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ATA Nº 1/2013 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO 

DIA VINTE E OITO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E TREZE. Aos vinte e oito dias do mês 

de fevereiro do ano de dois mil e treze, no Auditório da Biblioteca Municipal 

reuniu a Assembleia Municipal pelas dezassete horas com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

1. APROVAÇÃO DA ATA Nº7/2012  

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 

4. CIMPIN/ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL  

5. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇÃO LEGAL, PARECER E 

AUDITORIA EXTERNA  

6. AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 

RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES 

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

PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS – 

COMUNICAÇÃO PERIÓDICA  

8. 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO FINANCEIRO DE 2013 

9. APRECIAÇÃO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA 

PÚBLICO 

 

Estavam presentes os senhores:  

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

1º Secretário: Jaime Miguel Fernandes Garcia (PS) 

2º Secretário: Maria de Lourdes da Costa Serôdio Barata (PS) 

 

Vogais:  

Partido Socialista (PS) – Antonino dos Prazeres Antunes, José Rodrigues, Manuel 

Martins dos Santos, Dr. Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva, Drª. Sílvia Maria 

Gonçalves Fernandes Santos. 

Partido Social Democrata (PSD) - Engº José Henriques Antunes (PSD); Justino 

Geraldes, Drª. Maria do Céu Simões Alves (PSD), Maria Olinda Bandeira das 
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Neves Almeida Simões, Pedro Miguel da Conceição Agostinho, Victor Manuel 

Nogueira Dias. 

 

Coligação Democrática Unitária (CDU) - Ana Cristina Garcia Cunha e Santos 

 

Presidentes das Juntas de Freguesia de: 

Alvares - Enfº Victor de Jesus Marques (PS) 

Cadafaz - Casimiro Alves Vicente (PSD) 

Colmeal - Carlos da Conceição de Jesus (PS) 

Góis - Alberto Jorge Alves dos Reis (PS)  

Vila Nova do Ceira - António José Madeira Gouveia (PSD) 

 

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 D. 

Maria Helena Antunes Barata Moniz. 

 

1. APROVAÇÃO DA ATA Nº7/2012 - O senhor Presidente Assembleia Municipal 

deu a palavra aos membros dos Grupos Municipais para se pronunciarem 

relativamente à Ata nº7/2012. 

Após algumas considerações sobre a mesma, foi posta à votação a Ata nº7/2012 

tendo sido 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 27.12.2012 até à 

presente data, nomeadamente uma comunicação remetida pelo Município do 

Crato relativamente à autonomia do Poder Local; ofício da Câmara Municipal 

de Góis dando conhecimento do Edital relativo às datas das reuniões ordinárias 

do Executivo para o corrente ano; ofício da Câmara Municipal de Góis 

solicitando pedido de esclarecimento quanto a uma questão colocada pelo 

senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia em reunião de Câmara, 
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relativo a um documento da Assembleia de Freguesia de Cadafaz referente à 

reorganização administrativa; ofício da Câmara Municipal de Góis dando 

conhecimento das alterações ao seu Regimento o qual pode ser consultado no 

sítio eletrónico do Município de Góis; proposta de alteração do regimento da 

Assembleia Municipal remetido pelo senhor deputado Pedro Miguel da 

Conceição Agostinho. Relativamente a este último assunto, o senhor Presidente 

da Assembleia Municipal informou que se trata de uma proposta que terá que 

ser devidamente estudada, pelo que propôs que numa próxima reunião seja a 

mesma objeto de análise. 

O senhor deputado Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva, após ter solicitado o uso 

da palavra, referiu que a proposta apresentada deverá ser discutida fora do 

contexto da presente reunião e conjuntamente com todos os Grupos com 

assento nesta Assembleia Municipal, pelo que se disponibilizou a reunir para que 

seja elaborada conjuntamente proposta de alteração do Regimento da 

Assembleia Municipal. 

A senhora deputada Ana Crista Garcia Cunha e Santos declinou o convite para 

participação na reunião para discussão da proposta de alteração ao 

Regimento. 

 

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

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

senhores deputados para se pronunciarem. 

Usou da palavra o senhor deputado Vítor de Jesus Marques que se prevaleceu 

da oportunidade para publicamente agradecer à Câmara Municipal todo o 

trabalho de melhoria e reparação das estradas florestais realizado na freguesia 

de Alvares. 

Interveio o senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho 

questionando sobre a possibilidade do Município lhe facultar o documento 

remetido pelo Município de Coimbra relativo à constituição da nova CIM, 

apresentado na reunião do Executivo de 27.12.12. Mais referiu, que até à data 

ainda não rececionou resposta da Câmara Municipal ao seu pedido de 

informação relativo à rede de saneamento básico do concelho de Góis. 
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Seguidamente, referiu que no dia 15.03.13 o jornal “O Varzeense” irá comemorar 

o seu 50º Aniversário, sugerindo que o Município de Góis atribuísse a Medalha do 

Concelho, uma vez que é seu entendimento que este órgão de comunicação 

social é meritório desta homenagem porquanto divulga e promove desde a 

primeira hora tanto a nível nacional, como internacional o concelho de Góis. 

Sobre a proposta de alteração ao Regimento da Assembleia Municipal que 

apresentou ao senhor Presidente da Assembleia Municipal, referiu que o 

Regimento é um documento dinâmico passível de ser alterado sempre que se 

justifique e que a Assembleia Municipal assim o entenda. As propostas que 

apresentou são no seu entendimento de melhoria, podendo outros deputados 

também apresentar sugestões e num momento próprio serem as mesmas objeto 

de discussão em sede de Assembleia Municipal. 

Por último, para que não suscitem mal entendidos referiu que a sua pessoa em 

momento algum mencionou que tenha sido responsável pelo protocolo assinado 

entre a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis e o INEM, se o 

INEM está em Góis foi porque existem Instituições que foram responsáveis pela 

sua vinda.  

Interveio o senhor deputado Carlos Conceição Jesus que relatou alguns casos 

de burla verificados nas freguesias de Alvares e Vila Nova do Ceira, pelo que 

solicitou uma maior divulgação de todos na prevenção destes casos.  

Relativamente ao processo da reforma administrativa, referiu que todos sabemos 

qual o ponto de situação e quais as medidas que foram tomadas neste 

processo, sendo uma lei penaliza fortemente as populações, e no caso do 

concelho de Góis, que penaliza a freguesia do Colmeal, uma vez que é do 

conhecimento geral o trabalho que cada Presidente de Junta fez, qual foi a luta 

da Junta do Colmeal e o resultado que temos. 

Seguidamente, mencionou a existências de pessoas dentro do concelho de Góis 

que teimam, ou por desconhecimento, ignorância, ou por má fé em enganar as 

pessoas, uma vez que é importante dizer o que está em cima da mesa para o 

concelho de Góis, o que foi deliberado para este concelho, esclarecendo que 

não há unidade nenhuma, não há nenhum grupo de trabalho nomeado pelo 

Município, havendo apenas uma agregação de freguesias que terão o seu 
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términos até ao dia das eleições e após esse período cessam as suas funções, 

dando lugar a um outro mecanismo, sendo que colocou algumas questões 

sobre a nova dinâmica, que será criada após eleições. 

Considera que é altura para continuar a lutar cada vez mais, porque a freguesia 

de Colmeal, ainda não baixou os braços, continuando a lutar, mas se a 

agregação das freguesias de Cadafaz e Colmeal for uma realidade, que a 

possamos enfrentar minimizando os impactos negativos para as populações. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que, relativamente à 

intervenção do senhor deputado Carlos Conceição Jesus, é contra o discurso 

que utilizado uma vez que engloba todo e qualquer político, no qual a sua 

pessoa também está incluída. Acontece que nunca falou, nem falará sobre 

essas matérias, mas da forma como o senhor deputado discursou subentende 

que também o incluiu, uma vez que é a razão por que se viu obrigado a intervir 

nesse sentido. Mais referiu, que temos que ser objectivos e dizer cara a cara de 

quem se trata, porque dizer que ‘anda alguém, foram, dizem’ também pode 

estar incluído nisso, mas não está nem estará, é a razão por que foi obrigado a 

afirmar aqui o seu descontentamento relativamente àquilo que disse.  

Usou da palavra o senhor Carlos Conceição Jesus referindo que a freguesia que 

mais lutou para inverter a situação apresentada pela UTRAT foi a do Colmeal, 

pelo que tem alguma legitimidade de falar sobre este assunto. Referiu ainda, 

que foi claro relativamente a esta questão, uma vez que disse o que se passa na 

freguesia do Colmeal e com as populações. Referiu ainda, que tanto quanto 

sabe o senhor Presidente da Assembleia Municipal já não vai algum tempo à 

freguesia do Colmeal, o que mencionou é que não se alimentem e se 

desmistifiquem este tipo de situações, referindo ainda que não iria mencionar 

quem proferiu essas palavras, entendendo que no exercício das suas funções 

como Presidente de Junta tem de defender a sua população. Por último, referiu 

que quando fez menção “às pessoas que andavam a enganar a população da 

sua freguesia”, em momento algum referiu ou quis referir que se tratam de 

elementos do Executivo Municipal ou da Assembleia Municipal. 

Interveio o senhor deputado Pedro Agostinho, informando que a última vez que 

esteve na freguesia do Colmeal foi ao serviço dos Bombeiros Voluntários de Góis, 
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pelas 04.00 horas, referindo ainda, estar disponível para que junto com o senhor 

Presidente da Junta de Freguesia de Colmeal continuar a luta contra a extinção 

da sua freguesia.  

Interveio o senhor deputado Antonino dos Prazeres Antunes referindo que é 

conhecedor do caso de burla apresentado pelo senhor deputados Carlos Jesus, 

uma vez que na freguesia de Alvares aconteceram casos semelhantes. 

Prevaleceu-se da oportunidade para agradecer à Câmara Municipal de Góis, 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis e a todos quanto se 

associaram no socorro às populações aquando as intempéries ocorridas em 

janeiro último, pelo empenho e colaboração. 

Referiu ainda que por ter sido derrubado um cabo numa zona na sua freguesia, 

ainda antes do período das intempéries, existem cinco utente que ainda não 

têm comunicações telefónicas, lamentando tal facto, uma vez que já foram 

tomadas inúmeras vezes medidas junto da Entidade competente para que esta 

situação seja reparada, sendo que até à data ainda não se verificou qualquer 

intervenção, solicitando o apoio da Câmara Municipal neste processo. 

Acrescentou, que no que concerne à falta de energia elétrica, solicitou a 

intervenção da Câmara Municipal, uma vez que há uns anos quando se 

verificava a falta de energia bastava comunicar aos serviços que estes num 

prazo de duas horas procediam à respetiva reparação, situação que 

presentemente não se verifica, apresentando como exemplo uma situação que 

ocorreu em 12 horas depois de detetada a falta de energia é que foi a mesma 

reposta, sem ter sido em época de intempéries. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que a solução para os casos 

sinalizados pelo senhor deputado Antonino Antunes resulta com a transmissão 

dos mesmos junto às entidades competentes. 

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

a sua intervenção congratulando-se pelo facto de pela segunda vez 

consecutiva não se verificar qualquer falta nesta Assembleia Municipal. 

De seguida, apresentou as suas felicitações à Câmara Municipal e outras 

Entidades parceiras na divulgação do concelho, tanto ao nível da oferta 

turística, os trabalhos dos nossos artistas, eventos culturais e desportivos entre 
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diversas outras iniciativas, congratulando-se pela recente apresentação do Guia 

Aldeias de Xisto, o qual teve lugar na Aigra Nova, havendo um destaque 

adicional para a nossa região que lhe apraz registar, sendo mérito da Câmara 

Municipal de Góis, da Lousitânea e da ADXTUR. Referiu que este Guia servirá com 

certeza para uma promoção mais efetiva, permitindo que o concelho e região 

interior comecem a ter contrapartidas relativamente aos investimentos 

realizados, à semelhança do que já acontece nas Aldeias Históricas de Portugal. 

Referiu ainda que os nossos ex-libris são hoje essas nossas aldeias, assim como as 

praias fluviais, que ainda necessitam de uma maior divulgação. 

Relativamente às intempéries ocorridas no passado mês de janeiro, apraz-lhe 

referir que apesar da sua grande dimensão houve uma ação estratégica que 

correu bem, agradecendo o empenho de todas as Instituições e sociedade civil 

que estiveram presentes no socorro às populações. Realçou o papel 

preponderante do Executivo Municipal junto das empresas fornecedoras de 

serviços para que se procedesse de imediato à reparação de algumas das 

anomalias, destacando de igual modo todo o trabalho efetuado 

posteriormente. Ainda sobre este assunto, referiu que avaliação geral do 

trabalho e da capacidade de resposta por parte das entidades envolvidas pode 

ser considerada positiva, ainda que futuramente se deva acautelar uma melhor 

e mais eficiente estratégia de atuação. 

Continuou fazendo referência às Comunidades Intermunicipais, em que o 

concelho de Góis na CIM do Pinhal Interior Norte ocupa um lugar de 

centralidade e que na anunciada nova CIM de Coimbra, fica colocado num 

dos extremos, mencionando a sua apreensão pela forma como esta “reforma” 

foi efetuada, relegando os concelhos do interior para um plano secundário em 

favor dos concelhos do litoral e com maior índice populacional e de 

desenvolvimento. Referiu que espera que isso não venha a ser real, desejando 

que a defesa do interior seja assumida por todos de igual forma e interesse, 

realçando que quando menciona “todos” refere-se à cidade de Coimbra e aos 

concelhos do litoral, esperando ainda que os órgãos destas comunidades 

venham a ser eleitos ou designados de uma forma clara, eliminando eventuais 

‘oportunidades de emprego’ para ‘desocupados’ da vida politica. Lamentou 
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ainda a ausência de discussão pública relativamente às alterações nas CIM, não 

se percebendo bem as razões das mesmas, referindo que Góis e a CIMPIN 

tiveram há pouco tempo atrás despesas significativas com a elaboração de 

Planos Estratégicos que agora para nada servem.  

De seguida comentou a excelente classificação que o concelho de Góis obteve 

no relatório sobre os índices de qualidade de vida publicado pelo Observatório 

para o Desenvolvimento Económico e Social da Universidade da Beira Interior, 

alcançando o honroso 29º lugar a nível nacional. Considerou que tal não 

acontece por acaso, mas como fruto do trabalho de muitos anos e 

naturalmente que o mérito deve ser partilhado por muitas pessoas, mas 

principalmente pelos executivos municipais e pelos Goienses. Face à situação 

que o país atravessa é importante comparar a dificuldade e os desempenhos na 

gestão do Município de Góis com a gestão que os nossos governantes fazem ao 

nosso país. O que o nosso governo melhor faz é a implementação de medidas 

de austeridade e acabar com o estado social, e nem sequer o bom exemplo da 

demissão do senhor Secretário de Estado Paulo Júlio fez com que o Ministro 

Miguel Relvas também se demita por factos consideravelmente mais graves. Na 

sua opinião será fácil gerir uma câmara ou um país quando existe riqueza e 

dinâmica económica, difícil será gerir quando não há recursos, nem pessoas, 

nem dinamismo económico, acrescentando que difícil é fazer aquilo que Góis 

consegue ao atingir o 29º lugar nacional nos indicadores de qualidade de vida, 

sendo um mérito muito grande, pelo que temos que estar todos orgulhosos por 

pertencer a este Concelho e de ter boas condições, que muitas vezes passam 

quase despercebidas por valorizarmos preferencialmente as questões de 

dinheiro e riqueza. Este é um facto muito importante e é bem o exemplo do 

mérito e do trabalho desenvolvido pelos agentes locais. 

Referiu ainda subscrever as palavras do senhor deputado Carlos Jesus, no que 

respeita à necessidade da continuidade da luta pela manutenção das cinco 

freguesias do concelho de Góis, sendo sua opinião que todos devemos 

continuar a pugnar convictamente por esse objetivo. 
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O senhor deputado Jaime Garcia terminou a sua intervenção sugerindo que, em 

linha com os compromissos e prática anterior, seja promovida uma próxima 

reunião desta Assembleia Municipal na freguesia de Vila Nova do Ceira. 

Interveio o senhor deputado Paulo Miguel Fernandes Silva que iniciou a sua 

intervenção congratulando-se pela eleição dos novos órgãos sociais da Casa do 

Povo de Vila Nova do Ceira em 26 de Janeiro com uma saudação especial ao 

Gonçalo Santos, considerando que a eleição da equipa liderada por este jovem 

é um excelente sinal de que a cidadania e a renovação estão bem emergentes 

na nossa comunidade e de que existem jovens disponíveis para trabalhar no 

desenvolvimento e no fomento da cultura e do desporto. Na despedida é 

fundamental também ter uma palavra de apreço ao Senhor Felisberto Costa 

pelo trabalho abnegado que fez em prol da colectividade. 

De igual modo, congratulou-se pela excelência do programa e pela qualidade 

disponibilizada pela equipa que organizou o II Encontro de Cidadania e 

Responsabilidade Sócio Ambiental no passado dia 13 de Fevereiro. O Município 

de Góis continua a demonstrar estar vários patamares acima da média na 

organização deste tipo de eventos, reconhecendo os excelentes efeitos positivos 

para o concelho de Góis em ter ilustríssimos oradores como o Prof. Dr. Fernando 

Savater da Universidade de Madrid que trouxe várias dezenas de pessoas a este 

evento. 

Continuou, referindo que se aproxima o “fandango das eleições” autárquicas 

como sugeriu um deputado na última Assembleia Municipal. Da parte do Partido 

Socialista referiu ter casa arrumada, com a eleição da Comissão Política e com o 

anúncio da recandidatura da nossa líder e camarada Drª. Maria de Lurdes de 

Oliveira Castanheira num jantar comemorativo do 3º ano de executivo realizado 

em Vila Nova do Ceira, o qual contou com a presença de várias centenas de 

pessoas. Mais referiu, que o GMPS gostaria de ver da parte de outros partidos a 

mesma definição, a mesma facilidade em definir candidaturas e construir 

programas autárquicos, porque é importante ter oposições fortes e construtivas. 

Considerando que não parece esse o caminho está a ser seguido, pois a cerca 

de meio ano das eleições, subsiste a ausência, o vazio de ideias e propostas e a 

falta precisamente de um caminho, de um líder. Referiu ainda, que esse partido 
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deveria fazer uma análise profunda do que tem estado na génese de décadas 

de derrotas eleitorais e no afastamento do seu eleitorado e militância. Talvez 

continuar a apostar em figuras que evitaram ir à luta noutros partidos, em 

pessoas que renunciam aos seus mandatos pouco tempo após as eleições e que 

se congratulam pelo encerramento nocturno do SAP, em eleitos que afirmam 

que Góis é um concelho miserável, em Presidentes de há 30 ou 40 anos atrás, em 

pessoas que só criticam e denunciam, nada constroem ou propõem, pelo que 

continuar a apostar nestes candidatos talvez não seja esse o melhor caminho. 

Referiu ainda, que sinceramente gostava de ver um candidato e um projecto 

forte, coerente, que contribuísse para o desenvolvimento de Góis, que tivesse 

uma postura positiva e pro-activa, que em vez de denunciar, seja cooperante, 

ao invés de estar sempre do lado do contra, trouxesse ideias, contributos, 

propostas e projectos para o debate político e para a gestão do município.  

Terminando, recuperou o tema do encerramento noturno do SAP, referindo que 

como membro da Comissão de Acompanhamento do Encerramento Nocturno 

do SAP não recebeu qualquer resposta do Dr. Avelino, Diretor Executivo do ACS 

de Pinhal Interior, sobre as propostas que foram feitas por vários elementos 

reunidos com este responsável pela saúde da região no dia 1 de Dezembro. O 

Dr. Avelino prometeu uma resposta na 2ªfeira seguinte e passaram já quase 3 

meses sem qualquer resposta ou informação, questionando o senhor deputado 

Pedro sobre se tem alguma informação sobre este assunto pois parece ter uma 

relação de proximidade com o senhor Secretário de Estado, referindo mesmo 

não perceber como é que o senhor Secretário de Estado responde ao município 

por intermédio de um deputado municipal. Caso não exista informação 

adicional, entende que devemos pedir uma reunião na Administração Regional 

de Saúde ou fazer uma conferência de imprensa a denunciar o caso, por não 

ser possível esperar mais tempo pelo cumprimento da promessa do Presidente 

do ACS. Terminou, referindo que este é mais um caso de desrespeito pelo bem-

estar da população Goiense e pelos seus representantes legais. 

Usou da palavra o senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho 

referiu às palavras mencionadas pelo senhor deputado Paulo Silva relativamente 
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às próximas eleições autárquicas, informando apenas para se preocupar com o 

partido que o elegeu. 

Relativamente ao encerramento noturno do SAP, referiu que no passado sábado 

teve a oportunidade de estar numa conferência onde esteve presente o senhor 

Ministro da Saúde na qual teve a oportunidade de falar com o mesmo, apesar 

do escasso tempo fez uma breve resenha sobre os acontecimentos do Centro 

de Saúde, tendo informado que brevemente o senhor Ministro irá fazer chegar a 

si uma comunicação relativamente ao assunto que explanou, tendo feito alusão 

a algumas pessoas que ouviram a sua petição, referindo ainda, que quando 

tiver boas novas relativamente a este assunto será comunicado a esta 

Assembleia Municipal.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que lhe custa a aceitar que 

antes da Presidente da Câmara Municipal alguém tenha conhecimento de 

qualquer resolução, considerando uma atitude pouco ética e democrática, 

acrescentando que os senhores deputados, a título particular, tenham o direito 

de o fazer, mas que daí a divulgá-lo publicamente, não será correto. 

O senhor deputado Pedro Miguel Conceição Agostinho referiu que a 

comunicação lhe irá ser feita será na condição particular pelo que se reserva no 

direito de a publicar caso seja do seu interesse. 

O senhor deputado Carlos Conceição Jesus referiu que quando se falou nas 

intempéries e nas Entidades que estiveram ao serviço das populações, nunca se 

pode esquecer o papel ativo que tiveram as Juntas de Freguesia, uma vez que 

são os responsáveis pela proteção civil na sua freguesia e que também atuaram 

nos trabalhos de auxílio e apoio, facto que também deverá ser mencionado, 

reconhecendo o esforço feito pelo Município para minimizar os estragos 

causados pela referida intempérie. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu subscrever inteiramente as 

palavras ora proferidas pelo senhor deputado Carlos Jesus. 

Interveio o senhor deputado Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva que 

relativamente à resposta que todos esperamos por parte do Dr. Avelino Pedroso 

a data de 03 de março irá marcar aquilo que é o tempo psicológico que o 

goienses podem esperar, porque as pessoas que se manifestaram naquele dia às 
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quais o senhor Diretor Executivo do ACES se comprometeu a dar respostas às 

questões apresentadas.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à senhora 

Presidente da Câmara Municipal. 

A senhora Presidente da Câmara, Dra Maria de Lurdes Castanheira, após 

cumprimentar os presentes, iniciou a sua intervenção informando que, quanto à 

solicitação do senhor deputado Pedro Agostinho relativa à rede de saneamento 

básico do concelho, a demora na entrega desta informação se prende pelo 

facto dos serviços terem tido de elaborar um trabalho bastante completo, o qual 

será brevemente remetido ao senhor deputado. Relativamente à sugestão sobre 

a atribuição da Medalha do Concelho ao jornal “O Varzeense” pelo seu 50º 

aniversário, informou que esta é uma proposta que já se encontra agendada 

para ser objeto de análise na próxima reunião do Executivo, por ser 

entendimento comum que este órgão de comunicação social é meritório desta 

homenagem. 

Quanto ao rasto de destruição que resultou da “tempestade Gong” considera 

natural que ainda existam algumas situações que carecem da intervenção de 

algumas entidades, nomeadamente da EDP e da PT. Contudo, não deixou de 

referir o pronto envolvimento destas empresas na resposta algumas situações 

consideradas prioritárias. 

No que concerne à intervenção do senhor deputado Jaime Garcia 

nomeadamente quando fez referência às CIM’s, referiu que efetivamente não 

houve lugar a qualquer debate em relação a esta temática, mas sim uma 

mudança radical, sendo um facto que a CIMPIN irá acabar e que o Município 

de Góis não tem alternativa e que passará a integrar a nova CIM – Região de 

Coimbra, considerando que por diversos factores seguramente não irá ficar mais 

bem servido. Informou ainda, da existência de reuniões entre os Executivos da 

CIMPIN e da CIM Baixo Mondego, as quais irão acabar, e daí nascer uma nova 

CIM, sendo um facto que quando há reuniões neste âmbito raramente são 

extensivas aos Municípios que integram estas duas CIM’s. Referiu ainda que está 

a ser elaborado um Plano Estratégico para a CIM – Região de Coimbra. 
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Quanto ao lugar de 29º alcançado pelo Município de Góis no ranking dos 

concelhos com melhor qualidade de vida, considerou que o Executivo ficou 

satisfeito, porém adiantou que ‘gostaríamos de ficar ainda mais satisfeitos’. Nesse 

sentido, informou que o Município de Góis dirigiu um convite ao senhor Prof. 

Doutor Pires Manso da UBI responsável por este estudo, a fim de proferir uma 

conferência de imprensa, sobre os indicadores que estiveram na génese do 

trabalho apresentado, para que possamos ainda fazer mais e melhor por este 

concelho, numa óptica de melhorar as condições de vida das populações. Mais 

informou, que o senhor Prof. Doutor Pires Manso aceitou com bom agrado o 

convite dirigido, pelo que no final do ano letivo estará disponível para levar a 

efeito a referida conferência. 

Referiu ainda que o lançamento do Guia Aldeias do Xisto foi um grande 

momento para o concelho de Góis, apresentando à Lousitânea o seu sentido 

reconhecimento e gratidão, uma vez que foi quem mais lutou para que este 

momento se realizasse no concelho de Góis. 

Por último, informou que até à presente data não foi rececionada na Câmara 

Municipal qualquer comunicação do senhor Dr. Avelino Pedroso relacionado 

com o compromisso assumido em dezembro de 2012. 

 

4. CIMPIN/ELEIÇÃO DO REPRESENTANTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL – O senhor 

Presidente da Assembleia Municipal informou que na sequência do pedido de 

demissão da senhora deputada da CDU Ana Cristina Garcia Cunha e Santos de 

representação deste órgão na CIMPIN, há necessidade de nomear outro 

elemento, pelo que solicitou aos senhores líderes de bancada do PS e PSD, se 

tinham indicação de representante, a fim de se proceder à votação por 

escrutínio secreto. 

Usou da palavra o senhor líder do PS, informando que a bancada do PS indicou 

o senhor deputado Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva – designada por lista A. 

Usou da palavra o senhor líder do PSD que informou que a bancada do PSD 

indicou a senhora deputada Maria do Céu Simões Alves – designada por lista B 

Posto à votação, por escrutínio secreto, as propostas apresentadas tiveram a 

seguinte votação: 
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a) Lista A - deputado Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva, 10 votos; 

b) Lista B - deputada Maria do Céu Simões Alves, 9 votos; 

c) 1 voto em branco.  

Face ao exposto, foi o senhor deputado Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva 

nomeado para integrar a representação da Assembleia Municipal de Góis na 

CIMPIN. 

 

5. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇÃO LEGAL, PARECER E 

AUDITORIA EXTERNA - Foi presente a deliberação do Executivo da sua reunião 

ordinária de 14.02.2013 relativa à contratação de serviços para certificação 

legal, parecer e auditoria externa. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com 

dezassete votos a favor; dois votos contra, dos senhores deputados do PSD 

Justino Geraldes e Victor Manuel Nogueira Dias e uma abstenção do senhor 

deputado do PSD Pedro Miguel da Conceição Agostinho nomear a sociedade 

de revisores oficiais de contas (SROC) Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões & 

Associado para certificação legal, parecer e auditoria externa da conta de 

gerência do ano de 2012.  

O senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho apresentou a 

seguinte declaração de voto: “A minha abstenção prende-se única e 

simplesmente pelo facto de ter laços familiares que me unem a um dos 

representantes do Gabinete que emitiu os presentes documentos”. 

 

6. AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 

RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES – Foi presente a deliberação do Executivo 

da sua reunião ordinária de 14.02.2013 relativa à autorização para abertura de 

procedimento concursal para recrutamento de trabalhadores. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com 

dezanove votos a favor e um voto contra do senhor deputado do PSD, Justino 

Geraldes autorizar a abertura de procedimento concursal para recrutamento de 

trabalhadores. 
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7. LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO/AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS – 

COMUNICAÇÃO PERIÓDICA – Foi presente a deliberação do Executivo da sua 

reunião ordinária de 14.12.2012 relativa à Autorização Prévia Genérica para 

Assunção de Compromissos Plurianuais/Lei Nº8/2012 de 21 de Fevereiro – 

LCPA/Comunicação Periódica. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

8. 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO FINANCEIRO DE 2013 – Foi presente a 

deliberação do Executivo da sua reunião ordinária de 14.02.2013 relativo à 1ª 

Revisão ao Orçamento/Ano Financeiro de 2013.  

O senhor Presidente informou que a presente modificação ao Orçamento 

reveste o procedimento de revisão orçamental, uma vez que se pretende a 

abertura de rubricas orçamentais na parte da Receita de acordo com o 

estipulado no POCAL. As novas rubricas que se pretendem abrir no Orçamento 

da Receita tem por finalidade arrecadar as verbas relacionadas com juros 

bancários e com os dividendos por entidades participadas pelo Município. É de 

referir que a presente revisão não origina qualquer aumento do valor global do 

Orçamento Municipal. 

Interveio o senhor deputado Pedro Miguel Conceição Agostinho que questionou 

se não houve a hipótese de colocar esta verba no Orçamento aprovado em 

dezembro 2012. Solicitou ainda explicação sobre a rubrica, Outras, Diversos, 

Outros. 

A senhora Presidente, referiu que sobre a primeira questão naturalmente que 

efetivamente a referida verba poderia ter sido inscrita no Orçamento para 2013.  

De seguida dado a palavra à Drª. Sara Mendes, Chefe da DAG, para se 

pronunciar sobre a questão relativa à rubrica Outros Receitas Correntes – Outras, 

a mesma explicou que a rubrica em questão é uma rubrica residual de toda a 

receita que não pode ser inscrita/enquadrada nas restantes rubricas da receita 

corrente. Como exemplo do tipo de receita que normalmente se enquadra 

nesta rubrica e que terá o valor mais significativo, sem prejuízo de poder haver 

outra receita que possa ser considerada mesmo extraordinária num dado ano 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GÓIS 

 

 

 16 

económico, referiu os valores pagos ao Município pela companhia de seguros a 

título de “reembolso” relacionados com os valores processados aos 

trabalhadores quando estes se encontram cobertos pelo seguro na sequência 

de acidentes de trabalho (a companhia de seguros é responsável pela maior 

parte do vencimento que o Município paga a um trabalhador que tenha um 

acidente de trabalho). 

O senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho, referiu que situações 

futuras de revisão ao orçamento devem vir devidamente justificadas, conforme 

esclarecimento ora apresentado pela Drª. Sara Mendes. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com 

dezoito votos a favor e dois votos contra dos senhores deputados do PSD, Justino 

Geraldes e Victor Manuel Nogueira Dias, aprovar a 1ª Revisão ao 

Orçamento/Ano Financeiro de 2013. 

 

9. APRECIAÇÃO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA – Sobre 

o presente assunto o senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra 

aos senhores líderes de bancada para se pronunciarem.  

Interveio o senhor deputado Pedro Miguel Conceição Agostinho solicitando 

explicação sobre a Divida a Curto Prazo, tendo referido que conforme plasmado 

no documento verifica-se que esta o valor constante a 01.01.13 é diferente no 

que consta a 31.01.13, questionado se tal alteração de valores se prende com a 

redução de fornecimento de bens, ou, se houve a possibilidade do Município em 

liquidar os mesmos. 

Dada a palavra à senhora Presidente, esta solicitou que a senhora Drª. Sara 

Mendes, Chefe da DAG se pronunciasse sobre a questão apresentada pelo 

senhor deputado. 

A Drª Sara Mendes referiu que, conforme consta no Relatório em questão, o mês 

de janeiro é um mês, em termos operações contabilísticas, com uma fraca 

atividade uma vez que é o mês que, por regra, se carateriza pelo registo de 

faturação ainda no ano de 2012 e de transição de documentos de 2012 para 

2013 (cabimentos/compromissos, faturação, …). Neste sentido, a redução da 

dívida de 01.01.2013 para 31.01.2013 deve-se não só ao pagamento de alguma 
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faturação mas também, e principalmente, por se ter verificado um fraco registo 

de faturação (dívida) já ocorrida em janeiro de 2013 e que está a influenciar, 

positivamente, a diminuição da dívida face às duas datas descritas.  

 

APROVAÇÕES EM MINUTA: pontos 4, 5, 6 e 8.  

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: Não houve. 

 

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

declarada encerrada a sessão, pelas dezanove horas e vinte minutos, da qual 

para constar se lavrou a presente acta que irá ser assinada pelo senhor 

Presidente e pelos Secretários.  

   

 

O Presidente,_____________________________________ 

 

O Primeiro Secretário,_____________________________ 

 

O Segundo Secretário,____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


