas vias, nomeadamente aquelas que servem a rede de 

aldeias do xisto porquanto se trata de um ex-libris do concelho, entre outras que 

elencou. Fez alusão ao novo QCA naquilo que poderão vir a ser os 

investimentos financiados. 

e) Usou da palavra o senhor Rui Rosa, iniciando a sua intervenção referindo 

haver uma especulação relativamente à utilização das viaturas municipais, pelo 

que questionou, se a senhora Presidente da Câmara utiliza a viatura que lhe 

está atribuída para deslocação para a sua residência, e, na eventualidade de 

o fazer se existe suporte legal para o efeito. Questionou se a senhora Presidente 

da Câmara considera a utilização da viatura municipal em benefício próprio 

eticamente correto. 

Relativamente às comemorações do 41º aniversário do 25 de abril de 1974 

apresentou considerações sobre aquilo que têm vindo a ser as festividades 

desta efeméride, realçando a do ano em curso porquanto participou como 

espetador da mesma, tecendo alguns comentários sobre o que foram os 

discursos, enfatizando o discurso do senhor Líder de bancada do GMCEIG.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal teceu alguns considerandos 

relativamente às palavras mencionadas pelo senhor Rui Rosa relativamente à 

revolução e abril de 74. 

Dada a palavra à senhora Presidente de Câmara informou que quanto ao 

Pavilhão Gimnodesportivo prevê-se o término da obra durante o mês de maio, 

pelo que tudo indica que a sala de manutenção e outra possa vir ainda a 

funcionar durante esse mês. Informou que o novo quadro comunitário não 

prevê qualquer tipo de financiamento para requalificação de estradas, 

informando do levantamento realizado pelos serviços técnicos da Câmara 

Municipal no que concerne a vias que carecem de intervenção. No que 

concerne à viatura do Município afeta à presidência da Câmara Municipal, 

informou que efetivamente faz uso da mesma, relembrando que acumula 

funções de presidente da proteção civil municipal, pelo que o exercício das 

suas funções não tem horário fixo. Recordou, que também a Vereação utiliza 

viaturas municipais, informando que tempos houve que foram pagos 
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quilómetros à Vereação em virtude de se deslocarem em viatura própria, sendo 

que o pagamento desta despesa é significativamente superior às que a 

Câmara Municipal suporta com viaturas próprias. 

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,____________________________ 
 


