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ATA Nº 6/2015 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO 

DIA VINTE E SETE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E QUINZE - Aos vinte e sete dias do 

mês de novembro 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 Nº 5/2015 

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 

ATUALIZAÇÃO ORDINÁRIA DAS TAXAS MUNICIPAIS PARA 2016 

5. REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO/PROPOSTA DE 

ATUALIZAÇÃO ORDINÁRIA DAS TAXAS MUNICIPAIS PARA 2016 

6. IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS/TAXAS A PRATICAR EM 2016 

7. PROPOSTA DE FIXAÇÃO DAS FORMAS DE APOIO ÀS FREGUESIAS DO 

CONCELHO/ANO 2016 

8. ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DO SERVIÇO DE GESTÃO DE 

RESÍDUOS URBANOS DO CONCELHO DE GÓIS/PROPOSTA 

9. ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO 

CONCELHO DE GÓIS/ PROPOSTA 

10. ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS/PROPOSTA 

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

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS/COMUNICAÇÃO PERIÓDICA 

12. 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) – António Alberto Ferreira Monteiro, Nuno Pedro Tavares 

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

Valentim Antunes Rosa. 

 

Grupo Cidadãos Eleitores Independentes por Góis – Luís Miguel Martins Alves 

Fortunato, 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. 

 

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 o 

prazo de suspensão do mandato do senhor Mário Nunes finalizou no mês de 

outubro, pelo que o mesmo foi convocado para a presente reunião. Porém, 

devido a compromissos profissionais informou que não poderá estar presente, 

estando presente em sua substituição o senhor José Manuel Sequeira Cardoso 

Bandeira. 

De igual modo, deu conhecimento que o senhor Jaime Miguel Fernandes 

Garcia também não estará presente por motivos profissionais inadiáveis, tendo 

sido na presente sessão substituído pelo senhor António Alberto Ferreira 

Monteiro. 
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1. APROVAÇÃO DA ATA Nº 5/2015 – 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 Miguel Luís Martins Alves Fortunato não participou na 

votação, 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 29.09.2015 até à 

presente data. 

 

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 Nuno Pedro Tavares do Nascimento questionando a 

senhora Presidente da Câmara Municipal relativamente à conclusão das obras 

na Praia Fluvial do Sinhel. De igual modo, questionou qual a data prevista para 

que a população de Alvares possa usufruir novamente de consultas médicas na 

extensão de saúde daquela freguesia. 

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

intervenção fazendo algumas considerações relativamente à não aprovação 

do Orçamento municipal para o ano de 2016, sendo que o que se vai ouvindo 

na opinião pública é que se atribui a culpa a algumas pessoas do Executivo, 

sendo sua opinião que se há alguém a quem deve ser atribuída essa mesma 

culpa é à senhora Presidente de Câmara. Referiu que foi a senhora Presidente 

de Câmara que ganhou as eleições, sendo que o Executivo é composto pela 

maioria socialista, tendo de igual modo a Assembleia Municipal a maioria 

socialista. Mais referiu que a senhora Presidente em campanha eleitoral 

escolheu a sua Equipa, porém assim que tomou posse, verificou-se alteração ao 

anterior Executivo tendo o Vereador a tempo inteiro, sido nomeado Vice-

Presidente de Câmara, e tendo o ex-Vice-Presidente ficado como Vereador a 

tempo inteiro, tendo a este no passado ano sido retirada a sua vereação a 
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tempo inteiro por falta de confiança política. Face a estes episódios, apraz-lhe 

mencionar que a partir dessa data a governação da Câmara Municipal não 

seria facultada, porquanto se pode constar através da votação de alguns 

assuntos em sede de reunião do Executivo, não se atrevendo a mencionar 

serem atos de “vingança”. Ainda sobre o assunto objeto da sua intervenção, o 

Orçamento para o próximo ano, referiu que anteriormente à sua análise, 

discussão e votação em reunião da Câmara Municipal, deveria ter sido 

efetuada reunião com todo o Executivo, a fim dos documentos em causa 

serem do comum acordo, pelo que apela que seja realizada ainda no presente 

ano reunião conjunta, de modo a que os documentos em causa contemplem 

um conjunto de atividades em comum acordo, com o fim destes serem 

aprovados, a bem da população do concelho de Góis. 

Interveio o senhor Carlos da Conceição Jesus que referiu congratular-se pelo 21º 

Governo Constitucional, o qual pode vir dar continuidade àquilo que ficou 

plasmado realizar nos territórios mais fragilizados no Congresso da ANAFRE. 

Referiu que integram o novo governo o senhor Engº Carlos Manuel Martins 

oriundo do Cadafaz, tendo sido nomeado Secretário de Estado do Ambiente e 

o senhor Presidente da Assembleia Municipal da Lousã, Engº Amândio José de 

Oliveira Torres como Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento 

Rural, desejando que os mesmos possam contribuir positivamente na área para 

que foram nomeados no nosso território. 

Interveio o senhor Graciano Antunes Rodrigues informando do trabalho 

desenvolvido na limpeza das estradas florestais na freguesia de Góis, realçando 

que este ainda não se encontra finalizado, pelo que tudo indica que o mesmo 

possa vir a ser concluído a breve prazo. Informou a existência de vias de 

comunicação na localidade de Cimo de Alvém que a curto prazo podem vir a 

estar intransitáveis. 

No que concerne ao estado da saúde em Góis reputa o mesmo de 

inadmissível, porquanto os serviços prestados no concelho têm vindo a 

degradar-se ao longo do ano em curso, sendo que atualmente é na sede do 

concelho que os munícipes podem usufruir de serviços médicos, sempre que 

esteja algum profissional de saúde de serviço. 
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Relativamente à iluminação pública no concelho, desejava que a freguesia de 

Góis fosse alvo de substituição do sistema de iluminação noturna, a fim de dar 

uma melhor imagem à vila e naturalmente à freguesia, favorecendo o turismo, 

o comércio e o lazer noturno, ampliando a cultura do uso eficiente e racional 

da energia elétrica.  

No que concerne à futura Praia Fluvial de Ponte do Sótão, deu conhecimento 

que estão reunidos todos os requisitos necessários para proceder com a 

Câmara Municipal à celebração de contratos de comodato. 

Terminou a sua intervenção, referindo que apesar dos Documentos Previsionais 

para o ano de 2016 não terem sido objeto de aprovação pela maioria dos 

Vereadores que constituem o Executivo, com certeza que no próximo ano a 

Câmara Municipal irá dentro do possível continuar a trabalhar em prol do 

desenvolvimento deste concelho e do bem-estar dos munícipes. 

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

intervenção questionando qual o ponto de situação relativamente aos danos 

verificados no projeto do sistema de abastecimento de água a Vila Nova do 

Ceira, porquanto a responsabilidade dos mesmos deverá ser atribuída aos 

envolvidos neste processo.  

No que concerne ao Orçamento para o ano de 2016, referiu que a sua não 

aprovação em sede do Executivo não o surpreendeu, realçando ser seu desejo 

ter ficado surpreendido, porquanto era um facto de que as coisas estariam a 

mexer. Referiu se há alguém que anda aqui interessado em resolver os assuntos 

é o Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, não sendo esta uma 

questão pessoal, retrospetiva que tem de ser feita a todo o processo, que se 

reporta há dois anos a esta data. Isto é, o PS apresentou uma lista aos eleitores, 

tendo prometido que na Equipa vencedora não se mexe e que seria a mesma 

Equipa, sendo nesse sentido que o eleitorado tomou a sua decisão de voto 

porquanto os cargos nomeados se manteriam. Aconteceu que logo após o ato 

eleitoral não foi reconduzido o Vice-presidente que vinha do mandato anterior 

e um ano depois verifica-se o episódio aqui já referido, o da senhora Presidente 

retirar a confiança política, os pelouros e a vereação a tempo inteiro. Mais 

surpresas se verificaram, é que posteriormente a senhora Presidente comunica 
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nos jornais, que os problemas com o Vereador em causa já vinham do mandato 

anterior, sendo este facto sido de igual modo preocupante, porque afinal a 

Equipa já nasceu de certa forma fragilizada. Portando, referiu que o 

compromisso era fragilizado e consequentemente não poderia ser de 

confiança, não tendo outra palavra como reputar este ato de “traição” aos 

Goienses, uma vez que se faltou à verdade aos Goienses, porquanto se andou 

em campanha eleitoral a prometer uma Equipa que se dizia que era 

ganhadora afinal vem-se a saber que já teria problemas, os quais já viriam do 

anterior mandato. Talvez por isso, reconhece aqui alguma justificação para as 

palavras do senhor Presidente da Assembleia Municipal, que se calhar andam 

aqui pessoas com interesses pessoais em detrimento da causa pública. Isto 

tanto é mau para quem liderou aquela Equipa e aquela lista que foi sufragada 

pelos eleitores, como para o próprio Vereador em causa que aceitou fazer 

parte de uma Equipa que já sabia à priori que não iria funcionar. Acrescentou, 

que é de igual modo um facto grave, não se pode dizer atribuir a culpa à 

Presidente nem aos seus Vereadores, mas sim à Equipa, porquanto era já do 

conhecimento da mesma que não iria funcionar. 

Relativamente à não aprovação do Orçamento, referiu não ter palavras 

relativamente ao conteúdo do mesmo por não ter sido facultado o documento, 

porém é do conhecimento as palavras proferidas em sede de reunião de 

Câmara em que a maioria do Executivo não aprovou o Orçamento, i.e. “ sendo 

o mesmo pobre, que não tinha estratégia, não tinha ambição, que era mais do 

mesmo, que se refugia no imaterial para ocultar a falta de investimento, má 

gestão da Câmara Municipal, nível de exercício baixo, despesismo imoral, 

glamouroso défice democrático, reconhecendo a necessidade de alterá-lo, 

não combate a desertificação, a total falta de capacidade de gestão de 

quem tem a obrigação de gerir, que a Presidente de Câmara não sabe prever, 

não consegue orçamentar, é incapaz de viabilizar,” sendo que estas palavras 

vêm reforçadas com as palavras do Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis que em parte também comungamos, porque não têm 

confiança no Executivo para executar seja o que for. O argumento dado pelos 

Vereadores para não aprovar o orçamento é de tal forma elucidativo da sua 
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vontade que quase impossibilita qual quer outro que venha a seguir, porque 

apesar de existirem criticas duras ao orçamento apresentado, também há 

criticas muito duras às pessoas que depois o têm de executar, situação que nos 

coloca problema grave. Referiu que ou as pessoas mudam e têm ainda trinta 

dias para conseguirem provar que têm capacidade para executar o 

orçamento e conseguem convencer os Vereadores por essa forma a aprovar o 

orçamento, ou então temos mesmo um caso complicado. Antecipando as 

palavras da senhora Presidente que não lhe venham com a questão de 2009 

para trás, não lhe venham com este argumento, porque são 30 anos de 

governação socialista, e, vir com esse argumento é uma demagogia ao seu 

mais alto nível, porque isso é enfiar na gaveta e esconder literalmente uma das 

palavras que compõe o lema do PS que é a solidariedade, sendo no mínimo 

indelicado porque os últimos dois Presidentes de Câmara do PS infelizmente já 

não se encontram entre nós para se defenderem, ficando muito mal fazer esse 

tipo de queixinhas. 

Outra questão é a consequência da não aprovação do Orçamento e mesmo 

que chegue ao dia 31.12.15, que chegue ao dia 01.01.16 e que não haja 

orçamento, é uma não questão, com a argumentação que foi dada pelos 

Vereadores, aparentemente com aquilo que estava naquele orçamento 

também não lhe parece que venha mal ao mundo, mas não queiram incutir 

nas pessoas de que o facto de não haver orçamento não irá existir 

possibilidades para pagamento de ordenados ou dos avultados subsídios que 

estamos habituados a que a Câmara atribua. Na sua opinião poderão existir 

outras ferramentas, sendo que a lei prevê que o orçamento que vem de 2015 

continua em vigor, não havendo duodécimos nas Câmaras Municipais, mas vai-

se sempre adotando o orçamento anterior havendo a possibilidade de levar à 

Câmara Municipal alterações. Não há mal nenhum para o concelho se o 

orçamento não for aprovado o que terá que haver obrigatoriamente será uma 

maior transparência e diálogo em sede de Câmara Municipal porque quer 

acreditar que os problemas que o PS tem em sede de Câmara Municipal ainda 

não chegaram à Assembleia Municipal e que a maioria do Executivo irá depois 

ter o respetivo apoio em sede de Assembleia Municipal. 
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O senhor Miguel Luís Martins Alves Fortunato deu conhecimento que o Conselho 

Municipal de Juventude reuniu na qual foram discutidos assuntos sobretudo 

quanto ao seu funcionamento e objetivos do mesmo. 

Por último, dirigiu as suas felicitações ao senhor João Miguel Carvalho Mourão 

por assumir a liderança da bancada do PS, tendo ficado bem ao PS ter dado 

conhecimento ao plenário que houve eleições internas e que alteraram a 

liderança da bancada. É que o senhor Miguel Mourão não poderia ser líder 

porquanto não era membro desta Assembleia Municipal  quando a lista foi 

eleita, congratulando-se pelo seu novo cargo e fazendo votos de um bom 

trabalho e que o mesmo seja profícuo para o concelho de Góis. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que o senhor Miguel 

Mourão foi indigitado no dia de hoje usar da palavra em nome da bancada do 

PS, por impedimento do senhor líder de bancada. 

Usou da palavra o senhor João Miguel Carvalho Mourão que iniciou a sua 

intervenção agradecendo as palavras a si dirigidas pelo senhor Miguel 

Fortunato.  

De seguida, congratulou-se pela iniciativa promovida pelo Conselho Regional 

da Casa do Concelho de Góis em Góis, o 1º Jantar Solidário do Conselho 

Regional da Casa do Concelho de Góis e Noite Cultural, cuja receita destes 

dois eventos reverteram a favor da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Góis. De igual modo felicitou, o Grupo de Violas e Cantares de 

Vila Nova do Ceira pelo espetáculo com que brindaram todos quanto se 

associaram a esta iniciativa no p.p. dia 10.10.15, no espaço multiusos da Capela 

da Costeira em Vila Nova do Ceira. Prevaleceu-se da oportunidade para 

felicitar a Comissão de Festas e da Capela de Santa Bárbara pela inauguração 

da sua casa de convívio, imóvel que teve o apoio financeiro da Câmara 

Municipal. Felicitou ainda, a Câmara Municipal pelas iniciativas culturais que 

tem vindo a promover e pelas que se irão realizar no mês de dezembro para a 

população do concelho, bem como para todos quanto se associam às 

mesmas.  

No que concerne, às palavras anteriormente proferidas relativamente à não 

aprovação do Orçamento e Grandes Opções ao Plano para o ano de 2016, 
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apraz-lhe mencionar que se trata de um assunto que irá certamente ser 

resolvido a bem dos interesses da população do concelho. 

Dada a palavra ao senhor Miguel Luís Martins Alves Fortunato, referiu registar as 

palavras do senhor Presidente da União de Freguesias relativamente ao novo 

Governo, porque infelizmente se tivermos em conta a história de Góis com 

Governações do PS em nada ganhou, dando como exemplo a EN342 e o 

metro da Lousã entre outros, assim como se outras Instituições de Góis hão-de 

ver os seus problemas resolvidos. Registou as últimas palavras do agora líder da 

bancada do PS são fáceis de fazer promessas, mas a prática é bem mais 

complexa, sendo um discurso muito parecido com o de Catarina Martins tendo 

sido assim que ela justificou o apoio dado ao PS.  

Dada a palavra ao senhor Carlos da Conceição Jesus referiu que relativamente 

às suas palavras os interesses superiores que mencionou são os interesses do 

concelho, quanto às maiorias referiu que é sua tristeza porquanto um Governo 

de maioria acabou com a sua freguesia com mais de 600 anos, e, esse sim, 

penalizou os autarcas deste país.      

O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à senhora 

Presidente da Câmara Municipal para se pronunciar sobre algumas questões e 

assuntos que foram objeto de intervenção. 

A senhora Presidente após cumprimentar os presentes, informou que no que 

concerne à Infraestruturas de Apoio à Praia Fluvial de Alvares e Requalificação 

do Espaço Envolvente, impõe-se um novo projeto a fim do Bar/Restaurante ser 

implementado na margem direita da ribeira do Sinhel. Neste sentido, informou 

que irá realizar reunião de trabalho com a Junta de Freguesia de Alvares, com 

a Comissão de Melhoramentos de Alvares e com o Grupo ao qual os elementos 

que o integram designaram de ”Homens Bons”, com o intuito de concretizar um 

novo projeto que vá de encontro ao desejo de todos para aquele espaço de 

lazer. 

No que concerne ao estado de saúde no concelho, referiu não se tratar de 

uma área da competência da Câmara Municipal. Contudo, a Autarquia tem 

tomado algumas diligências junto das competentes entidades a fim de este 

assunto ser devidamente resolvido. 
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Quanto ao Orçamento e Grandes Opções ao Plano para o ano de 2016, objeto 

de intervenção do senhor José Carlos Garcia, referiu que atempadamente ao 

agendamento do assunto remeteu a todo Executivo os documentos no dia 

13.10.15, propondo sugestões a introduzir nos mesmos, tendo sido solicitado as 

mesmas até ao dia 19.10.15, não tido até à referida data recebido qualquer 

contacto dos senhores Vereadores. Nesse sentido, contactou os mesmos no dia 

21.10.15, não tendo conseguido entrar em contacto com a senhora Vereadora 

Maria Helena Antunes Barata Moniz, no pressuposto que estaria a dar a 

oportunidade porquanto se tratava de uma proposta de documentos 

previsionais, pelo que houve bastante tempo para apresentação de propostas, 

caso não se revessem na proposta por si apresentada. 

Referiu ter criado as oportunidades, e não fez nenhuma reunião e aproximação 

com os senhores Vereadores que representam o Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis porque não tinha que o fazer, realçando que todo o 

Executivo tem compromisso com o eleitorado. Mais referiu, que o Orçamento e 

Plano apresentado não é para si, nem é para resolver problemas seus, vem na 

verdadeira sequência daquilo que são as verdadeiras necessidades do 

concelho de Góis, tratando-se de opções, tendo sido dado prioridade a um 

conjunto de projetos, uns que transitam de um ano para o outro, outros que 

acalentamos na esperança de ter financiamento e outros cuja certeza de 

financiamento é real, e, por isso ter criado essa oportunidade. Como está 

imbuída de um espírito coletivo e de que o que lhe interessa mesmo é Góis. 

Referiu que a maioria socialista tem o mesmo compromisso que ela própria tem 

com o seu eleitorado, não tendo traído ninguém e muito menos o eleitorado de 

Góis. Quanto ao comentário do senhor Miguel Fortunato em momento algum 

numa tomada de posse se designam Vice-presidentes, tendo o próprio 

mencionado que foi logo no dia da tomada de posse a designação do Vice-

presidente, nesse dia não há designação desse cargo. Para além disso, o povo 

não elege nenhum Vice-presidente, mas sim Vereadores, e posteriormente a 

Equipa constitui-se como deve ser constituída. Não sente que em momento 

algum tenha traído o eleitorado, parecendo-lhe que às vezes pode haver 

alguma incoerência nas afirmações e até poderia questionar-se se quando nós 
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passamos de bancada em bancada se isso não é uma traição muito maior do 

que o facto de ter alterado a Vice-presidência.  

Terminou a sua intervenção, informando de que o assunto dos Documentos 

Previsionais para o ano de 2016, irá ser reagendado, possivelmente para a 

próxima reunião de Câmara, sendo a sua preocupação seguramente bem 

maior do que a de todos os presentes, sendo que criará todas as condições 

para que a documentação que não foi objeto de aprovação possa 

efetivamente vir a ser aprovada. Caso não seja, não se sentirá unicamente 

responsável. Na política quando dá jeito fala-se em Equipa, quando não dá 

jeito esgota-se a Câmara Municipal na Presidente da Câmara. Nós quando 

falamos e reportamo-nos ao passado e foram sempre maiorias socialistas jamais 

se está a esgotar o exercício da Câmara Municipal nos Presidentes de Câmara, 

porque também não o faz na sua pessoa, somos todos responsáveis quando 

estamos à frente numa organização.  

No que concerne à limpeza das florestas, referiu ter sido o ano que mais se 

investiu neste trabalho estando a autarquia a cumprir com um plano aprovado 

sobre esta matéria o qual ainda não está totalmente efetivado, esperado que 

no início no próximo ano o mesmo seja definitivamente concluído. 

Quanto aos contratos de comodato no âmbito do projeto da Praia Fluvial de 

Ponte do Sótão, informou que deu indicações a um dos juristas da autarquia a 

fim de se efetivar as diligências necessárias para cumprimento deste projeto. 

Quanto à rede de iluminação pública informou que irá realizar-se reunião com 

a EDP para discussão desse assunto. 

Relativamente aos danos verificados no sistema de abastecimento de água a 

Vila Nova do Ceira, informou que foi realizada reunião com a empresa a quem 

foi adjudicada esta obra tendo ficado acordado que ambas as partes 

envolvidas neste processo assumissem parte dos danos, tendo dado 

conhecimento de como é que se irá efetivar.   

Dada a palavra ao senhor Miguel Luís Martins Alves Fortunato solicitou que a 

senhora Presidente o esclarecesse que quando menciona e já não o fez pela 

primeira vez que andarmos aqui de bancada em bancada, está a referir-se à 

sua bancada ou à bancada que ele próprio lidera. 
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Dada a palavra à senhora Presidente de Câmara informou que quando faz 

menção a essa situação não é seguramente para a bancada do PS. 

Dada a palavra ao senhor Miguel Luís Martins Alves Fortunato mencionou que a 

senhora Presidente deveria olhar ambos os seus lados. 

Dada a palavra à senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz deu 

conhecimento de que não atendeu a chamada efetuada pela senhora 

Presidente em virtude de ter estado incontatável até às 18.00 horas no dia em 

causa, não tendo retribuído a mesma uma vez que se tratou do número fixo da 

Câmara Municipal e após as 17.00 horas ninguém atende o mesmo, 

acrescentando que se tivesse sido o número de telemóvel da senhora 

Presidente que efetivamente teria retribuído a chamada. 

O senhor Renato José Santos Vitorino, informou que não houve qualquer tipo de 

eleições para representante do líder de bancada do PS, acrescentando que 

foram dadas indicações para que o senhor Miguel Mourão na presente sessão 

representasse a bancada do PS. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

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

ATUALIZAÇÃO ORDINÁRIA DAS TAXAS MUNICIPAIS PARA 2016 - O senhor 

Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação do 

Executivo de 27.10.2015, relativamente ao assunto em epígrafe. 

Usou da palavra o senhor João Miguel Carvalho Mourão referindo que a 

bancada do PS congratula-se com a deliberação tomada pelo Executivo, 

numa ótica de não onerar as despesas mensais dos munícipes. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

não proceder a qualquer atualização ordinária do valor das taxas municipais 

para o ano de 2016, anexa ao Regulamento Geral de Taxas e Outras Receitas 

Municipais. 

 

5. REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO/PROPOSTA DE 

ATUALIZAÇÃO ORDINÁRIA DAS TAXAS MUNICIPAIS PARA 2016 – O senhor 
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Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação do 

Executivo de 27.10.2015, relativamente ao assunto em epígrafe. 

Usou da palavra o senhor João Miguel Carvalho Mourão referindo a bancada 

do PS congratula-se com a deliberação tomada pelo Executivo, numa ótica de 

não onerar as despesas mensais dos munícipes. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

não proceder a qualquer atualização ordinária do valor das taxas municipais 

para o ano de 2016, anexa ao Regulamento Municipal de Urbanização e 

Edificação. 

 

6. IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS/TAXAS A PRATICAR EM 2016 – O senhor 

Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação do 

Executivo de 27.10.2015, relativamente ao assunto em epígrafe. 

Interveio o senhor Renato José Santos Vitorino referindo que mais uma vez a 

Câmara Municipal decidiu manter as taxas a praticadas no presente ano para 

2016, sendo que poderia ter existido a hipótese de aumentar as mesmas como 

se verifica em alguns municípios, realçando a redução da taxa do IMI às 

famílias com descendentes. 

Usou da palavra o senhor Graciano Antunes Rodrigues referindo congratular-se 

pela tomada de decisão do Executivo sobre o assunto em questão, realçando 

a redução da taxa do IMI dos imóveis destinados a habitação própria 

atendendo ao número de dependentes, medida que se traduz de igual modo, 

num apoio às famílias, tal como prevê o cartão SLIJ com a natalidade e a Junta 

de Freguesia de Góis. 

Interveio o senhor Miguel Luís Martins Alves Fortunato referindo que a Câmara 

Municipal com o poder que tem de fixar estas taxas, poderia também utilizá-las 

como ferramenta de reabilitação e gestão urbana, ou como incentivo ao 

arrendamento. Acrescentou que o Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes 

por Góis concorda com a deliberação tomada, sendo importante que estes 

podem ser um incentivo à fixação de população no nosso território, mas 

também não vamos dizer que se estar a dar aqui alguma importância 

significativa, pois a redução prevista para a Câmara Municipal são de 3.500,00 
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euros. Referiu a existência um dado muito importante, i.e., os agregados 

familiares que beneficiam menos são os agregados familiares maiores, uma vez 

que conforme os números patentes no documento temos 15 agregados 

familiares com 3 ou mais dependentes a cargo que vão ter na média uma 

redução para 2016 de 2,9 euros no ano todo, ao passo que os agregados 

familiares que têm 2 dependentes a cargo tem uma redução anual de 20.15€. 

Acrescentou, que o número de agregados familiares com apenas um 

dependente a cargo, dá uma média de 40 mil euros por habitação, mas com 3 

ou mais é somente 25.000 € por agregado familiar. Isto é um reflexo do que é a 

nossa sociedade, as pessoas que têm mais dependentes são as que têm 

provavelmente as habitações mais degradadas e as que têm mais necessidade 

de verem as suas condições de vida mais melhoradas. 

Interveio o senhor João Miguel Carvalho Mourão referindo que a bancada do 

PS congratula-se com a deliberação tomada pelo Executivo, porquanto se 

tratam de medidas que irão beneficiar quem possuiu imóvel no nosso concelho 

e ao mesmo tempo quem habita e tem a seu cargo descendentes. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

fixar a Taxa de IMI dos Prédios rústicos: 0,8%, e, taxa de IMI dos Prédios urbanos: 

0,35%.  

Mais deliberou por unanimidade que nos casos de imóvel destinado a 

habitação própria e permanente coincidente com o domicílio fiscal do 

proprietário, fixar uma redução da taxa de IMI, atendendo ao número de 

dependentes que nos termos previstos no nº 13 do CIRS, compõe o agregado 

familiar a 31 de dezembro. A redução da taxa do IMI opera-se nos seguintes 

termos: redução de 10%, quando o agregado familiar tenha um dependente a 

cargo; 15% quando o agregado familiar tenha dois dependentes a cargo e 20% 

quando o agregado familiar tenha três ou mais dependentes a cargo. 

 

7. PROPOSTA DE FIXAÇÃO DAS FORMAS DE APOIO ÀS FREGUESIAS DO 

CONCELHO/ANO 2016 – O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu 

conhecimento da deliberação do Executivo de 27.10.2015, relativamente ao 

assunto em epígrafe. 
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Interveio o senhor Carlos da Conceição Jesus referindo não concordar com as 

questões patentes no documento em apreço as quais se baseiam na legislação 

para o efeito, acrescentando que há competências que a Câmara Municipal 

atribuiu às freguesias, sendo seu conhecimento que há imensas Autarquias que 

atribuem essas mesmas competências às freguesias sendo que as mesmas têm 

a durabilidade do mandato. No que concerne aos protocolos neste âmbito, 

referiu que houve uma tentativa de reunião com os Presidentes das freguesias 

do concelho e com o Executivo municipal para auscultar as mesmas no sentido 

da delegação de competências, sendo certo que apenas se realizou somente 

uma reunião nesse sentido, facto que lamenta porquanto existem determinados 

aspetos previstas na lei. Referiu que o governo também prejudicou legalmente 

as juntas de freguesias, uma vez que atribuiu novas competências às freguesias, 

as quais lamentavelmente não se fizeram acompanhar com o respetivo 

envelope financeiro. Terminou, referindo que em nome da União de Freguesias 

do Cadafaz e do Colmeal é seu entendimento que presente proposta deveria 

ser mais concreta naquilo no diz respeito às intenções da Câmara Municipal, 

realçando que não dúvida que estas sejam boas e que haja uma vontade de 

colaboração com as freguesias. Acrescentou, que um dos objetivos da referida 

lei é que haja políticas de proximidade em relação às pessoas e naturalmente é 

do conhecimento de todos que as juntas de freguesia estão mais próximas das 

populações podendo prestar um serviço de proximidade e com mais qualidade 

e com redução dos custos.   

Usou da palavra o senhor Graciano Antunes Rodrigues referindo que a presente 

proposta de apoio às freguesias acaba por ser aquilo que a Câmara Municipal 

já vem praticando, sendo que trazer a presente proposta à Assembleia 

Municipal é para cumprimento da legislação e ratificação daquilo que já vem 

sendo praticado, esperando continuar a marcar pontos na parceria que tem 

realizada entre a Câmara Municipal e a freguesia que preside. Efetivamente 

não vêm patentes determinados pormenores, para os quais a junta de freguesia 

de Góis já se disponibilizou para acordar relativamente a determinadas 

situações. Enalteceu a presente proposta de fixação de apoio às freguesias 

concelhias no sentido de todos os munícipes terem conhecimento da existência 
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desta colaboração entre a Câmara Municipal e as Juntas de Freguesia 

concelhias. Referiu ainda, que entre a freguesia de Góis e a Câmara Municipal 

não têm sido realizados quaisquer protocolos ou acordos, mas efetivamente na 

freguesia de Góis tem sido feito obras em parceria, contudo as mesmas têm 

sido realizadas no pleno cumprimento daquilo que é melhor para a população, 

sendo que as mesmas estão concretizadas. 

Usou da palavra o senhor Victor Manuel Fonseca Duarte referindo que as 

freguesias no regime democrático em Portugal são naturalmente o “parente 

pobre” do poder democrático, e de facto todas essas competências que estas 

autarquias têm vindo a conseguir são importantes, mas de facto se não houver 

instrumentos financeiros para as implementar não haverá muito a fazer. 

Acrescentou ainda, que no fundo esta organização autarca é medieval e todos 

sabemos direta ou indiretamente o que era uma Câmara Municipal no Estado 

Novo, que não tinha qualquer tipo de autonomia e capacidade de criar por si 

só obras do interesse de relevância no concelho, assistindo-se inclusive, a obras 

negociadas pelas Associações de Melhoramentos diretamente com o poder 

central. As Instituições existem, contudo para atingir os seus objetivos pelo que, 

têm de ter meios financeiros, que foi a grande vitória do poder autárquico pós 

25 de abril, foi de facto as câmaras municipais terem autonomia financeira, não 

devendo ser esquecido que inicialmente a transferência para as freguesias era 

realizada via Câmara Municipal, método que caiu em desuso, ganhando as 

freguesias autonomia melhorando o trabalho das mesmas. O importante para a 

Freguesia de Alvares é que se mantenha esse espírito de colaboração que 

deve haver entre a Câmara Municipal que é quem tem os meios financeiros, 

pessoal técnico e a logística necessária, a fim de poder ajudar em alguns 

processos. Terminou, referindo que as competências são importantes, porém se 

não existir autonomia financeira capaz de suprir algumas necessidades não se 

podem realizar um conjunto de atividades. Relativamente à presente proposta, 

referiu que a posição da freguesia de Alvares é que se mantenha o espírito de 

colaboração que tem existido entre a Câmara Municipal e a autarquia que 

preside, porque de facto estão muito limitados em termos financeiros. As 

competências todas que foram atribuídas às freguesias apelida as mesmas de 
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condicionadas, apesar de decorrerem da lei há situações inexplicáveis 

porquanto existe um desfasamento entre o que são obrigações e os meios 

financeiros que temos ao nosso dispor, porque há falta dos mesmos não há boa 

vontade que lhes resista, residindo a questão se são ou não mal geridos, porque 

o envelope é sempre o mesmo, se houver mais meios financeiros será muito 

mais fácil responder às necessidades das nossas populações.   

Interveio o seu António Barata Carvalho que referiu que se as Juntas de 

Freguesia se não forem possuidoras de fundos financeiros, as competências 

legalmente impostas provavelmente não poderão ser cumpridas no seu todo, 

pelo que reitera o seu agradecimento à Câmara Municipal pelos apoios 

financeiros e logísticos atribuídos à freguesia que preside, porquanto são 

importantes na realização de obras a bem da população varzeense. 

Interveio o senhor João Miguel Carvalho Mourão referindo que a proposta 

apresentada pela Câmara Municipal vem no sentido de cumprimento o que 

plasma a legislação, cabe à Câmara Municipal apresentar propostas à 

Assembleia Municipal sobre formas de apoio às freguesias no quadro da 

promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das populações. 

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

apenas a Câmara Municipal com a presente proposta está a cumprir com o 

que a legislação plasma. Porém, no seu entendimento a proposta em causa 

deveria ser mais ambiciosa, sendo que desejava ter conhecimento dos apoios 

cedidos às freguesias pela Câmara Municipal tanto do ano de 2014 como no 

presente ano, porquanto um Presidente de Freguesia na sua intervenção referiu 

que os apoios não funcionam tendo as suas palavras sido unânimes por todos 

que presidem as respetivas freguesias concelhias. Sugeriu que o Executivo 

pegue em 50% dos subsídios com que apoia outras Instituições para 

remuneração mensal dos seus trabalhadores, e ponha esses mesmos 

trabalhadores ao serviço das freguesias a serem orientados pelas mesmas com 

esses valores monetários, porquanto não lhe residirem dúvidas que esses 

montantes geridos pelas freguesias daria mais rendimento ao concelho, não 

estando em causa o mérito dos trabalhadores, ou se deve-se ou não atribuir os 
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subsídios, ou, proporcionarem esses postos de trabalho, está em causa a 

eficiência dessa pesadíssima máquina que a Câmara Municipal sustenta.     

Dada a palavra ao senhor Carlos da Conceição Jesus referiu não mencionar 

que o tipo de apoio patente no documento em discussão não funcionava, 

referindo que o presente documento no seu entendimento deveria ser mais 

específico relativamente aos apoios a cada entidade da freguesia. 

Acrescentou que legalmente há um conjunto de competências delegadas 

pelo que as freguesias têm mais facilidade, são um conjunto de medidas que 

são tão simples, não sendo nada de transcendente, as Câmaras municipais têm 

de ter o seu envelope financeiro para financiar essas atividades, de certeza que 

há uma melhoria.  

Dada a palavra à senhora Presidente de Câmara referiu que tem de se 

desmistificar o que significa fixação de formas de apoios às freguesias e 

delegação de competências. A Câmara Municipal tem de fixar as formas de 

fixação propor à Assembleia Municipal, mas não invalida a delegação de 

competências e ali não menciona que devem as Câmaras municipais, mas sim 

podem as câmaras municipais delegar algumas competências nas juntas de 

freguesia, pelo que o assunto em discussão trata-se de uma proposta de apoio 

às freguesias e não invalida que se possa dar um salto mais longo e maior com 

quem estiver interessado de se efetivar a delegação de algumas 

competências. Informou, ter um compromisso perante o Executivo de 

apresentar um estudo do investimento realizado em 2014/15 em cada uma das 

freguesias do concelho, crendo que as maiores preocupações ficarão 

desmistificadas com essas formas de apoio, das quais serão de igual modo 

dado conhecimento a esta Assembleia Municipal.   

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria, com 

dezoito votos a favor e uma abstenção, do senhor Carlos da Conceição Jesus, 

emitir parecer favorável à proposta de fixação das formas de apoio às 

freguesias. 

O senhor Carlos da Conceição Jesus apresentou para o efeito a seguinte 

declaração de voto: “Abstenho-me na aprovação deste documento pelas 

razões que já evoquei, gostaria de ver especificadas em concreto algumas 
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ações que desejava ver concretizadas. Particularmente, verifico que existe 

alguma confusão, pelo que convido à leitura da Lei nº75/2013, de 12 de 

setembro, do artigo 129º até ao 133º, onde plasmam as competências a que se 

refere, sendo essas que desejaria ver concretizadas, não as que constam no 

documento em apreço, porquanto não lhe suscitam qualquer dúvida embora 

gostava de ver em concreto quais são as medidas”. 

 

8. ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DO SERVIÇO DE GESTÃO DE 

RESÍDUOS URBANOS DO CONCELHO DE GÓIS/PROPOSTA – O senhor Presidente 

da Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação do Executivo de 

24.11.2015, relativamente ao assunto em epígrafe. 

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

pronunciar-se relativamente ao presente ponto e aos dois seguintes. Primeiro 

quanto à legalidade deste ato, porque estamos a pronunciar sobre uma 

alteração de regulamentos, cuja ata ainda não existe, e, não foi aprovada em 

sede de Câmara Municipal. Segundo, colocou a questão quanto à 

deliberação em si, se a mesa da Assembleia Municipal concorda com o que a 

Câmara deliberou por maioria. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que relativamente à 

questão proposta sobre a deliberação tomada por maioria, a senhora 

Presidente usou o voto de qualidade, apesar da deliberação não plasmar tal 

facto a lei prevê esta situação. 

Interveio o senhor Miguel Luís Martins Alves Fortunato referindo que o poder 

legislativo que a Assembleia Municipal tem, como é o caso, é o ato mais solene 

que esta assembleia tem. Acrescentou que o órgão que solicitou a este órgão 

para deliberar sobre os assuntos em questão não exteriorizou que o aprovou.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que foi um assunto 

discutido e que a mesa concluiu que a lei geral prevalece. 

Usou da palavra o senhor João Miguel Carvalho Mourão, que referiu que 

efetivamente apesar de extar implícito na deliberação, a senhora Presidente 

usou o voto de qualidade. 
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Quanto ao presente assunto, referiu que a Câmara Municipal está a cumprir 

com as orientações da ERSAR, sendo que essas orientações são de âmbito 

nacional, o que muitas das vezes não são acautelados os territórios com 

economias diferentes, sendo exemplo disso os territórios do interior do país. 

Contudo, a Câmara Municipal com as propostas apresentadas fez o equilíbrio 

entre aquilo que são as orientações da entidade reguladora e aquilo que são 

as atualizações nas taxas que são impostas aos munícipes, por isso a Câmara 

Municipal tem de cumprir naquilo que são as orientações, a fim de não ser 

penalizada. 

A senhora Presidente da Câmara Municipal referiu que a lei menciona que o 

Presidente de Câmara usa o voto de qualidade, sendo evidente que este está 

implícito, pelo que se a Assembleia Municipal entender poderão os assuntos 

serem agendados para uma outra reunião, sendo intenção da Câmara 

Municipal que as presentes alterações aos documentos em causa entrassem 

em vigor no dia 01.01.16. Acrescentou, que o voto de qualidade, vale por dois, 

caso não tivesse utilizado o voto de qualidade, nunca na deliberação poderia 

constar que a Câmara deliberou por maioria.   

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu ser essa também a 

interpretação da mesa, referindo ainda, que deseja que a senhora Presidente 

da Câmara Municipal prestasse um esclarecimento relativamente à não 

aprovação da Ata de 14.04.15. 

A senhora Presidente referiu que relativamente à Ata de 14.04.15 em que foram 

aprovados alguns assuntos em minuta, nomeadamente os pontos 8,9 e 10 da 

presente ordem do dia, referiu ter solicitado parecer jurídico o qual refere que 

as aprovações em minuta e que as deliberações aprovadas em minuta 

produzem efeitos, sendo este também o nosso entendimento. Contudo, referiu 

que se trata de um assunto que terá que ser novamente agendado, em virtude 

de existir uma forma de se aprovar a Ata, que é a reprodução integral da 

gravação da citada reunião, em virtude dos argumentos utilizados pelos 

Vereadores cujo argumento de voto foi contra, foi dizer que a ata tinha erros e 

omissões. Acrescentou, ter colocado por duas vezes a possibilidade de ouvirem 

as gravações e dizerem claramente onde estão as omissões, erros e onde é que 
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se faltou à verdade, referindo não te havido disponibilidade por parte dos 

vereadores para ouvir a gravação, pelo que continua a acreditar que é 

possível. Uma vez que se continuar no registo de que não há possibilidade para 

ouvir a gravação e propor eventualmente alguma alteração, irá ter que 

reproduzir na íntegra e naturalmente não haverá nenhum motivo para não ser 

aprovada.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que a mesa face aos 

esclarecimentos apresentados pela senhora Presidente e ao parecer jurídico 

existente que dá como legal a decisão já tomada e eventualmente a decisão 

que possa no dia de hoje vir a ser tomada estamos em condições de avançar 

com o presente assunto. 

Usou da palavra o senhor Pedro Miguel Conceição Agostinho referindo que 

dado a que estamos perante uma matéria sensível, qualquer pessoa que veja 

este parcelar da Câmara Municipal entenderá que esta “gente anda toda a 

dormir”, ou, se trata de um lapso, porquanto são dois votos a favor, dois contra 

e uma abstenção, ou então é fácil, trata-se de assuntos que foram aprovados 

por maioria, pelo que numa questão de sensibilidade da matéria e pelo 

processo em questão, deveria existir o compromisso de alterar o português.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que este órgão não tem 

poderes para alteração do parcelar, tendo dado conhecimento do que o CPA 

menciona sobre o voto de qualidade.  

Interveio o senhor Miguel Luís Martins Alves Fortunato, referindo que o problema 

do documento em apreço não é não plasmar o voto de qualidade, tratando-se 

de um mal menor, sendo que esta questão de semântica, sendo óbvio que 

todos percebemos que a senhora Presidente usou o seu voto de qualidade. 

Referiu que no âmbito do nosso poder legislativo poderá vir um qualquer  

munícipe evocar alguma irregularidade ou ilegalidade sobre o regulamento, 

mas quanto a isto há formas de suprir, agora a ausência de aprovação de uma 

Ata é diferente. 

Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara Municipal referiu ser seu 

entendimento que a Assembleia Municipal não tem poder legislativo. 
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Comprometeu-se a solicitar parecer jurídico sobre a obrigatoriedade de constar 

na deliberação o voto de qualidade.  

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

quanto a esta matéria de uma forma geral, porque decorre da própria 

imposição legal, há uma tentativa e esforço por parte do poder central em que 

os Municípios adequem os gastos dos serviços que prestam com a receita 

efetiva, há uma taxa e o Município pratica um serviço à população. Há a 

tentativa do montante arrecadado cubra efetivamente a despesa que é feita 

para proporcionar essas atividades aos munícipes. A questão que aqui se 

coloca principalmente no consumo de água, é a não existência de números 

precisos do consumo, i.e, a quantidade de água captada é igual à quantidade 

de água vendida, pelo que questionou onde é que está a imputação desses 

custos. Mais questionou o Executivo se tem a noção da quantidade de água 

que é desperdiçada, pelo que lhe apraz mencionar que terá de haver algum 

esforço por parte do poder local via ANAFRE e Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, para esta situação, porque os grandes municípios têm 

empresas municipais e até dão lucro. Referiu que não se pode seguir estas 

legislações à risca, o fornecimento de água e de bens aos nossos munícipes têm 

de dar prejuízo, o nosso território é enorme e agreste e não podemos estar a 

atualizar taxas na expetativa de um dia a Câmara Municipal ter um serviço 

lucrativo com a água.  

Relativamente ao parecer jurídico sobre a ausência do voto de qualidade, 

sobre a validade ou não, ou, a falta de eficácia, efetivamente é do seu 

conhecimento o referido parecer, sendo que a senhora Presidente quando 

mencionar o parecer fale da sua totalidade, porque quem ler o mesmo fica 

com a ideia que o jurista não sabia tudo, sendo uma questão que tem de ser 

mencionada, porque se ele tivesse conhecimento das declarações de voto 

que foram feitas pelos Vereadores que chumbaram aquela Ata de certeza que 

teria elaborado um parecer diferente. Embora se subentenda no parecer que 

tem razão, aliás um outro jurista do mesmo gabarito, emitiu um parecer para ao 

Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis exatamente no sentido de 

dizer que aquele ato é ineficaz, portanto não existe.  
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O senhor Presidente deu conhecimento do artigo 33º do CPA relativamente ao 

empate na votação. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com 11 

votos a favor, dos elementos do PS, 1 abstenção, do senhor Victor Manuel 

Fonseca Duarte do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, e, 

sete votos contra, dos senhores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes 

por Góis, Miguel Luís Martins Alves Fortunato, 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, aprovar o Projeto de Alteração do Regulamento 

Municipal do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos do Concelho de Góis. 

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

Eleitores Independentes por Góis apresentou a seguinte declaração de voto: 

“Votamos contra uma vez que o Regulamento que agora se pretende alterar 

foi aprovado numa reunião do Executivo da qual não foi aprovada a respetiva 

Ata.” 

 

9. ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO 

CONCELHO DE GÓIS/ PROPOSTA – O senhor Presidente da Assembleia 

Municipal deu conhecimento da deliberação do Executivo de 24.11.2015, 

relativamente ao assunto em epígrafe. 

Interveio o senhor João Miguel Carvalho Mourão referiu que se tratam de 

documentos que foram objeto de discussão pública não tendo sido dado 

qualquer contributo aos mesmos. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com 11 

votos a favor, dos elementos do PS, 1 abstenção, do senhor Victor Manuel 

Fonseca Duarte do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, e, 

sete votos contra, dos senhores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes 

por Góis, Miguel Luís Martins Alves Fortunato, 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 
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Sequeira Cardoso Bandeira, aprovar o Projeto de Alteração ao Regulamento 

Municipal dos Sistemas Públicos e Prediais de Abastecimento de Água e de 

Saneamento de Águas Residuais do Concelho de Góis. 

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

Eleitores Independentes por Góis apresentou a seguinte declaração de voto: 

“Votamos contra uma vez que o Regulamento que agora se pretende alterar 

foi aprovado numa reunião do Executivo da qual não foi aprovada a respetiva 

Ata.” 

 

10. ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS/PROPOSTA – O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu 

conhecimento da deliberação do Executivo de 24.11.2015, relativamente ao 

assunto em epígrafe. 

Interveio o senhor Miguel Luís Martins Alves Fortunato referindo que o facto de 

determinado ato ser posto à apreciação pública e de não ter havido qualquer 

sugestão, trata-se de um argumento demagogo. Referiu não ter conhecimento 

de quais as consequências de o munícipe vir reclamar estas atualizações, sendo 

que já se passaram seis meses e nada se faz para resolver a aprovação 

daquela ata. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com 11 

votos a favor, dos elementos do PS, 1 abstenção, do senhor Victor Manuel 

Fonseca Duarte do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, e, 

sete votos contra, dos senhores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes 

por Góis, Miguel Luís Martins Alves Fortunato, 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, aprovar o Projeto de Alteração ao Regulamento 

Geral de Taxas e Outras Receitas Municipais.  

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

Eleitores Independentes por Góis apresentou a seguinte declaração de voto: 

“Votamos contra uma vez que o Regulamento que agora se pretende alterar 
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foi aprovado numa reunião do Executivo da qual não foi aprovada a respetiva 

Ata.” 

 

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

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS/COMUNICAÇÃO PERIÓDICA - Foi 

presente a deliberação do Executivo de 10.11.2015, relativa ao assunto em 

epígrafe. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

12. 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. 

Usou da palavra o senhor Miguel Luís Martins Alves Fortunato mencionando não 

se pronunciar sobre o assunto em questão, porquanto os documentos foram 

entregues fora do prazo legalmente estabelecido, pelo que caso se justifique, 

pronunciar-se-á numa próxima sessão da Assembleia Municipal.  

 

APROVAÇÕES EM MINUTA: 4 a 10  

 

PÚBLICO: Dada a palavra ao público 

a)Usou da palavra o senhor João Reis Antão, referindo ser sua prática através 

das rede social Facebook divulgar a sua freguesia e as atividades que vão 

sendo promovidas por todas as Entidades de Alvares, sentindo um privilégio 

pelas palavras de agradecimento que tem vindo a ser remetidas à sua pessoa 

por todos quanto visualizam a sua página. 

Continuou, referindo que alguns assuntos que são objeto de deferimento da 

Câmara Municipal deveriam, no seu entendimento, ter um tratamento mais 

célere. Referiu ainda, que quanto a questões políticas, na sua ótica deve 

prevalecer sempre o bom senso, devendo ser tomadas medidas a bem da 

população do concelho. 
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E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo senhor Presidente declarada 

encerrada a sessão, pelas vinte 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,____________________________ 
 

 


