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ATA Nº 2/2013 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO 

DIA VINTE E NOVE DE ABRIL DE DOIS MIL E TREZE. Aos vinte e nove dias do mês de 

abril 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 Nº1/2013 

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 

4. CERVUS – ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO DOS RECURSOS ENDÓGENOS DA 

SERRA DA LOUSÃ/ ALTERAÇÃO AOS ESTATUTOS 

5. LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO/AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 

PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS/COMUNICAÇÃO PERÍÓDICA 

6. TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ÁGUAS 

RESIDUAIS/TAXA DE IVA 

7. RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2012 

8. RELATÓRIO E PARECER DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO LEGAL DE 

CONTAS DE 2012 

9. 2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO FINANCEIRO DE 2013 

10. 1ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 

11. AUTORIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO A TERMO 

RESOLUTIVO  

12. 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. 
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Partido Social Democrata (PSD) - Engº José Henriques Antunes (PSD); Justino 

Geraldes, Drª. Maria do Céu Simões Alves (PSD), Maria Olinda Bandeira das 

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) 

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. 

 

FALTAS: Drª. Sílvia Maria Gonçalves Fernandes Santos e Casimiro Alves Vicente. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que a senhora deputada 

Sílvia Maria Gonçalves Fernandes Santos, apresentou atempadamente 

justificação da sua ausência na presente reunião, considerando-se a sua falta 

justificada. 

 

1. APROVAÇÃO DA ATA Nº1/2013 - O senhor Presidente Assembleia Municipal 

deu a palavra aos membros dos Grupos Municipais para se pronunciarem 

relativamente à Ata nº1/2013. 

Posta à votação a Ata nº1/2013 foi aprovada por unanimidade. 

 

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

Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento aos presentes da 
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correspondência remetida a este órgão desde a reunião de 28.02.2013 até à 

presente data. 

 

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 Pedro Miguel Conceição Agostinho que 

iniciou a sua intervenção felicitando os eleitos pelo PS pelo 40º aniversário do 

Partido Socialista. 

De seguida, o senhor deputado propôs um Voto de Pesar à família de José 

Fernando Lambelho, o Padre Motard, que recentemente faleceu vítima de 

doença prolongada. A sua proposta é no sentido que também ele se associou 

ao Góis Moto Clube aquando numa das Concentrações Mototurísticas dirigiu 

uma eucaristia ao ar livre, pelo entende ser justo que se preste esta homenagem. 

Seguidamente prevaleceu-se da oportunidade para tecer alguns considerandos, 

relativamente àquilo que apelida de fraca qualidade por parte de alguns 

titulares de cargos políticos os quais desculpas as suas asneiras e incompetências 

com pessoas que nada têm a haver com isso, considerando que estes são os 

verdadeiros embustes da politica local pois chegam ao cúmulo de não 

conseguirem ver e reconhecer o rumo de politicas erradas ano, após ano, 

mantendo uma fidelidade amorfa, continuando a tomar medidas erradas em 

claro prejuízo das comunidades que os elegeram. Referiu ainda, que estes 

embustes, apelidam os seus antecessores de miseráveis e insistem em politicas 

estéreis e fracassadas em toda a linha, àqueles que julgam ter os seus moinhos 

de vento, uma completa desonestidade não importando nada apenas a 

hipótese de denegrir pois se é para abater que se abata, quanto mais rápido e 

eficaz melhor, esquecendo-se que quando chegaram a Góis já este concelho 

existia, e, que as pessoas que pretendem abater já cá estavam a trabalhar para 

os Goienses, vêm apenas tomar o ar puro, esquecendo no entanto que a par do 

ar puro existe também aqui um ar poluído que esta espécie de políticos o faz. 

Acrescentou, que estes não se esquecem de referir que quando cá chegaram 

este concelho seria uma miséria nunca referindo por parte do Executivo que 
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governava a Câmara naquele tempo já socialista. Fez também referência 

àqueles que aparecem e desaparecem quando lhes convém, tal como Vasco 

Santana dizia e quando no Pátio das Cantigas mencionou “são estes os 

ilusionistas que vêm a terreiro iludir o povo, geralmente à custa e ordem do bom 

nome de outros, estes ilusionistas usam a calunia como arma e a devassa como 

projeto para atingir pessoas que lutam diariamente para honrar o compromisso 

que têm para com o povo de Góis.  

Referiu, ser importante que haja um esclarecimento à população relativamente 

à fatura do consumo de água, uma vez que apesar da informação anexa a 

uma das faturas, alguns munícipes não a compreendem, referindo ainda, que a 

fatura relativa ao mês em curso ainda não foi rececionada, sendo do seu 

conhecimento que o referido atraso terá a ver com a normalização do consumo 

de água, pelo que solicitou informação sobre este processo para melhor poder 

transmitir qual o ponto de situação sobre o mesmo. 

Mais referiu, que é do seu conhecimento que o Lar de Cabreira ainda não se 

encontra em funcionamento por o Município não ter concluído as infraestruturas 

na zona envolvente, pelo que solicitou informação relativa à veracidade dos 

factos, uma vez que se trata de um equipamento importante para a freguesia 

do Cadafaz e naturalmente para o concelho de Góis. 

Mais solicitou informação, relativamente ao ponto de situação do Parque 

Municipal e ao compromisso com o Centro Social Rocha Barros, questionando se 

o empréstimo para a implantação do referido Parque não poderá estar em 

causa. De igual modo, solicitou informação sobre os lotes existentes e adquiridos 

nos Pólos Industriais de Cortes e Vila Nova do Ceira, é que caso não tenham sido 

todos adquiridos existe aqui um claro prejuízo dos proprietários dos terrenos, pois 

estão limitados porque não podem utilizá-los, ou melhor, estão limitados na sua 

utilização e continuam a pagar IMI. 

Interveio o senhor deputado Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva que após 

cumprimentar os presentes, fez uma breve resenha à reunião realizada na ARSC 

relativamente ao encerramento noturno do SAP entre outros assuntos ligados à 

saúde no concelho de Góis, tendo referido que em representação do GMPS 

esteve o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia, pelo que seria de 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GÓIS 

 

 

 5 

todo oportuno que fizesse uma explanação desses mesmos assuntos. Mais referiu 

que na referida reunião ficou agendada a visita de uma comitiva da ARS para o 

dia 06.05.13, a fim de visita a algumas infraestruturas concelhias ligadas à saúde 

e ao bem estar social das populações.  

Referiu ainda, que sobre este assunto o senhor deputado Pedro Miguel da 

Conceição em última reunião deste órgão, fez referência que levou este assunto 

pessoalmente à consideração de senhor Ministro da Saúde, pelo que questionou 

se o senhor deputado já teria uma resposta sobre o mesmo e que a mesma 

pudesse vir a ser do conhecimento da Assembleia Municipal. 

De seguida, questionou sobre a publicitação das atas do Executivo, tanto da 

página da Câmara Municipal, como no jornal “O Varzeense”, pelo facto de 

considerar importante estar inteirado dos assuntos que são objecto de análise do 

Executivo, pedindo ao senhor Presidente da Assembleia Municipal que interceda 

junto da Câmara Municipal para que as mesmas possam ser remetidas aos 

líderes de bancada.  

Por último, congratulou-se pela eleição da Drª Maria de Lurdes de Oliveira 

Castanheira como membro da comissão politica nacional do PS, congratulando-

se também pela sua reeleição como candidata à Câmara Municipal pelo PS às 

próximas eleições autárquicas, por considerar que é a melhor candidata por se 

tratar de uma pessoa que tem mostrado um trabalho ímpar e uma verticalidade 

exemplar sendo exemplo de dinamismo. Acrescentou que, quando se fala do 

concelho de Góis todos mencionam que temos uma Presidente de Câmara com 

muitas qualidade e isso realmente é muito gratificante, pena é que nem todos 

internamente o reconheçam, e isso irá ser demonstrado nas próximas eleições 

autárquicas irá ser dado um voto de confiança ao seu trabalho e Equipa. Referiu 

ainda, que pensa que a reeleição da Drª. Maria de Lurdes de Oliveira 

Castanheira é também uma resposta às dúvidas de desmembramento da 

Equipa, e a prova é que todos tiveram em uníssono com a sua líder. 

Uma vez que o PS já tem a candidata escolhida, questionou sobre o candidato 

do PSD. 

Interveio o senhor deputado António José Madeira Gouveia que após 

cumprimentar os presentes agradeceu publicamente à Câmara Municipal na 
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pessoa da senhora Presidente pela beneficiação de alguns caminhos florestais 

na freguesia de Vila Nova do Ceira. Prevaleceu-se da oportunidade para 

relembrar a necessidade de intervenção na estrada de Telhada, bem como a 

requalificação da rede de água. 

Usou da palavra o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia, que após 

cumprimentar os presentes, iniciou a sua intervenção dando conhecimento da 

reunião com a direção da ARSC relativamente ao encerramento noturno do SAP 

do Centro de Saúde de Góis, bem como de outras questões pertinentes nesta 

área. Referiu que na mesma estiveram presentes Dr. José Tereso, Presidente 

ARSC; Dr Fernando Almeida, Vice-Presidente ARSC; Dra Maria Augusta, ARSC; Dr 

Avelino Pedroso, Director Executivo ACES PIN; Dra Maria Lurdes Castanheira, 

Presidente Câmara Municipal de Góis; Dr José Carvalho, Presidente Assembleia 

Municipal de Góis; José Serra, Provedor Santa Casa da Misericórdia de Góis; 

Pedro Agostinho, líder do Grupo do PSD na Assembleia Municipal; Cristina Santos 

líder da CDU na Assembleia Municipal e ele próprio na qualidade de Presidente 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis e em representação 

do Grupo Municipal do PS na Assembleia Municipal. 

Prosseguiu referindo que a senhora Presidente da Câmara fez o enquadramento 

da reunião com a colocação de questões relativamente ao encerramento do 

SAP, referindo-se à forma precipitada como tal aconteceu, com anuncio 

realizado com curta antecedência, ficando na população a noção que a 

Câmara Municipal não teria feito tudo para evitar tal desfecho. De igual modo 

foi referido o horário de funcionamento do SAP, tendo sido questionado as 

diferenças na hora encerramento face a outros concelhos, dificuldade para as 

populações e para o Centro Municipal de Internamento dado o prolongado 

tempo sem a proximidade de médico/enfermeiro principalmente ao fim-

semana. Referiu ainda, a questão relativamente à extensão de Cortes uma vez 

que esta não funciona, por motivos não imputáveis ao Município, uma vez que 

já de tudo foi feito pela Câmara Municipal para que esta unidade de saúde 

esteja ao serviço da população, tendo sido informado que a deslocação do 

pessoal técnico do Centro de Saúde tem vindo a ser assegurado pela Câmara 

Municipal com a disponibilização de viatura com motorista.  Foi ainda feita 
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referência ao Centro de Reabilitação Física da SCMG, nomeadamente 

manutenção do impasse quanto ao total aproveitamento da infraestrutura 

disponibilizada. Informou ainda, que foi sugerida a deslocalização da extensão 

de Vila Nova do Ceira para as instalações da Cooperativa, tendo por último sido 

feita referência à falta de compromisso assumido pelo Diretor ACES em 01 

Dezembro para resposta às reivindicações colocadas. 

O senhor deputado informou ainda, que o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal teceu diversos comentários sobre o assunto e apresentou 

questionando a posição da ARSC sobre a problemática identificada na 

exposição colocada na Assembleia Republica pelo partido Os Verdes relativa a 

diversas anomalias de funcionamento da SUB de Arganil. Mais informou, que o 

senhor Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Góis levantou diversas 

questões sobre o Centro Municipal de Internamento, nomeadamente a falta de 

resposta à comunicação enviada com adenda ao Protocolo com a ARSC, o 

prolongado período de ausência de pessoal medico e de enfermagem nos 

períodos de encerramento do SAP, dificuldades operacionais decorrentes dessa 

questão e das frequentes deslocações para outras unidades hospitalares, alguns 

valores que permanecem por receber da ARSC cuja responsabilidade parece 

ser da ADSE, entre outras questões; sobre o Centro Reabilitação Física de Vila 

Nova Ceira, questionou a ausência de licenciamento e de convenção ao 

funcionamento, realçando as vantagens para a população local caso tal fosse 

alcançado. 

Continuou a sua intervenção, referindo que esclareceu a sua dupla 

representação, referindo a existência da Comissão de Acompanhamento da 

AM ao encerramento do SAP tendo considerado que a reunião se justifica pelo 

que considera ‘falta de compromisso e de alguma desconsideração pela 

população Goiense’ dada a ausência de resposta à população e às 

solicitações da referida Comissão e  não resolução da questão do licenciamento 

do Centro Reabilitação Fisica da SCMG. Enquanto representante da AHBVG, 

referiu-se naquilo que são questões operacionais pós-encerramento SAP, ao 

protocolo Posto Emergência Médica do INEM, as frequentes anomalias 

verificadas da SUB Arganil quanto aos transportes de doentes, com o ‘desvio’ do 
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serviço para os Bombeiros de Arganil, situação que representa fortes prejuízos 

para a AHBVG que muitas vezes se vê privada da possibilidade de faturação do 

transporte para o Hospital Central. 

Quanto à intervenção da senhora deputada da CDU, Cristina Santos, informou 

que esta prendeu-se sobretudo com a questão do alargamento do horário, 

conforme compromisso assumido em 01 Dezembro e em linha com outros 

Centros de Saúde da região. 

No que concerne à intervenção do senhor líder de bancada do PSD, referiu que 

este questionou a deslocalização recente de 2 enfermeiros do CS Góis para 

outras unidades e referiu-se a diversas questões técnicas ocorridas no Centro 

Saúde Góis após o encerramento do SAP, nomeadamente no que respeita a 

horários, empenho e competência do pessoal, incluindo pontuais recusas na 

prestação de serviços básicos. 

Relativamente às respostas por parte dos elementos da ARSC, referiu que os 

mesmos consideram que não houve qualquer falta de compromisso, 

empurrando as responsabilidades para o Dr. Avelino Pedroso, ao que este 

responde que é apenas Diretor Executivo não lhe competindo interceder sobre 

as questões do horário. Referiram que as questões colocadas pelo grupo 

parlamentar os Verdes na Assembleia da República foram devidamente 

analisadas e respondidas. Prestaram esclarecimento sobre as razoes que 

inviabilizam o funcionamento da extensão das Cortes, nomeadamente a 

impossibilidade de emissão de receita no atual modelo. Referida a questão dos 

transportes de pessoal técnico do CS Góis, que deverá realizado em táxi e 

assumido pelo ACES, conforme enquadramento legal. No que concerne ao 

Centro Reabilitação Física da SCMG – pediram documentação para tratamento 

imediato do licenciamento, alegando que não existe no momento qualquer 

possibilidade para a realização da convenção, devido às restrições orçamentais. 

Quanto às questões operacionais, solicitaram a denúncia de todas as situações 

anómalas ocorridas na SUB Arganil e no CS Góis. 

Ainda sobre este assunto, informou que ficou marcada visita da Direção da 

ARSC a Góis para dia 06 Maio, tendo em vista a verificação in loco dos seguintes 

pontos: extensão de Vila Nova Ceira e a deslocalização para a Cooperativa; 
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situação do Centro Reabilitação Física da SCMG; situação do Centro Municipal 

de Internamento da SCMG; ponderação da viabilidade da extensão das Cortes 

funcionamento e horários do CS Góis. 

Por último, referiu ter estranhado que na reunião realizada na ARS não ter sido 

feita qualquer referência à interpelação feita pelo deputado Pedro Agostinho 

no passado mês de Fevereiro ao Sr. Ministro da Saúde, questionando agora 

sobre qual a resposta ou comunicação feita pelo responsável ministerial. 

O senhor deputado continuou a sua intervenção fazendo referência àquilo que 

são as acessibilidades ao nosso concelho nomeadamente a EN17, que com as 

obras à entrada de Coimbra dificulta a circulação e em nada vem resolver a 

falta de acessos ao interior do distrito (Poiares, Lousã, Miranda e Góis). De igual 

modo, fez referência ao Ramal da Pampilhosa em que a REFER admite 

reabertura face as pressões exercidas pela CIM Baixo Mondego e autarcas da 

região, numa linha que encerrou por falta de utentes e onde existem alternativas 

viáveis A17, A14 e A1 + linha Norte e linha do Oeste, sendo que em contraponto 

a Linha da Lousã permanece esquecida após avultados investimentos, numa 

zona desfavorecida que necessita de investimento público e que com esta 

iniciativa da CIMBM as reivindicações ficam divididas. 

Referiu, que o momento eleitoral aproxima-se verificando com perplexidade a 

incapacidade do PSD para a apresentação de candidato, situação reveladora 

de ausência de força interior, sabendo-se da importância da existência de 

oposições credíveis. Fez votos que os próximos combates políticos sejam férteis 

na apresentação de projectos e ideias, devidamente acompanhados de 

verticalidade e cordialidade entre candidatos e respectivos apoiantes, cujas 

referências devem ser o combate a desertificação e a criação de dinâmicas de 

prosperidade para os Goienses. 

Usou da palavra o senhor deputado José Henriques que após cumprimentar os 

presentes, fez alusão a duas fragilidades existentes no concelho, 

nomeadamente os fogos florestais, que graças à abertura de estradas florestais 

têm vindo a haver uma maior prevenção para que numa situação de incêndio 

o combate seja efetivamente mais eficaz, havendo uma excelente proteção 

das populações e bens a este nível. Referiu que, o que atualmente se pode 
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verificar com a abertura de alguns desses estradões florestais é que não foi tida 

em conta a existência de linhas de água, resultando daí que as águas 

resultantes das últimas intempéries foram canalizadas pelas encostas, tendo-se 

verificado na localidade de Sacões, contrariamente ao que se tem verificado 

em anos anteriores, é que a população foi “invadia” por águas vindas da parte 

superior da serra, consequência da abertura dos estradões. Congratulou-se por 

este trabalho, porém alertou que como consequência da abundância de água 

houve um aluimento de terras em Monteira, tendo-se verificado que numa 

estrada junto a essa barreira foi feita uma valeta para o escoamento dessas 

mesmas águas, pelo que chamou atenção para a necessidade de se analisar 

esta situação e canalizar estas águas para outro local, a fim de se evitar nova 

derrocada de terras. 

Questionou se o valor do m3 da água potável no concelho é insignificante, uma 

vez que como proprietário de uma habitação em Sacões, já sinalizou várias 

vezes a existência de um ramal naquela localidade que durante o ano inteiro 

debita água para consumo humano para a serra. É um facto que já se deslocou 

aos serviços municipais a dar conta desta situação, sendo que se trata de um 

problema que carece de resolução definitiva, uma vez que o que os serviços 

têm feito é remendar a tubagem existente, o que naturalmente não terá a 

resistência se a mesma fosse substituída. 

Usou da palavra o senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho que 

relativamente à reunião na ARSC já aqui foi explanado o objeto da mesma pelo 

senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia, porém não poderia deixar e 

fazer referência às necessárias obras no edifício do Centro de Saúde, 

nomeadamente em termos de infiltrações, sendo que o que foi comunicado é 

que esta situação iria ser brevemente colmatada. Referiu que outra questão 

falada foi a questão dos injetáveis, referindo que após recolher algumas 

informações sobre este assunto, apraz-lhe mencionar que o utente que necessite 

de um injetável que haja do Centro de Saúde será ministrado nesta unidade 

durante o horário de funcionamento, ao utente que leve a guia de tratamento o 

injetável é ministrado dentro do mesmo horário, fora do horário de 

funcionamento da unidade de saúde o mesmo terá que ser ministrado no 
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Centro de Saúde mais próximo. Quanto à questão levantada pela senhora Drª. 

Maria Augusta, informou que mencionou que se colocava gesso, referiu que 

nunca foi tomado este procedimento no Centro de Saúde de Arganil, pelo que 

deve a Comissão informar a ARSC sobre esta situação.  

Referiu ainda, que as questões que colocou ao senhor ao Sr. Ministro da Saúde 

relativamente ao estado da saúde em Góis, as mesmas tratam-se de 

preocupações suas, e que face às considerações tecidas em última Assembleia 

Municipal, reserva-se no direito de se remeter ao silêncio quanto à resposta do sr. 

Ministro. 

Por último, referiu a preocupação do PS em saber qual o candidato da 

oposição, pelo que comunicou que até outubro a mesma será composta pelos 

elementos que integram o Executivo e a Assembleia Municipal.  

Interveio o senhor Paulo Silva que referiu que em última Assembleia Municipal 

ficou o repto de se realizar a próxima Assembleia Municipal em Vila Nova do 

Ceira, pelo que questionou de quais as diligências necessárias para o efeito. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que o artigo 8º - Local da 

Sessões do Regimento da Assembleia Municipal , refere no seu ponto 2.e 3. que 

“Por razões relevantes as sessões poderão decorrer noutro local dentro da área 

do município e que a convocação da sessão, nos termos do número anterior 

depende de decisão do presidente da assembleia, ouvidos os restantes 

membros da mesa ou por deliberação maioritária da assembleia”. 

Referiu ainda, que caso for deliberado a realização da Assembleia Municipal de 

junho na sede da freguesia de Vila Nova do Ceira, deverá o senhor Presidente 

da Junta desta freguesia tomar as devidas diligências quanto ao espaço. Mais 

referiu, que deverá a Câmara Municipal colaborar com a logística necessária 

para acolhimento desta sessão. 

Interveio o senhor António Madeira Gouveia, que informou que a Junta de 

Freguesia de Vila Nova do Ceira terá todo gosto em que a Assembleia Municipal 

se realize na freguesia, pelo que irá tomar as devidas medidas para que 

oportunamente seja dado a esta órgão informação sobre o local onde a sessão 

possa vir a realizar. 
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Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara Municipal informou que 

naturalmente a Câmara disponibilizará a logística necessária para que se realize 

a reunião da Assembleia Municipal na freguesia de Vila Nova do Ceira. 

Finalizadas as intervenções, o senhor Presidente da Assembleia Municipal pôs à 

votação o Voto de Pesar à Família de José Fernando Lambelho, o Padre Motard, 

manifestando a total solidariedade e profundo pesar a toda Família, pela sua 

irreparável perda. 

Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade a 

atribuição do Voto de Pesar. 

De seguida, o senhor Presidente nos termos do artigo 8º do Regimento da 

Assembleia Municipal pôs à votação a realização da Assembleia Municipal de 

junho na sede de freguesia de Vila Nova do Ceira. 

Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria com dezassete 

votos e uma abstenção, da senhora deputada do PSD, Maria Olinda Bandeira 

das Neves Almeida Simões, aprovar a realização da Assembleia Municipal do 

mês de junho na sede de freguesia de Vila Nova do Ceira. 

A senhora deputada Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões 

fundamentou a sua abstenção apresentando a seguinte declaração de voto “A 

minha abstenção prende-se pelo facto da existência de mais duas freguesias, as 

quais não irão ser contempladas com sessões de Assembleia Municipal, 

porquanto a última reunião deste mandato será do mês de setembro.” 

O senhor deputado Carlos Jesus solicitou a palavra. Dada a palavra, informou 

que a freguesia de Colmeal reúne condições para que possa vir a ser realizada 

uma sessão da Assembleia Municipal. 

O senhor Presidente informou que a próxima reunia irá ser realizada em Vila Nova 

do Ceira e a última deste mandato irá ser realizada em Góis. 

Para terminar este ponto o senhor Presidente informou que em reunião da 

CIMPIN realizada no p.p. dia 12.04.13, foi deliberado que todos os interessados, 

caso o entendessem deveriam apresentar uma breve resenha do trabalho 

realizado por esta CIM, bem como do trabalho que ficou por realizar a fim de 

elaboração de documento. Mais informou, que caso seja intenção de algum 
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deputado elaborar comunicação nesse sentido, deverá a mesma ser remetida à 

CIMPIN.  

Por último, o senhor Presidente deu a palavra à senhora Presidente da Câmara 

Municipal para se pronunciar, relativamente a algumas questões colocadas 

pelos senhores deputados. 

A senhora Presidente após cumprimentar os presentes, iniciou a sua intervenção 

agradecendo as felicitações do senhor líder de bancada do PSD pelo 40º 

aniversário do Partido Socialista. Quanto à faturação do consumo de água 

explicou que não irá resultar qualquer prejuízo para o consumidor, uma vez que 

se respeita os 20 dias de emissão da fatura, porque de facto não foi possível os 

CTT atenderem ao pedido de Câmara Municipal apesar das solicitações por 

parte dos serviços municipais, a fim de ser um processo o mais célere possível. 

No que concerne ao funcionamento do Lar de Cabreira, referiu que deu 

entrada na Câmara Municipal no corrente mês um requerimento para licença 

de utilização; não estando as obras em curso a inviabilizar a abertura deste 

equipamento. Acrescentou, que obras de exterior foram um compromisso da 

Câmara Municipal, apesar de se tratar de um investimento privado a Câmara 

Municipal entendeu associar-se à iniciativa privada, e naturalmente irá honrar o 

compromisso assumido, porquanto reconhece que esta infraestrutura traz 

desenvolvimento para o concelho.  

Quanto ao Parque Municipal, informou que o empréstimo está garantido e não 

tem prazo. No que concerne ao compromisso assumido com o Centro Social 

Rocha Barros a seu tempo será honrado.  

Relativamente aos lotes nos Pólos Industriais concelhios, referiu que no de Góis 

(pólo I) não existe qualquer terreno para venda, existindo efetivamente dois 

pavilhões, tendo um empresário de Góis, manifestado o interesse de aquisição 

de um desses pavilhões, que para o efeito a Câmara Municipal já solicitou duas 

avaliações, uma externa e outra interna. Informou, de que no Pólo de Vila Nova 

do Ceira existem lotes para venda, pelo que caberá a quem os adquirir realizar 

as infraestruturas necessárias para o negócio que ali pretenda implantar. 

No segundo Pólo Industrial de Góis na Alagoa, informou que se encontra 

somente instalada a empresa de mármores, não tendo sido manifestado até à 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GÓIS 

 

 

 14 

data interesse por parte de algum empresário em adquirir algum lote. Informou 

ainda, que não se verifica a existência de proprietários que estejam a pagar 

impostos associados à não aquisição dos mesmos. 

Relativamente à intervenção do senhor líder de bancada do PS, informou que se 

mantém a visita da comitiva da ARSC no dia 06.05.13 com as pessoas que 

estiveram presentes na reunião realizada nesta Administração Regional. Referiu 

que o encontro será no Lar da Santa Casa da Misericórdia de Góis em Vila Nova 

do Ceira, onde será visitado o Centro de Reabilitação e Bem Estar Dr. José 

Cabeças, tendo lembrado que quanto à possível convenção que não ficou 

assumido qualquer tipo de compromisso por parte desta Entidade, podendo vir 

a ser equacionada a hipótese quanto ao licenciamento desta valência. No que 

respeita à reabertura da extensão de Cortes, informou que dificilmente será uma 

realidade, uma vez que se prende por fatores ligados à empresa que gere o 

equipamento informático. Referiu ainda, que irão ser visitadas as modernas 

instalações da extensão de saúde de Alvares as quais tiveram o apoio da Junta 

de Freguesia. A visita será extensiva às instalações do Centro Municipal e do  

Centro de Saúde de Góis, porquanto este equipamento necessita de obras ao 

nível das infiltrações pelo que foi informado  há probabilidades de no presente 

ano este equipamento ser intervencionado. 

Quanto à publicitação das Atas, a senhora Presidente referiu que brevemente as 

mesmas irão ser publicitadas, prendendo-se algumas vezes o seu atraso com a 

alteração a algumas intervenções para que quem as leia possa ficar 

devidamente esclarecido. 

Relativamente à intervenção do senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila 

Nova do Ceira, informou que o Município irá tentar em tempo útil resolver essa e 

outras situações em outras freguesias, sendo fundamental o envolvimento de 

todas as Juntas nesse processo, sendo que a realidade de 2009/10 não é a 

realidade de 2012 estando bem visível aos olhos de todos. O Município está de 

facto a fazer o melhor equilíbrio entre a receita e a despesa, estando a cumprir 

rigorosamente com a LCPA e quando assumimos esse compromisso de deixar a 

Câmara em boa situação não podemos deixar de não o cumprir. Informou que 

a Câmara está a proceder a trabalhos de pavimentação de vias em zonas 
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consideradas mais urgentes. Relativamente à circular externa de Carvalhal dos 

Pombos, referiu que se trata de uma obra orçamentada em mais de 600 mil 

euros, pelo que se tivéssemos tido um apoio num terço do valor orçamentado, 

com certeza que teríamos uma maior disponibilidade para aplicação em outros 

pavimentos no concelho de Góis. Contudo é solidária com o senhor Presidente 

de freguesia de Vila Nova do Ceira por reconhecer que a estrada que referiu 

está em muito mau estado. 

Por último, referiu subscrever a preocupação do senhor deputado Jaime Garcia 

e dizer que as obras que se verificam em Ceira em nada vêm beneficiar o 

concelho de Góis, e mais uma vez se verifica que as acessibilidades a este 

concelho não são uma prioridade deste governo, pelo que é preciso gostar 

muito do nosso interior para nos podermos deslocar com as vias de acesso 

existentes. 

Se há uma preocupação de alguns autarcas na luta pela linha de comboio da 

Lousã, causa a que nos associámos também não nos virá resolver qualquer 

problema. Quanto à EN342 se a mesma tivesse sido objecto de intervenção para 

nós seria uma mais valia, não significando que tenhamos que estejamos 

conformados com a situação atual, subscrevendo que devemos fazer alguma 

coisa nesse sentido.  

Por último, sobre as questões apresentadas pelo senhor deputado José 

Henriques, referiu não por em causa, nem tem de facto competência para isso 

que se o deslizamento de terras que se verificou em Monteira foi consequência 

daquilo que o senhor deputado afirmou, a falta de respeito por não terem tido 

em consideração as linhas de água. Afirmou haver uma grande preocupação 

deste Executivo com aquilo que aconteceu na Monteira, reafirmando a 

preocupação e mencionado que estão algumas instituições envolvidas para 

que se encontre uma solução para este problema bastante grave. 

Relativamente à falta de respeito pelas linhas de água, referiu que caso se 

verifique que o aluimento de terras verificado em Monteira, foi na sequência 

disso, certamente que conjuntamente com os Técnicos se irá encontrar uma 

solução para que tal situação não volte a acontecer. Relativamente à questão 

do valor do  m3 da água, informou que este não é insignificante, porquanto até 
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se constitui uma receita para o Município, lamentando profundamente que se 

tenha dirigido à Câmara dar conta dessa ruptura  e que a solução encontrada 

seja o remendo , informou que irá inteirar-se do assunto. A senhora Presidente 

terminou a sua intervenção, referindo que relativamente ao abastecimento de 

água e à sua qualidade em Vila Nova do Ceira, informou que foi lançado o 

concurso, pelo que cumpridos os prazos legais, será consignada a obra 

esperando que a mesma se inicie nos prazos estabelecidos, uma vez que irão ter 

início na praia fluvial da Peneda e terão que estar concluídas antes do começo 

da época balnear, porquanto esta praia foi galardoada com bandeira azul e 

terá que reunir todas as condições necessárias para poder receber os banhistas. 

 

4. CERVUS – ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO DOS RECURSOS ENDÓGENOS DA 

SERRA DA LOUSÃ/ ALTERAÇÃO AOS ESTATUTOS - Foi presente a deliberação do 

Executivo relativa à alteração aos estatutos da CERVUS - Associação para a 

Gestão dos Recursos Endógenos da Serra da Lousã, o qual na sua reunião de 

26.03.13, deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à alteração dos 

Estatutos da Associação Cervus, bem como, deliberou por unanimidade 

submeter o presente assunto à Assembleia Municipal para deliberação. 

Usou da palavra o senhor deputado José Henriques Antunes que teceu alguns 

considerandos relativamente à rotatividade por Município da sede desta 

Associação, nomeadamente no que concerne ao período de rotatividade da 

sede por Município. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento, e, após análise ao documento, 

deliberou por maioria com dezassete votos a favor e uma abstenção, do senhor 

deputado do PSD José Henriques Antunes, aprovar a alteração aos estatutos da 

CERVUS - Associação para a Gestão dos Recursos Endógenos da Serra da Lousã. 

 

5. LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO/AUTORIZAÇÃO PRÉVIA 

PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS/COMUNICAÇÃO PERÍÓDICA – 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento da deliberação do Executivo de 

09.04.13 relativa à comunicação periódica da Lei dos Compromissos e 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GÓIS 

 

 

 17 

Pagamentos em Atraso/Autorização Prévia para Assunção de Compromissos 

Plurianuais. 

 

6. TARIFÁRIO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E ÁGUAS 

RESIDUAIS/TAXA DE IVA - Foi presente a deliberação do Executivo relativa à taxa 

de IVA do Tarifário dos Serviços de Abastecimento de Água e Águas Residuais, 

aprovada por unanimidade em sede de reunião do Executivo de 09.04.2013. De 

acordo com o previsto no artigo 137º do Código do Procedimento 

Administrativo, o Executivo deliberou por unanimidade submeter o assunto à 

Assembleia Municipal para efeitos de ratificação. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

ratificar a deliberação tomada pelo Executivo na sua reunião de 09.04.2013. 

 

7. RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2012 - Foi presente o 

Relatório de Gestão e Prestação de Contas de 2012, aprovado por maioria, com 

três votos a favor e duas abstenções, dos senhores Vereadores eleitos pelo PSD, 

na reunião do Executivo de 09.04.2013. 

Interveio o senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho iniciando a 

sua intervenção congratulando-se por ver reconhecido pela senhora Presidente 

a prestação e a disponibilidade e colaboração dos senhores Vereadores eleitos 

pelo PSD em assuntos que são nucleares para o desenvolvimento do concelho 

de Góis, revelando unidade institucional para com os interesses de Góis. Referiu, 

não poder tecer as mesmas considerações quanto ao líder da bancada do PS, 

uma vez que não tem a sensibilidade de enaltecer quando o trabalho é feito e 

bem, tendo em vista o superior interesse do Município de Góis, sendo óbvio que 

as palavras do senhor líder de bancada vinculam os restantes elementos do 

grupo.   

Continuou, fazendo alusão à execução anual das GOP uma vez que em termos 

básicos será a matéria que importa aqui referir, que o PS menciona que o 

mandato foi conseguido duplamente conseguido. Sabemos nós que a previsão 

inicial para 2012 das GOP era de 5.915.850.00€ e que foi executado 2.848.646,45€ 

o que dá uma taxa de execução de 48% , mas com o andamento do ano e 
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com as alterações verificadas às GOP e ao Orçamento, chegou-se à conclusão 

que afinal a previsão inicial que seria de 5.915.850.00 € passou para um valor 

substancialmente superior, o que dá uma execução de 57% . Referiu ainda, que 

a taxa de execução orçamental e mediante a conjuntura e não fugindo à 

solidariedade que nos é pedida, é considerada de uma execução média baixa. 

Referiu ainda que no âmbito da CIMPIN, comunidade que fez algumas 

diligências no sentido de aligeirar alguns contratos alguns dos quais tiveram 

sucesso, sabendo que de facto a questão dos seguros não foi bem conseguida. 

Contudo, referiu ser do seu conhecimento que a EDP facultou aos Municípios no 

sentido de facilitar uma medida que baixava o preço do consumo, 

considerando a existência de um acréscimo da dívida à EDP Distribuidores, 

tendo feito referência aos números, pelo que desejaria esclarecimentos sobre 

esta matéria. Referiu ainda, que são visíveis os atrasos existentes em 31.012.12 

facilmente perceptíveis porque serão das empresas a quem a Câmara 

Municipal é credora, dando como exemplo a empresa Irmãos Figueiredo onde 

constam dois montantes consideráveis, tendo questionado se estes valores ainda 

são devidos, uma vez que em tempos foi falado de um plano para dissolver os 

mesmos. Mais referiu, pretender esclarecimento relativamente a uma dívida da 

UPAJE, relativa a alojamento, em virtude de ser do conhecimento de todos que 

esta organização tem alojamento próprio. 

Prosseguiu, referindo que é notável a diferença existente na atribuição de 

subsídios às cinco freguesias do concelho, verificando que os montantes 

menores são transferidos para as freguesias que são governadas por autarcas do 

PSD. O senhor deputado fez ainda alusão à atribuição de subsídios a diferentes 

instituições do concelho, verificando-se em algumas das situações que alguns 

dos subsídios atribuídos em sede de reunião do Executivo, em alguns casos não 

se realizam, isto é, não é feita a transferência para a instituição, que na sua 

óptica resulta de um claro prejuízo para a instituição uma vez que vêm goradas 

algumas expetativas para a sua aplicação. Referiu que se tratam de subsídios, 

que eventualmente irão ser atribuídos, contudo à priori muitas das vezes sabe-se 

que não é no tempo imediato à deliberação do Executivo.  
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Terminou reforçando as suas palavras relativamente à execução orçamental 

que no seu ponto de vista é média baixa. Relativamente à expressão “mandato 

duplamente conseguido” questionou a senhora Presidente de Câmara como é 

que consegue tal feito, terão sido realizadas duas vezes as mesmas obras, 

questionou, facto que desejaria ver dissipado. Referiu que será injusto da sua 

parte mencionar que o mandato não foi conseguido, foi conseguido sim, mas na 

sua óptica à custa de obras que estavam para ser feitas, tendo ficado para trás 

obras como Ecomercado e o Parque Municipal. Referiu ainda, que quanto à 

rede viária, aqui já falada, apesar de se verificar ainda algumas necessidades 

nesta matéria, com certeza que o Executivo tem dado prioridade a alguns casos 

prementes. Concluiu a sua intervenção fazendo menção a uma afirmação da 

senhora Presidente constante na nota introdutória aos documentos em apreço, 

nomeadamente quando foi mencionado “repensar uma estratégia para 

combater a desertificação”, considerando que a mesma já deveria estar 

pensada, partilhando que esta terá que ser uma das prioridades para este 

concelho, disponibilizando-se para dar achegas nesse sentido  

Usou da palavra o senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia que iniciou a sua 

intervenção referindo que no relatório de fiscalização e certificação de contas, 

constata-se a validação e o cumprimento dos procedimentos e regras 

adequados mais na execução orçamental constatam-se melhorias face a 2011. 

Quanto ao nível execução das GOP 56,71% (Receita com 80,89% e na despesa 

com 74,50%) compara bem com ano anterior, considerando uma situação 

equilibrada, tendo em conta o contexto de crise com todos os constrangimentos 

orçamentais impostos pelo nosso governo e pelo PAEF plano assistência 

económica e financeira. 

Referiu ainda, que o documento em análise demonstra bem a preocupação e o 

relevo dado pelo Município às questões sociais, atendendo ao apoio aos 

munícipes mais necessitados e vulneráveis, em detrimento das obras, bem como 

na prossecução de diversas iniciativas dos programas, nomeadamente, PMID - 

programa municipal inclusão e desenvolvimento/apoio famílias com baixos 

recursos económicos PCHI - programa conforto habitacional para pessoas idosas 

Parménides - plano para igualdade RAMPA - Plano Municipal de Promoção 
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Acessibilidade do Concelho Góis, tratam-se de exemplos bastantes para se 

perceber  que a prioridade neste momento não podem ser as obras. 

Referiu que as taxas de execução têm de ser aquilo que é permitido e razoável 

de ser concretizado, não podendo ser comprometida a saúde financeira do 

Município sob pena de apenas querer cumprir aquilo que foi perspectivado nos 

projetos eleitorais que foram sufragados em eleições, porque o tempo era outro, 

estávamos no ano de 2009 sendo do conhecimento de todos os 

acontecimentos económicos sofridos até à presente data.   

O senhor deputado fez ainda referência ao Orçamento, com uma Receita de 

80,89% e despesa com 74,50%, compara bem com ano anterior GOP - 56,71%. 

Sobre a situação Económico-financeira, pela demonstração resultados verifica-

se uma evolução positiva, sendo que os rácios financeiros revelam equilíbrio. No 

que diz respeito ao Endividamento os 85% do limite MLP / 99% do endividamento 

liquido (dentro do cumprimento da lei) / Câmara Municipal de Góis não tem 

endividamento curto prazo. 

Sobre o investimento na área dos Recursos Humanos o senhor deputado 

destacou a formação realizada, sendo visível a aposta do Município de Góis na 

formação dos trabalhadores.  

O senhor deputado terminou a sua intervenção questionando sobre alguns 

valores patentes no ponto Dívidas a Terceiros, nomeadamente despesas com a 

Rodoviária da Beira Litoral; EDP onde é visível o aumento da dívida; Calado 

&Duarte, Maurício S.A. e Isidoro Correia da Silva, se correspondem a obras que 

estão em curso ou se porventura a empreitadas que se encontram concluídas. 

Interveio o senhor deputado Carlos Conceição Jesus que referiu não concordar 

com as afirmações do senhor deputado Pedro Agostinho no que concerne à 

transferência de verbas paras as freguesias, uma vez que no seu caso concreto 

parte das mesmas provêm de alguns investimentos (eólicas) existentes na 

freguesia que por questões protocolares são remetidas à Câmara Municipal e 

posteriormente transferidas para a freguesia. 

Usou da palavra o senhor deputado Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva 

referindo que a taxa de execução alcançada pela maioria socialista é sem 

dúvida uma das taxas mais representativas de sempre, havendo um esforço de 
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transparência e rigor nas contas que torna essa mesma taxa ainda mais 

relevante, tendo em conta as normas introduzidas pela LCPA e no âmbito da 

redução das transferências da administração central para a local. Referiu a 

importância de se terem realizado projetos estruturantes para o concelho, 

nomadamente na área social e cultural, havendo algumas obras que se têm 

prolongado no tempo, sendo certo se tratam de obras importantes e 

estruturantes para o concelho. Dentro da administração autárquica este 

Executivo tem elevado a qualidade da prestação de serviços aos munícipes 

sendo exemplo disso o balcão único. Referiu ainda, a importância no apoio às 

Instituições, e no facto de terem sido disponibilizados mais de meio milhão de 

euros, sendo um dado bastante significativo no apoio cedido pela maioria 

socialista às Instituições locais que diretamente prestam serviços aos munícipes. 

Mais referiu, que é de salutar a aposta na formação/qualificação dos recursos 

humanos no âmbito da programação da CIMPIN. Terminou, referindo que a 

maioria socialista soube honrar e bem os compromissos do Executivo anterior, 

também este socialista, dando ênfase a que este Executivo conseguiu 

concretizar essas obras, e para além destas, ter desenvolvido algumas das ações 

constantes no programa autárquico sufragado em 2009, referindo que para se 

cumprir este programa somente estará em falta as obras de abastecimento da 

rede pública à freguesia de Vila Nova do Ceira com início projetado para breve, 

para que este mandato termine de forma conseguida.  

Referiu ainda, que sobre este assunto dos subsídios, que comunga das palavras 

do senhor deputado Carlos Jesus. Aparecem referências no orçamento da 

Câmara Municipal a subsídios que resultam de transferências realizadas no 

âmbito de protocolo assinados com as instituições e freguesias que prestam 

serviços ao Executivo. Destacou o papel deste Executivo na capacidade de 

resposta aos pedidos solicitados. 

Sobre “os aspetos que foram referidos anteriormente como não conseguidos” e 

em concreto sobre o Centro de Referência da Memória Goiense, defende que 

está à vista de todos a obra e o conjunto  de bem-feitorias existentes neste 

espaço, nomeadamente a construção de uma rotunda e todo o espaço 

envolvente da biblioteca. 
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Terminou, congratulando-se pelo trabalho apresentado pelo Executivo, 

esperando que as obras em curso estejam concluídas até ao final deste 

mandato. 

Interveio o senhor deputado Pedro Miguel Conceição Agostinho que 

relativamente à questão da rotunda junto da biblioteca, referiu que numa 

situação de marcha de urgência a mesma não é de fácil circulação. Quanto à 

questão dos subsídios, quando se fala em diferenças nas transferências entre 

freguesias, reafirmou que a sua intervenção prendeu-se sobretudo com o valor 

dos mesmos na sua globalidade. No que concerne à atribuição de subsídios às 

instituições referiu tratar-se de um compromisso, havendo contudo alguns 

subsídios que são realizados pela administração central que muitas das vezes são 

transferidos para a Câmara Municipal para outras instituições e que não se 

verifica a transferências dos mesmos. Deu como exemplo a sala da Casa de 

Povo de Vila Nova do Ceira cedida à Câmara Municipal para efeitos de 

funcionamento das AEC’s, em que até à data ainda não houve qualquer 

transferência por parte da Autarquia relativa à sua utilização. 

Dada a palavra à senhora Presidente referiu que não se revê em algumas 

afirmações feitas pelo senhor deputado Pedro Agostinho, no que concerne à 

taxa de execução alcançada pelo Município, porquanto a mesma é bastante 

significativa, estando em crer se alguma vez o Executivo alcançar 100% de 

execução, será ainda considerada como baixa. Lembrou, que apesar das 

vicissitudes a maioria socialista tem consciência que fez o melhor considerando 

uma boa taxa, tendo em conta a diferença entre das condições de trabalho 

entre ano de 2009 e o ano de 2012. 

Relativamente à questão da CINPIM, referiu que de facto há uma central de 

compras à qual o Município aderiu, sendo que os contratos celebrados com a 

EDP não resultaram em benefícios para os Municípios, o mesmo se poderá dizer 

em relação à questão dos seguros que foi de facto um grande insucesso e 

naturalmente uma aposta não conseguida, uma vez que os valores constantes 

no caderno de encargos não eram apetecíveis para as Entidades, e, nesse 

sentido foi deliberado por todos os Municípios em sede de Executivo no sentido 

da anulação do procedimento, tendo efectivamente decorridos alguns meses 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GÓIS 

 

 

 23 

resultando num claro prejuízo para os Municípios, porquanto teríamos tido tempo 

de abrir um procedimento e arrecadar com certeza alguma receita. Face ao 

exposto, informou que o Município de Góis irá proceder isoladamente à abertura 

de procedimento para o efeito. Informou ainda, naquilo que são as ações 

promovidas pela CIMPIN, o Município de Góis não tem ficado excluído. 

Relativamente a dívidas a terceiros, referiu não se prender muito nessa situação 

porque conhecemos a realidade do concelho e conhecemos a realidade dos 

nossos empresários. Quando o senhor deputado Pedro Agostinho identificou 

como uma das maiores dívidas a da empresa Irmãos Figueiredo, apraz-lhe 

mencionar que os valores constantes no documento em apreço, prendem-se 

com a renda da Fazenda da Avó Thomázia, realçando que apesar desses 

valores estarem em falta no Município, a Câmara Municipal honrou o 

compromisso com os herdeiros de que o pagamento há muito que já foi 

efetuado ao Centro Social Rocha Barros. Informou ainda, que parte dessa dívida 

também tem a ver com a renda do Parque Municipal de Campismo. Esclareceu, 

que a Câmara Municipal acordou com a empresa naquilo que são algumas 

infraestruturas existentes no espaço onde anualmente funciona a esplanada, 

porquanto no ano transato quem esteve a fazer a gestão do bar/esplanada 

pode usufruir de algum equipamento, pelo que julga que relativamente a este 

assunto prestou os devidos esclarecimentos, esperando que a empresa venha a 

honrar o seu compromisso, sem recurso a tribunal. 

No que concerne à dívida da UPAJE, informou que esta instituição tem uma 

unidade de alojamento, e que num momento devido à lotação do mesmo 

houve necessidade de se alojarem alguns jovens na Residência de Estudantes, 

bem como o uso de transporte municipal e limpeza de uma fossa, dívida que 

ainda não se encontra saldada. 

Continuou, referindo que durante a sua gestão jamais foram atribuídos subsídios 

em função dos partidos, não valendo a pena enveredarem por esse caminho, 

porque os mesmos são realizados em função da disponibilidade do Município e 

em função daquelas que são as verdadeiras necessidades das Juntas de 

Freguesia. Reconhece que todas têm necessidades, mas algumas têm mais 

receitas do que outras, reafirmando que nada foi inovado se tivermos em conta 
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documentação é visível de que foi a Junta de Freguesia de Alvares que recebeu 

a maior fatia. Contudo, comparativamente a mandatos anteriores recebeu 

metade. Quanto aos subsídios transferidos às Instituições privadas, referiu que a 

Câmara poderia por optar de não canalizar quaisquer meios financeiros para as 

Instituições de direito privado. Pelo que se tivéssemos optado por isso 

arrecadávamos 600 mil euros, e hoje não estaríamos a ouvir criticas 

relativamente à atribuição dos mesmos, os quais porventura teriam sido 

canalizados para obras, porém teriamos deixado morrer as Instituições do 

concelho, as quais para além de darem um inestimável contributo para o 

desenvolvimento do nosso território garantem muitos postos de trabalho. Por isso, 

reafirma que foi um mandato duplamente conseguido, porque primeiramente 

não há tradição no PS de se inaugurarem obras duas e três vezes, e foi de igual 

modo conseguido porque sem receitas, a maioria socialista conseguiu fazer 

obra. Relativamente à questão do Ecomercado e do Parque Municipal, 

relembrou que houve um momento que por imposição tivemos que optar entre 

um ou outro empréstimo, e foi decido em sede de Executivo e em sede de 

Assembleia Municipal optar pelo Parque Municipal. Relativamente à questão de 

repensar a estratégia, referiu que é difícil com a coligação CDS/PSD, uma vez 

que esta não deixa consolidar  estratégia nenhuma, porque o convite que nos 

fazem é de estarmos parados ao invés de trabalharmos de permitir um futuro 

melhor para o concelho de Góis.  Ainda sobre esta matéria, referiu que a ajuda 

do senhor deputado líder de bancada do PSD é bem vinda, sendo que a ajuda 

melhor que nos pode dar é relembrar o atual governo que deve respeitar a 

autonomia do poder local.  

No que concerne à questão da Casa do Povo de Vila Nova do Ceira, informou 

não haver qualquer transferência da administração central que seja para esse 

fim, que a Câmara não esteja a atribuir. As transferências da administração 

central, que têm a haver com a AEC’s estão a ser integralmente cumpridas. 

Informou, que o que se passa com a Casa do Povo de Vila Nova do Ceira é que 

nos cede um espaço para dinamização das AAAF não AEC’s e aí não 

recebemos nenhum subsídio, o pagamento pela utilização deste espaço é 

assumido pelo Orçamento Municipal. É um facto que temos o compromisso  de 
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atribuir um subsídio e vamos cumpri-lo. Quanto às despesas que falou o senhor 

líder do PSD em relação à divida à EDP, não nos podemos esquecer que fomos 

presenteados com um IVA de 6% para 23% naturalmente que a despesa 

aumentou. Nós para cumprir a LCPA temos que dar algumas prioridades. 

Quanto à questão colocada pelo senhor deputado Jaime Garcia, relativamente 

a algumas despesas, a senhora Presidente deu a palavra à Drª. Sara Mendes que 

esclareceu devidamente a questão colocada. 

A senhora Presidente esclareceu ainda, que a transferência para a Junta de 

Freguesia de Colmeal, não se trata de nenhum subsídio, mas sim uma receita 

que lhe é devida, fruto do contrato do Parque Eólico, sendo que esses valores 

passam pelo Município de Pampilhosa da Serra que transfere para o Município 

de Góis, cumprindo a respetiva transferência para a Junta de Colmeal. 

Relativamente à intervenção do senhor deputado Paulo Silva concorda com as 

palavras proferidas, reafirmando que quanto à rotunda não pode a mesma ser 

considerada como a “rotunda da discórdia”, uma vez que a mesma foi 

projetada por técnicos que atendem do assunto, particularmente da Estradas 

de Portugal. Sobre a questão do investimento no Centro de Referência da 

Memória Goiense estamos de facto orgulhosos com este projeto, 

nomeadamente de termos retirado daquele espaço a bomba de combustível 

um perigo iminente não só para os utentes da Biblioteca, mas também para  

todo os utentes e trabalhadores do Centro Social Rocha Barros, bem como 

tornamos aquele espaço mais aprazível à prática do lazer e cultura. 

Terminadas as intervenções o senhor Presidente da Assembleia Municipal 

colocou o presente assunto a votação. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento, e, após análise e discussão ao 

documento, deliberou por maioria, com doze votos a favor e seis abstenções, 

dos senhores deputados do PSD, António José Madeira Gouveia; José Henriques 

Antunes; Justino Geraldes, Maria do Céu Simões Alves; Pedro Miguel da 

Conceição Agostinho e Victor Manuel Nogueira Dias, aprovar o Relatório de 

Gestão e Prestação de Contas de 2012. 
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8. RELATÓRIO E PARECER DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO LEGAL DE 

CONTAS DE 2012 - Foi presente a deliberação do Executivo relativa ao Relatório 

e Parecer do Órgão de Fiscalização e Certificação Legal de Contas de 2012, 

tendo o documento sido aprovado em sede de reunião do Executivo em 

09.04.2013, por maioria com quatro votos a favor e uma abstenção da senhora 

Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com onze 

votos a favor e sete abstenções dos senhores deputados do PSD, António José 

Madeira Gouveia; José Henriques Antunes; Justino Geraldes, Maria do Céu 

Simões Alves; Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões; Pedro Miguel da 

Conceição Agostinho e Victor Manuel Nogueira Dias, aprovar o Relatório e 

Parecer do Órgão de Fiscalização e Certificação Legal de Contas de 2012. 

O senhor deputado Pedro Miguel Conceição Agostinho fundamentou a sua 

abstenção com 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”. 

 

9. 2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO FINANCEIRO DE 2013 - Foi presente a 

deliberação do Executivo da sua reunião ordinária de 09.04.2013 relativa à 2ª 

Revisão ao Orçamento/Ano Financeiro de 2013. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

aprovar a 2ª Revisão ao Orçamento/Ano Financeiro de 2013. 

 

10. 1ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL – Foi presente a deliberação do 

Executivo da sua reunião ordinária de 09.04.2013, relativa à 1ª alteração ao 

Mapa de Pessoal, tendo este Órgão deliberado por unanimidade emitir parecer 

favorável à referida alteração. Mais deliberou por unanimidade submeter o 

assunto à Assembleia Municipal para efeitos de deliberação. 

 A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

aprovar a 1ª alteração ao Mapa de Pessoal. 
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11. AUTORIZAÇÃO PARA RENOVAÇÃO DE CONTRATOS DE TRABALHO A TERMO 

RESOLUTIVO - Foi presente a deliberação do Executivo da sua reunião ordinária 

de 09.04.2013, relativa à autorização para renovação de contratos de trabalho 

a termo resolutivo, tendo este Órgão deliberado por maioria com três votos a 

favor e duas abstenções dos senhores Vereadores do PSD, emitir parecer 

favorável à renovação de contratos de trabalho a termo resolutivo certo do 

posto de trabalho ocupado pela Assistente Operacional constante na 

informação anexa ao processo. A renovação autorizada decorre por um 

período de um ano renovável. Mais deliberou por unanimidade submeter o 

assunto à Assembleia Municipal para deliberação. 

Usou da palavra o senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho, 

referindo que a sua questão não se prende com a legalidade da renovação, 

questão por si ultrapassada, suscitando algumas dúvidas as quais podiam ter 

sido dissipadas se tivesse acesso à informação anexa ao processo. É seu 

entendimento que o carater de exceção desta renovação possa ser posto em 

causa por outros interessados, pelo que é seu entendimento que este tipo de 

assunto numa próxima oportunidade possa vir melhor dissolvido, a fim de não 

suscitarem quaisquer dúvidas. 

Interveio o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia, referindo que  

relativamente a esta matéria, e naquilo que é a legislação pela qual se rege 

esta excecionalidade decorrente do OE para 2013, é perfeitamente claro a 

justiça desta deliberação e o interesse para o Município. Mais referiu, que nesta 

decisão não pode o OE sobrepor-se àquilo que são as necessidades locais, um 

serviço não pode deixar de ser prestado, meramente por questões orçamentais. 

Referiu ainda, estar perante uma situação perfeitamente identificada, e se a Lei 

permite no sentido da renovação deste contrato a termo resolutivo, faria todo o 

sentido que em situações idênticas o apoio desta Assembleia à Câmara 

Municipal. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com 11 

votos a favor e sete abstenções dos senhores deputados do PSD, António José 

Madeira Gouveia; José Henriques Antunes; Justino Geraldes, Maria do Céu 

Simões Alves; Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões; Pedro Miguel da 
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Conceição Agostinho e Victor Manuel Nogueira Dias, autorizar a renovação do 

contrato a termo resolutivo certo, por um período um ano. 

 

12. 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.  

Usou da palavra o senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho, que 

solicitou esclarecimento sobre alguns dados constantes do documento em 

apreço, às quais a senhora Chefe da DAG, prestou os devidos esclarecimentos. 

 

APROVAÇÕES EM MINUTA: pontos 4,6,7,8,9,10 e 11  

 

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,____________________________ 

 

 

 

 


