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ATA Nº 8/2013 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO 

DIA VINTE E SETE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E TREZE. Aos vinte e sete dias mês de 

dezembro do ano de dois mil e treze, no auditório da Biblioteca Municipal de 

Góis, reuniu a Assembleia Municipal pelas dezassete horas com a seguinte 

ordem de trabalhos: 

 
1. APROVAÇÃO DAS ATAS NºS 5,6 e 7 

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 

4. CORTES ORÇAMENTAIS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NO CENTRO DE 

RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI) DA ASSOCIAÇÃO PARA A REABILITAÇÃO DE 

CIDADÃOS INADAPTADOS DA LOUSÃ (ARCIL)/MOÇÃO 

5. REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL/INFORMAÇÃO DO ANDAMENTO DO 

TRABALHO DA COMISSÃO E EVENTUAL DEBATE E VOTAÇÃO DO MESMO 

6. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIAS 

MUNICIPAL DE GÓIS 

 7. REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS/ATUALIZAÇÃO ORDINÁRIA DA TABELA DE 

 TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS 

 8. REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO/ATUALIZAÇÃO 

ORDINÁRIA DA TABELA DE TAXAS  

DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO 

 9. REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS/ALTERAÇÃO 

À TABELA DE TAXAS E OUTRAS  

RECEITAS MUNICIPAIS 

10. LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO/AUTORIZAÇÃO 

GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS/ANO DE 2014 

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

CONCELHO/ANO 2014 

12. 3ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO FINANCEIRO DE 2013 

13. 1ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO/ANO FINANCEIRO DE 2013 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GÓIS 

 

 

 2 

14. DOCUMENTOS PREVISIONAIS/ANO DE 2014 (ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES 

DO PLANO) 

15. MAPA DE PESSOAL/ANO DE 2014 

16. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA 

PÚBLICO 

 

Estavam presentes os senhores:  

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

1º Secretário: Drª. Dina Marlene Bandeira Carvalho (PS) 

2º Secretário: José Rodrigues (PS) 

 

Vogais:  

Partido Socialista (PS) – Jaime Miguel Fernandes Garcia, Dr. Paulo Miguel Lemos 

Fernandes Silva, Drª. Sílvia Maria Gonçalves Fernandes Nogueira Santos, Nuno 

Pedro Tavares do Nascimento, Engº Renato José dos Santos Vitorino. 

 

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

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

Carlos Rodrigues Garcia, Engº Mário Almeida Nunes, Pedro Miguel da 

Conceição Agostinho, Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões.  

 

Presidentes das Juntas de Freguesia de: 

Alvares – Dr. Victor Manuel Fonseca Duarte (Cidadãos Independentes por Góis) 

Góis – Graciano Antunes Rodrigues (PS)  

União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal - Carlos da Conceição de Jesus 

(PS) 

Vila Nova do Ceira - António Barata Carvalho (PS) 

 

Da Câmara Municipal registou-se a presença da senhora Presidente, Drª. Maria 

de Lurdes Oliveira Castanheira e dos Vereadores Dr. José Alberto Domingos 

Rodrigues, Dr. Mário Barata Garcia, Engº Diamantino Jorge Simões Garcia. 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GÓIS 

 

 

 3 

FALTAS: O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que a senhora 

Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz, por motivos alegados, não iria 

estar presente. 

 

Antes de dar início à ordem de trabalhos o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal apresentou em nome da Assembleia Municipal Votos de Boas Festas 

e um Ano Novo muito Próspero. 

 

1. APROVAÇÃO DAS ATAS NºS 5, 6 e 7 - O senhor Presidente Assembleia 

Municipal deu a palavra aos membros dos Grupos Municipais para se 

pronunciarem relativamente à Ata nº5/2013. 

Usou da palavra o senhor deputado Victor Manuel Fonseca Duarte, referindo 

que apesar de não ter integrado a Assembleia Municipal anterior, o seu voto 

relativamente à ata nº5 irá ser favorável, por concordar na globalidade com o 

seu conteúdo, com especial realce para a declaração escrita pelo ex-

Presidente da Junta de Freguesia de Alvares que passou a citar “Por mais 

subterfúgios que se inventem o povo é quem mais ordena, e acredito que este, 

muito humilde, mas inteligente, reconhece o mérito e muito trabalho (…)”. 

Interveio a senhora deputada Maria do Céu Simões Alves que referiu que 

relativamente à sua intervenção e para que dúvidas não persistam quando fez 

alusão a que a bancada do PSD teve uma postura não de mera oposição, mas 

sim uma postura de uma posição definida e construtiva. 

Posta à votação a Ata nº5/2013 foi aprovada por maioria com oito votos a favor 

e onze abstenções. 

O senhor deputado Paulo Miguel Fernandes Silva informou que a sua abstenção 

relativamente à votação da presente ata se deve ao facto de não concordar e 

não se rever com o teor de dois parágrafos da sua intervenção. 

O senhor deputado Renato José Santos Vitorino referiu que a sua abstenção 

prende-se pelo facto de não ter sido deputado no mandato anterior, posição 

corroborada pelos senhores deputados que não integraram o elenco da 

Assembleia Municipal. 
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O senhor Presidente Assembleia Municipal deu a palavra aos membros dos 

Grupos Municipais para se pronunciarem relativamente à Ata nº6/2013. 

Usou da palavra o senhor deputado Miguel Luís Martins Alves Fortunato 

considerando que a presente ata não está em condições de ser aprovada, 

entendendo que esta não reflete o que se passou na reunião. No que concerne 

às presenças referiu que ainda não estava constituída a mesa e ainda não tinha 

sido eleito o Presidente da Assembleia Municipal, sendo que a sessão foi 

presidida pelo cidadão que encabeçou a lista mais votada, que solicitou a 

presença na mesa do senhor Jaime Garcia para o coadjuvar. Acrescentou, ter 

sido ainda nessa qualidade que propôs a alteração da ordem de trabalhos 

com a inclusão de dois novos assuntos, sendo que esta proposta foi colocada à 

discussão, tendo os elementos do Grupo Cidadãos Eleitores Independentes por 

Góis (GCEIG) alertado para o carácter excecional de inclusão de assuntos não 

agendados assim como da dúvida quanto à legalidade de inserir outros 

assuntos na 1.ª assembleia, tendo sido aceite a inclusão dos novos assuntos 

porque, além das razões apontadas no tocante à ANMP e ao seu congresso, 

evitaria a realização de uma Assembleia Municipal extraordinária para o efeito 

e a consequente despesa daí resultante. Quanto à eleição da mesa, referiu que 

os Independentes lançaram o repto ao PS para a inclusão de um seu membro 

na constituição da mesa, pois dessa forma a mesa da Assembleia Municipal 

seria o verdadeiro reflexo do resultado eleitoral que a elegeu, tendo 

acrescentado que uma vez que o PS rejeitou tal proposta não restou outra 

alternativa aos Independentes que fosse a de apresentar a sua própria lista. 

Relativamente à eleição CIM - Região de Coimbra, referiu que o PS propôs a 

elaboração de uma lista conjunta, postura elogiada pelos Independentes, 

lamentando que não tivessem tido igual comportamento na lista para a mesa. 

Mais referiu, que foi levantada a questão das substituições em caso de 

impossibilidade ou impedimento de presença nas Assembleias Inter-Municipais, 

ficou acordado que constaria em ata que nesse caso o substituto será sempre 

do mesmo grupo municipal e tal compromisso não consta da ata.  

O senhor Presidente informou o senhor deputado que na comunicação 

remetida à competente entidade relativamente aos representantes da 
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Assembleia Municipal na CIM – Região de Coimbra foi transmitida a 

metodologia a ser utilizada que vai de acordo com as palavras ora 

mencionadas pelo próprio. 

Posta à votação a Ata nº6/2013 foi aprovada por maioria com quinze votos a 

favor e quatro abstenções. 

O senhor deputado Miguel Luís Alves Fortunato apresentou declaração de voto, 

na qual menciona que a sua abstenção se prende pelo facto da ata ser omissa 

relativamente ao teor nos diversos pontos que foram discutidos. 

O senhor Presidente Assembleia Municipal deu a palavra aos membros dos 

Grupos Municipais para se pronunciarem relativamente à Ata nº7/2013. 

Interveio o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia que manifestou 

estranheza relativamente aos comentários ora tecidos no que concerne ao 

conteúdo das atas, nomeadamente quando se verifica a votação por parte de 

elementos que não estavam presentes, como aconteceu com o deputado Vítor 

Duarte. Acrescentou, que na ata deve constar apenas um resumo das 

intervenções sobre os assuntos debatidos, bem como a deliberação relativa  

aos mesmos. 

Posta à votação a Ata nº7/2013 foi aprovada por maioria com dezoitos votos a 

favor e uma abstenção, da senhora deputada Sílvia Maria Gonçalves 

Fernandes Nogueira Santos por não ter estado presente na reunião. 

 

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 16.09.2013 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. 

Interveio o senhor deputado Miguel Luís Alves Fortunato que referiu que sendo 

esta a primeira intervenção verdadeiramente política no presente mandato em 

nome do Grupo Cidadãos Eleitores Independentes por Góis (GCEIG) desejava 
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felicitar e congratular-se com todos os Goienses pela forma pacífica e ordeira 

como decorreu o processo eleitoral, desde a “pré-campanha” culminando no 

ato eleitoral de 29 de setembro. Referiu, que o GCEIG tem bem consciência da 

mensagem que os Goienses enviaram, pois a força política vencedora não 

atingiu a barreira dos 50% dos votos, facto que em 12 eleições autárquicas da 

nossa história apenas se verificou em 4. Considerou que ficou claro quem deve 

governar, devendo o poder e a governação serem exercidos no maior respeito 

pelas opiniões contrárias, tendo ficado de igual modo claro que o diálogo entre 

todos os autarcas sem exceção deverá ser aprofundado e que no presente 

mandato, enquanto “oposição”, terá que corresponder às expetativas de 

esperança numa mudança manifestada por mais de 50% dos votantes que não 

votaram na lista vencedoras, isto no tocante à eleição para a Assembleia 

Municipal e para a Câmara Municipal. Mais referiu, que o GCEIG tem a 

vantagem de ser verdadeiramente independente, podendo contar connosco 

para o desenvolvimento de Góis.  

Prosseguiu, referindo que desde a primeira hora que cada um dos eleitos pelo 

GCEIG se disponibilizou para colaborar na prossecução das competências 

próprias dos órgãos para que foram eleitos. Referiu ainda serem um grupo 

plural, que aprecia a diversidade de opiniões e comunga de objetivos comuns, 

com uma independência não só coletiva mas também individual, tendo cada 

um dos nossos eleitos plena liberdade de voto, exercendo sempre a sua parcela 

de poder, sem ter que hipotecar a sua consciência política, assumindo a 

liberdade de expressão como um pilar basilar do nosso sistema democrático. 

Referiu ainda, que foram eleitos pelas pessoas, assumindo os mandatos para 

trabalhar para as pessoas, estando com verdadeiro espírito de missão, 

disponíveis para colaborar em prol do nosso concelho. Contudo, mencionou ser 

entendimento do GCEIG que deve partir de quem está no poder a iniciativa de 

convidar a oposição para o diálogo, mas na falta de tal convite não nos 

escusamos de apresentar as nossas propostas, como recentemente aconteceu 

no executivo com as propostas para 2014 apresentadas pelos nossos 

Vereadores. Mais mencionou, ser fundamental para o almejado 

desenvolvimento do concelho de Góis que se elabore uma estratégia bem 
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definida, sustentável, mas fundamentalmente duradoura. Tal só será eficaz com 

ampla participação de todos, é para isso que cá estamos. Estamos gratos pelo 

resultado obtido, cumpre-nos, formalmente, felicitar os vencedores e desejar-lhe 

que não sejam parcos na ambição de desenvolver a nossa terra. Concluiu, 

afirmando que podem contar com o Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis única e exclusivamente para contribuir para o 

desenvolvimento da nossa terra.  

Terminando a sua intervenção, referiu que este início de mandato fica também 

marcado pela reorganização administrativa que nos foi imposta, por isso muito 

gratos ficaremos se o distinto Presidente da União das Freguesias do Cadafaz e 

do Colmeal informasse da sua experiência no processo bem como está a correr 

a transição. No que concerne aos contratos de trabalho para as AEC’s, referiu 

que se trata na verdade do cumprimento das competências da Câmara 

Municipal, é bom que a Câmara Municipal esteja sensível ao enriquecimento 

curricular dos nossos jovens. As AEC’s não são novidade, é uma prática com 

alguns anos que o município tem acompanhado, por isso não tem justificação 

por em prática essas atividade quase dois meses depois do início do ano letivo, 

pois se os contratos foram celebrados a 29 de outubro tendo as aulas escolares 

se iniciado a 16 de setembro, é seu entendimento que futuramente este e 

outros projetos têm que ser atempadamente preparados, pois com os atrasos 

verificados quem perde é a população. 

Concluiu propondo a atribuição de voto de louvor ao jovem Diogo Ventura 

pela conquista do Título Europeu e Nacional de Enduro e apresentou em nome 

do GCEIG votos de um Bom Ano Novo.  

Usou da palavra o senhor deputado Paulo Miguel Fernandes Silva apresentando 

votos de Boas Festas e de um Ano Novo Próspero. 

Iniciou a sua intervenção felicitando o Partido Socialista pela vitória obtida nas 

últimas eleições nas diversas frentes: Freguesias, Assembleia Municipal e Câmara 

Municipal. Referiu que apenas na freguesia de Alvares não foi obtida a maioria 

dos votos, mas certamente que daqui a 4 anos os Alvarenses irão fazer um 

balanço entre o mandato anterior e o atual e irão voltar a confiar no PS, por 

considerar que é o melhor e mais sustentado projeto autárquico em Góis. 
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Seguidamente, apresentou o relatório de Comissão Acompanhamento 

Encerramento Noturno do SAP do Centro de Saúde de Góis, tendo feito uma 

explanação de algumas diligências que foram tomadas junto das Entidades 

competentes, tendo apresentado um extenso documento com leitura das 

respetivas conclusões, o qual solicitou ao senhor Presidente da Assembleia 

Municipal que oportunamente fosse entregue à senhora Presidente da Câmara 

Municipal e líderes das respetivas bancadas. Ainda sobre este assunto, o senhor 

deputado sugeriu a constituição de uma Comissão de Saúde da Assembleia 

Municipal da qual fizesse parte representantes de ambas as bancadas, bem 

como o senhor Presidente da Assembleia Municipal. 

Relativamente a este assunto o senhor deputado Victor Manuel Fonseca Duarte 

solicitou a palavra em virtude de ser seu entendimento que o “estado de 

saúde” no concelho de Góis é um assunto que merece a atenção de todos, 

porquanto não foi só o encerramento noturno do SAP que causou alguns 

transtornos à população do concelho, mas também o encerramento da 

extensão e saúde de Cortes, bem como, a de Alvares que desde a época 

estival que não está em funcionamento, pelo que apesar de serem tomadas 

algumas diligências por parte da Câmara Municipal, este deve ser um assunto 

que não deve ser esquecido a bem das populações. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal questionou os senhores líderes de 

bancada se haveria necessidade de interrupção desta sessão para 

conjuntamente indicarem os respetivos representantes. 

Interveio o senhor líder de bancada do PS que informou que esta temática já foi 

discutida e considerada muito importante, pelo que comunicou que o 

representante da bancada do PS será o senhor deputado Paulo Silva. 

O senhor líder de bancada do GCEIG informou que o representante nesta 

Comissão será o senhor deputado Pedro Agostinho. 

Dada novamente a palavra ao senhor deputado Paulo Miguel Fernandes Silva, 

continuou a sua intervenção apresentando um louvor às empresas e 

empresários de Góis que entraram na lista das maiores 1000 empresas do distrito 

de Coimbra:  Álvaro Matos Bandeira & Filhos, Lda, no lugar 572º, com 4 

colaboradores; Vicente & Vicente, Lda, no lugar 637º com 32 colaboradores; 
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Coroa, Lda, no lugar 701º, com 4 colaboradores;  Prorresina, Lda, no lugar 902º 

com 8 colaboradores e a empresa Capital do Ceira, Lda, no lugar 971º com 9 

colaboradores, num total de 57 postos de trabalho. 

O senhor deputado apresentou as suas felicitações à ADIBER na pessoa do seu 

Presidente Dr. Miguel Ventura, pela aprovação candidatura da requalificação 

da Praia Fluvial do Sinhel em Alvares no valor 180.000€, candidatura 

apresentada pelo Município de Góis e que prova que os socialistas afinal têm 

projetos para a freguesia. Reiterou as suas felicitações à ADIBER pelos projetos 

aprovados em 4 anos no concelho de Góis e que somam cerca de 1,2 milhões 

de euros num total de investimento público e privado no concelho de Góis de 2 

milhões euros. Terminou a sua intervenção, felicitando o senhor Jaime Garcia 

pela sua reeleição com Presidente da Direção da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Góis, felicitações extensivas aos restantes órgãos 

sociais. 

Interveio o senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho que 

apresentou aos presentes votos de Boas Festas, tendo feito uma breve 

explanação daquilo que foi a sua intervenção no processo da Comissão de 

Acompanhamento do encerramento noturno do SAP, assunto que no seu 

entendimento não deverá de maneira nenhuma estar encerrado, uma vez que 

outros problemas ainda persistem, como o encerramento das extensões de 

saúde no concelho, bem como o horário praticado da consulta alargada que 

apesar de se prolongar aos fins-de-semana e feriados na sua ótica não é o 

suficiente, pelo que é de toda justiça pugnar por um melhor serviço de saúde 

no concelho. Referiu que seria interessante a constituição de uma Comissão de 

Acompanhamento de Proteção Civil dentro deste órgão, por entender ser 

também um assunto de suma importância para o nosso concelho, apesar de 

reconhecer todo o trabalho que tem sido feito pela Associação Humanitária 

dos Bombeiros Voluntários de Góis, Câmara Municipal e Juntas de Freguesia no 

sentido da prevenção e socorro às populações. Prevaleceu-se da oportunidade 

para endereçar os seus agradecimentos à Câmara Municipal e entidades 

envolvidas no trabalho que está a ser realizado na limpeza das bermas entre 

Góis e Vila Nova do Ceira. 
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Fez também alusão a alguns artigos publicados nos órgãos de comunicação 

social em que nada dignificam quem os escreve e muitas das vezes não 

correspondem à verdade, pelo que apelou a uma maior sensatez naquilo que 

se publica. 

Usou da palavra o senhor deputado Carlos Conceição Jesus, Presidente da 

União das Freguesias do Cadafaz e Colmeal, que após apresentar 

cumprimentos e votos de Boas Festas aos presentes, referiu que no que 

concerne à reorganização administrativa é sabido por todos que se tratou de 

um processo pelo qual se lutou para que não viesse a ser uma realidade, mas 

infelizmente verificou-se a agregação de duas freguesias, processo que não 

está a ser fácil, uma vez que também não foram dadas pela administração 

central diretrizes concretas para o efeito. Mencionou que quanto à freguesia de 

Colmeal nada tem a dizer por ser do seu conhecimento a realidade da mesma, 

mas já no que concerne à freguesia de Cadafaz, mencionou a dificuldade que 

tem tido nomeadamente em termos financeiros, uma vez que se deparou com 

algumas questões constrangedoras relativamente à falta de contabilidade 

organizada, mormente dívidas em atraso e em montantes muito avultados nos 

pagamentos à Segurança Social, dos subsídios de Natal e de Férias que estão 

em dívida aos funcionários, entre vários outros assuntos de idêntica gravidade, 

como é o caso das telecomunicações, pelo que apesar de diversas 

providências que já tomou relativamente aos assuntos referidos, muito trabalho 

há ainda por fazer para que algumas situações sejam normalizadas. Referiu 

ainda que, na sua ótica, esta reorganização administrativa trata-se de um 

processo moroso devido à especificidade deste território, pelo que conta com 

a ajuda de todos para que as populações não sejam prejudicadas e que 

mereçam ser tratadas com mais dignidade. 

Interveio o senhor deputado Miguel Luís Alves Fortunato que se dirigiu ao senhor 

Presidente da União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal informando que a 

resposta à sua questão estava efetivamente longe daquilo que desejava ouvir. 

Contudo, informou da disponibilidade da bancada do GMEIG poder colaborar 

naquilo que o senhor deputado Carlos Conceição Jesus entender.  
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Interveio o senhor José Carlos Garcia, que após cumprimentar os presentes, 

iniciou a sua intervenção referindo que relativamente ao artigo publicado no 

jornal Varzeense assinado pelo senhor deputado Paulo Silva, no que concerne 

ao assunto discutido em sede deste órgão referente à autorização para 

renovação de contratos de trabalho em funções públicas a termo resolutivo, 

nomeadamente no que concerne à abstenção dos deputados do GMEIG, 

lamenta a postura que tomou porque não foi a melhor que teve, em virtude da 

publicação não corresponder totalmente à verdade e ao porquê da posição 

tomada por maioritariamente esta bancada, pelo que apelou a uma postura 

mais correta quando é sua intenção fazer menção aos assuntos e deliberações 

tomadas por este órgão e mormente naquilo que é a posição do GMEIG. 

Mencionou, a sua satisfação pelos trabalhos que presentemente estão a ser 

efetuados na limpeza das bermas na ex EN2, permitindo uma melhor circulação 

de veículos nesta via e acautelando a possibilidade de ocorrência de 

acidentes. Terminou a sua intervenção, sugerindo a possibilidade de ser 

construído um miradouro junto à antena retransmissora existente no Arrassaio 

em Vila Nova do Ceira, uma vez que considera que deste local avista-se 

grande parte de Vila Nova do Ceira e de alguns lugarejos. 

Interveio o senhor deputado Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva referindo que 

com o artigo que publicou no jornal Varzeense não foi sua intenção difamar, 

nem ferir suscetibilidades, apenas constatar um facto. Referiu ainda, ter referido 

que foi do seu desagrado um artigo publicado no mesmo órgão de 

comunicação social em que foi mencionado o mau investimento feito na Casa 

da Cultura de Góis, investimento que merece um grande aplauso por se tratar 

de uma obra que em muito enriquece o nosso concelho. 

Interveio a senhora deputada Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões 

que relativamente ao artigo publicado no jornal Varzeense assinado pelo 

senhor Paulo Silva, no qual fez menção ao seu nome, apraz-lhe mencionar que 

a partir do dia em que tomou posse, tem a liberdade de votar sempre de 

acordo com a sua consciência, pensando no seu concelho e também 

naqueles que ainda por cá vivem. Mencionou não tencionar agradecer o 

elogio que o senhor Paulo Silva fez no artigo à sua pessoa e coragem, porque o 
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Grupo em que está integrada a votação é livre e democrática, como o senhor 

deputado deve ter percebido. É seu entendimento que o senhor deputado 

Paulo Silva não deve “espicaçar” quando se dirige à bancada na qual está 

integrada. Lembrou o senhor deputado que em Góis somos muito poucos, por 

isso devemos unirmo-nos e não fomentar guerrilhas com ofensas menos dignas. 

Interveio o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia que após 

cumprimentar os presentes mencionou corroborar com a proposta de voto de 

louvor ao jovem desportista Diogo Ventura, a quem também outras entidades 

fizeram o devido reconhecimento, nomeadamente o Góis Moto Clube que lhe 

prestou homenagem e que lhe lançou o desafio para a conquista de um título 

mundial, por lhe ser reconhecido suficiente mérito para alcançar essa vitória. 

Relativamente à Comissão de Acompanhamento do Encerramento do SAP, 

mencionou que infelizmente ficou bem demonstrada a falta de apoio e de 

preocupação por parte do nosso atual Governo quanto ao interior do país, 

apesar de todas as diligências que foram tomadas pelas populações no sentido 

de inverter esta situação. Quanto à Comissão de Acompanhamento de 

Proteção Civil, aqui mencionada pelo senhor deputado Pedro Agostinho referiu 

a existência de uma Comissão de Proteção Civil concelhia pelo que considera 

não devermos sobrepormo-nos ao trabalho que a mesma vem desenvolvendo. 

Congratulou-se pelas palavras mencionadas pelo senhor deputado Paulo Silva 

relativamente à intervenção da Associação de Desenvolvimento Integrado da 

Beira Serra no nosso concelho e em toda a região da Beira Serra, pelo que deve 

ser do reconhecimento de todos este trabalho meritório. 

Prosseguiu a sua intervenção dirigindo felicitações a todos quanto foram eleitos 

para o mandato de 2013/17, congratulando-se pelo resultado muito positivo 

das eleições autárquicas, nomeadamente a vitória do PS, acrescentando que 

estas eleições ficaram marcadas por uma reduzida abstenção no concelho de 

Góis, comparativamente aos valores nacionais, o que revela maturidade e 

interesse cívico por parte da nossa população. Acrescentou, que a vitória do PS 

não se fez sentir só a nível concelhio, mas maioritariamente a nível distrital e 

nacional, resultados que permitiram que o PS possa presidir à Comunidade Inter-

Municipal – Região de Coimbra e à Associação Nacional de Municípios 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GÓIS 

 

 

 13 

Portugueses. Referiu ainda, que as eleições autárquicas ficaram marcadas pela 

extinção de duas freguesias concelhias, com consequências desastrosas no que 

concerne à auto-estima das populações, congratulando-se pela vitória do 

senhor Carlos Conceição Jesus, que merece o reconhecimento e o aplauso de 

todos pelo empenho e o trabalho que desenvolveu no processo da 

reorganização administrativa, ficando a esperança que a sua luta não fique por 

aqui e a certeza que levará a “bom porto” a tarefa meritória de poder 

governar duas freguesias. Mais referiu, que o novo elenco da Assembleia 

Municipal fica marcado pelo desaparecimento de duas forças partidárias a 

CDU e o PSD, por troca do Grupo Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, 

considerando ser um grupo com ausência de referências e de desconhecida 

ideologia política, cuja campanha ficou marcada por uma “tentativa de 

envolvimento” de instituições, situação que na sua ótica não é desejável para 

bem das mesmas. Relativamente ao elenco camarário, mencionou que este 

novo mandato do PS fica desde já marcado por uma mudança substantiva na 

nomeação da Vice-Presidência, num processo consensual, assumido 

conjuntamente e em pleno pelo Executivo. Mencionou ainda as vitórias na 

Junta de Freguesia de Alvares pelo GCEIG, e as restantes pelo PS, porém com 

novos presidentes em Góis e Vila Nova do Ceira com os senhores Graciano 

Rodrigues e António Carvalho respetivamente, sem esquecer a conquista do 

senhor Carlos Jesus na União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal, referindo 

que o GMPS endereçou a todos votos de sucesso, a bem das suas populações. 

Quanto à Assembleia Municipal, referiu que assistimos à reeleição do PS na 

pessoa do senhor Dr. José Carvalho a quem foi reconhecido o trabalho 

realizado e conferido um novo mandato. Referiu ainda, que sendo este um 

órgão com competências bem definidas no acompanhamento e fiscalização 

da atividade da Câmara Municipal, garantindo que é realizada uma gestão 

adequada, com equilíbrio e respeito pela lei. Mencionou, que as referidas 

competências são comparáveis em devida escala às responsabilidades das 

Assembleias de Freguesia que devem de igual modo acompanhar os seus 

executivos, algo que nem sempre foi devidamente acautelado ou garantido, 

tendo em conta o relato feito pelo presidente da União das Freguesias do 
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Cadafaz e do Colmeal. Ainda sobre a Assembleia Municipal referiu que esta, 

em termos de constituição partidária é diferente da anterior, sem as forças 

partidárias da CDU e do PSD, sendo que deixámos de ter nos órgãos 

autárquicos quaisquer “representantes” do Governo, existindo agora um novo 

grupo que assume especiais responsabilidades enquanto oposição na 

Assembleia Municipal e na Câmara, deixando o apelo para que sejam uma 

oposição construtiva que não tente “deitar abaixo” apenas para contrariar, 

apresentando propostas e/ou alternativas quando não comungam da posição 

tomada pela maioria do Partido Socialista. Considerou como um mau exemplo 

aquilo que aconteceu nas primeiras duas sessões deste órgão onde o GCEIG 

fez ameaças de impugnação e tentou evitar a intervenção e os 

esclarecimentos da Presidente da Câmara Municipal de Góis. 

O senhor deputado Jaime Garcia referiu ainda que o GMPS congratula-se pela 

Câmara Municipal de Góis estar representada no Conselho de Geral da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses, como seu membro efetivo, 

posicionando-se também na mesa da Assembleia Geral do CESAB, empresa 

participada pelo Município, bem como 2º secretário da Mesa da Assembleia 

Distrital, felicitando ainda pelo honroso lugar de Presidência da ADESA, 

associação a que o Município de Góis preside e cuja sede irá funcionar em 

Góis. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal para encerrar este ponto pôs à 

votação o Voto de Louvor ao jovem Diogo José Barata Ventura, tendo este sido 

aprovado por unanimidade, o qual será oportunamente comunicado ao 

homenageado. 

De seguida, pôs à votação o voto de Pesar pelo falecimento do senhor Dr. 

Padre António Dinis, o qual foi aprovado por unanimidade, o qual será 

comunicado à Paróquia onde exerceu funções, bem como aos seus familiares. 

Relativamente à proposta de Comissão de Saúde da Assembleia Municipal, foi 

posta à votação tendo sido aprovada por unanimidade, ficando constituída 

pelos seguintes elementos: Presidente da Assembleia Municipal, Dr José António 

Pereira de Carvalho; representante do GMPS, Dr. Paulo Miguel Lemos Fernandes 

Silva e representante do GCEIG, Pedro Miguel Conceição Agostinho.  
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à senhora 

Presidente da Câmara Municipal, tendo iniciado a sua intervenção 

cumprimentando os presentes e apresentando as suas felicitações a todos 

quanto foram eleitos em 29.09.2013, votos extensivos a todos quantos se 

candidataram. Prevaleceu-se da oportunidade para desejar a todos um Bom 

Ano Novo repleto de concretizações e realizações. 

De seguida, mencionou que quanto à questão das AEC’S apresentada pelo 

senhor deputado Dr. Miguel Fortunato, referiu que foi o primeiro ano que as 

atividades de enriquecimento escolar não se iniciaram ao mesmo tempo no 

novo ano letivo. Lembrou que se trata de um processo moroso no qual houve 

uma maior aderência de concorrentes pelo que obrigou os serviços a um 

trabalho redobrado no pleno respeito por todos os concorrentes. Referiu ainda, 

que os docentes estão a desenvolver um trabalho considerado de excelência 

junto dos alunos do 1º CEB, referindo que a dedicação dos mesmos aos alunos 

possa recuperar o tempo entendido como perdido pelo atraso na no início da 

docência das disciplinas das AEC’s. 

Relativamente à área da saúde no concelho, referiu que obviamente tem 

havido um descapitalizar constante daquilo que é considerado uma prestação 

de um bem essencial à população, a qual só terá uma resolução aquando 

colocação de mais um médico no concelho de Góis. Referiu que quanto ao 

prolongamento do horário da consulta alargada (ex-SAP) apesar de considerar-

se ser uma conquista aos fins-de-semana e feriados, é uma realidade que não 

foi tida em consideração um reforço ao nível de médicos. Mais referiu, que a 

Câmara Municipal já informou da sua total colaboração neste processo, 

disponibilizando transporte e um técnico administrativo para acompanhamento 

dos serviços nas extensões, porque o que se detetou nestes dois últimos meses 

foi que os serviços não funcionaram devido à falta de um assistente técnico 

para acompanhamento dos profissionais de saúde às extensões. Contudo, 

outros obstáculos foram surgindo como a formação e o gozo de férias dos 

profissionais de saúde pelo que naquilo que será o papel da Câmara Municipal 

neste processo irá envidar esforços juntos da ARSC para que alguns destes 

problemas se resolvam com a colaboração do Município, nomeadamente na 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GÓIS 

 

 

 16 

freguesia de Alvares onde já encerrou uma extensão de saúde. Acrescentou, 

que se não forem tomadas algumas medidas por parte da Câmara Municipal e 

Junta de Freguesia podemos correr o risco de no atual mandato ver encerrada 

outra extensão de saúde e naturalmente ninguém no concelho desejará que 

isso ocorra.  

No que concerne à Comissão de Proteção Civil informou que a mesma está 

constituída e tem estado a exercer as funções que legalmente lhe são 

atribuídas. Mencionou a sua total solidariedade para com o senhor Presidente 

da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal, manifestando a disponibilidade 

da Câmara Municipal poder colaborar dentro daquilo que são as suas 

competências legais e naquilo que estiver ao seu alcance. Prevaleceu-se da 

oportunidade para subscrever as palavras do senhor deputado Jaime Garcia, 

quando se referiu ao facto estamos mais pobres porque a Assembleia Municipal 

perdeu duas bancadas e um partido com quem tinha algum gosto de 

trabalhar, estando hoje reduzidos a um só partido, o Partido Socialista. Fez ainda 

menção às palavras proferidas pela senhora deputada Olinda Simões as quais 

subscreve, quando mencionou que basta de injúrias menos ofensivas, queria 

agradecer e naquilo que for possível ao GMIEG que façam um trabalho nesse 

sentido porque a moral em Góis está um bocadinho em baixo, há valores que 

são inalienáveis, sugerindo que se tivesse muito mais cuidado na linguagem que 

muitas vezes é utilizada em que nada dignifica quem a profere. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

4. CORTES ORÇAMENTAIS DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO NO CENTRO DE 

RECURSOS PARA A INCLUSÃO (CRI) DA ASSOCIAÇÃO PARA A REABILITAÇÃO DE 

CIDADÃOS INADAPTADOS DA LOUSÃ (ARCIL)/MOÇÃO – O senhor Presidente da 

Assembleia Municipal deu conhecimento da moção do Município de Góis 

relativamente ao assunto em epígrafe, a qual foi votada por unanimidade.  

Usou da palavra o senhor deputado Miguel Luís Alves Fortunato que referiu que 

nos documentos apresentados não resulta qualquer proposta, aparentemente 

tratar-se-á de mera informação à Assembleia Municipal. Mais referiu que dada 

a nobreza do assunto em apreço, propôs que a Assembleia Municipal de Góis 
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subscreva a proposta da Câmara Municipal de Góis e da Assembleia Municipal 

da Lousã e que o resultado da votação seja dado a conhecer às entidades 

elencadas em tais propostas. 

Interveio o senhor deputado Renato José Santos Vitorino que após 

cumprimentar os presentes, referiu que como socialista solidariza-se com a 

moção apresentada pelo Executivo Municipal a qual demonstra bem o tipo de 

intervenção do Município numa área tão sensível quanto a que está em 

apreço, a qual não irá de maneira nenhuma ao encontro daquilo que são as 

diretrizes do atual Governo nesta matéria, revelando que o Executivo não se 

alheia a estas e outras questões sociais, pelo que faz todo sentido que a 

Assembleia Municipal se associe também a esta causa. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e face à importância e interesse 

do assunto em questão deliberou por unanimidade subscrever a moção 

apresentada pela Câmara Municipal de Góis. 

  

5. REGIMENTO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL/INFORMAÇÃO DO ANDAMENTO DO 

TRABALHO DA COMISSÃO E EVENTUAL DEBATE E VOTAÇÃO DO MESMO – O 

senhor Presidente referiu que sobre este assunto foi constituído um grupo de 

trabalho pelo que solicitou informação sobre o ponto de situação 

relativamente às diligências tomadas no âmbito da alteração ao Regimento da 

Assembleia Municipal. 

Interveio o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia que informou que 

tem havido alguns contactos entre ambas as bancadas no sentido de 

agendamento de reunião para apresentação de propostas de elaboração de 

um documento fundamentado e completo de acordo com as diretrizes legais.  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

6. SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS DOS MEMBROS DA ASSEMBLEIAS MUNICIPAL 

DE GÓIS - O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento que 

em cumprimento com o disposto no artigo 17º do Estatuto dos eleitos Locais (Lei 

nº29/87, de 30 de junho, alterada pelas Leis nºs 97/98, de 15 de setembro, 1/91, 

de 10 de janeiro, 11/91, de 17 de maio, 11/96, de 18 de abril, 127/97, de 11 de 
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dezembro, 50/99, de 24 de junho, 86/2001, de 10 agosto, 22/2004, de 17 de 

junho e 52-A/2005, de 10 de outubro), os membros de órgãos autárquicos têm 

direito a um seguro de acidentes pessoais atribuído mediante deliberação do 

respetivo órgão. Neste sentido, informou que é necessário a Assembleia 

Municipal deliberar no sentido de aprovar as condições do seguro, 

designadamente no que respeita às coberturas e capitais seguros. Como 

informação complementar, e como apoio à tomada de decisão, o seguro 

atualmente em vigor cobre os riscos inerentes à atividade de autarca, 

nomeadamente representação em atos públicos dentro e fora do país e 

deslocações a reuniões e tem associado as seguintes condições (coberturas e 

respetivos capitais): Despesas de Funeral: 2.000€; Despesas de tratamento 

10.000€/sinistro; Incapacidade temporária: 100€/dia e Morte ou invalidez 

permanente 100.000€. 

Interveio o senhor deputado Miguel Luís Alves Fortunato que quanto à questão 

do seguro referiu não entender porque é que a Assembleia Municipal só tem 

um seguro de morte ou invalidez permanente de 25.000€ e o Presidente de 

Câmara têm 212.500€, porque se tem um capital maior o risco é que terá que 

será calculado de maneira diferente. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que quanto à questão do 

senhor deputado Miguel Luís Alves Fortunato enquanto à Câmara Municipal 

relativamente a despesas de funeral que está contratualizada é de 2.000€ a 

proposta é de 2.500€ há um aumento de 500€. 

O senhor deputado Miguel Luís Alves Fortunato referiu que os 2.000€ a que o 

senhor Presidente da Assembleia Municipal se referiu, constam da proposta da 

Câmara Municipal, questionando o porquê da documentação da Seguradora 

constar no documento anexo ao da Câmara Municipal, questão a que o 

senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que esse documento foi 

remetido pela Associação Nacional de Municípios Portugueses. O senhor 

deputado questionou qual o seguro que a Câmara Municipal irá contratar. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que a Câmara 

Municipal irá contratualizar os montantes patentes no ofício nº3914 remetido a 

este órgão em 25.10.13 cuja cópia foi remetida a todos os senhores deputados. 
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De seguida, fez uma breve explanação dos montantes propostos pela Câmara 

Municipal e pela Associação Nacional de Municípios Portugueses.  

Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara Municipal, informou que a 

proposta remetida à Assembleia Municipal é exatamente igual à proposta 

apresentada e votada pelo Executivo. Referiu que cumpre de igual modo à 

Assembleia Municipal deliberar sobre o seguro de acidentes pessoais dos seus 

membros. Mais informou, que posteriormente à deliberação do Executivo sobre 

o assunto em questão, surgiu uma circular da ANMP exortando para que as 

Câmaras Municipais se associarem a uma apólice negociada por esta 

Associação, à qual muitas Câmaras aderiram que se consubstanciava-se numa 

despesa a menos para a autarquia na ordem dos 2.000€, sendo que a Câmara 

Municipal entendeu não subscrever a mesma, mantendo a proposta 

apresentada por ser entendimento que reúne melhores condições. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

aprovar as condições do seguro no que concerne às coberturas e capitais 

seguros. 

 

7. REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS/ATUALIZAÇÃO ORDINÁRIA DA TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS – O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento 

da deliberação do Executivo de 10.12.13 relativa à atualização ordinária da 

tabela de taxas e outras receitas municipais referente ao Regulamento Geral de 

Taxas e Outras Receitas Municipais. 

Interveio o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia referiu congratular-

se pelo esforço do Executivo em não onerar ainda mais os munícipes no 

pagamento das taxas patentes no documento em apreço, bem como no 

seguinte, revelando mais uma vez que o Município prescinde de um aumento 

da sua receita em benefício dos seus munícipes, solidarizando-se mais uma vez 

com estes, numa ótica de se associarem às dificuldades que muitas destas 

famílias atravessam devido à instabilidade económica instaurada no país. 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GÓIS 

 

 

 20 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

aprovar a atualização ordinária da tabela de taxas e outras receitas municipais 

referente ao Regulamento Geral de Taxas e Outras Receitas Municipais. 

 

8. REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO/ATUALIZAÇÃO 

ORDINÁRIA DA TABELA DE TAXAS DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO – O senhor 

Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação do 

Executivo de 10.12.13 relativa à atualização ordinária da tabela de taxas de 

urbanização e edificação, referente ao Regulamento Municipal de 

Urbanização e Edificação. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

aprovar a atualização ordinária da tabela de taxas de urbanização e 

edificação, referente ao Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação. 

 

9. REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS/ALTERAÇÃO 

À TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS – O senhor Presidente da 

Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação do Executivo de 

10.12.13 relativa à alteração da tabela de taxas e outras receitas municipais 

referente ao Regulamento Geral de Taxas e Outras Receitas Municipais. 

Interveio o senhor deputado Miguel Luís Alves Fortunato referindo concordar 

com a taxação no que concerne à Residência de Estudantes e ao Parque 

Municipal de Campismo. Contudo, referiu que quanto à taxação da utilização 

do Pavilhão Gimnodesportivo, bem como a utilização do Campo de Futebol 

para a prática de modalidades desportivas coletivas com IVA, não entende o 

que se quer dizer com “pessoas que praticam essas atividades são apenas 

pessoas singulares ou um grupo de pessoas singulares”, uma vez que temos um 

imposto com incidência objetiva e subjetiva e a incidência subjetiva quem 

paga é o consumidor. Mais referiu que a atividade é desonerada 

independentemente de quem a prática, questionando o porquê de 

pagamento do IVA na utilização destes dois equipamentos desportivos. 

O senhor Presidente deu a palavra à senhora Presidente, que solicitou à senhora 

Chefe da DAG, para se pronunciar sobre o assunto e dar as devidas 
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explicações, tendo a senhora Drª Sara Mendes referido que, tal como 

mencionou na reunião do Executivo, o IVA para as autarquias locais é bastante 

complexo. No que se refere ao Pavilhão Gimnodesportivo e Campo de Futebol 

há um entendimento que foi reiterado por um formador da área de finanças 

que o IVA a praticar ou a aplicar na utilização de infra estruturas desportivas 

quando o utilizador é uma pessoa singular está isenta de IVA quando é uma 

pessoa coletiva está sujeita a IVA. Referiu que este entendimento está 

plasmado em documentação a qual poderá ser facultada ao senhor 

deputado. Mais informou que a tabela em vigor tem isenção do IVA nestas 

duas questões, tendo sido incluído os 23% para o caso das referidas 

infraestruturas desportivas serem utilizadas por qualquer pessoa coletiva.   

Interveio novamente o senhor deputado Miguel Luís Alves Fortunato referindo 

que o IVA será aplicado a qualquer pessoa coletiva seja com ou sem fins 

lucrativos, questão a que a senhora Drª. Sara Mendes respondeu 

afirmativamente. O senhor deputado referiu discordar com esta situação, em 

virtude de estar em causa o pagamento de mais 23% por parte do utilizador 

coletivo.  

A senhora Presidente da Câmara explicou que o que se pretende não é de 

aplicar o IVA aos Goienses. Informou que apesar de haver um Regulamento de 

utilização destas infraestruturas, já foram solicitados e cedidos pedidos de 

isenção a algumas organizações. Mais informou, que de facto o que está em 

causa é o cumprimento de uma indicação, não se pretendendo de forma 

alguma onerar ou prejudicar qualquer organização coletiva, mas sim dar 

cumprimento a diretrizes legais.  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

 

10. LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO/AUTORIZAÇÃO 

GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS/ANO DE 2014 – O 

senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação 

do Executivo de 10.12.13 relativa à Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso, propondo Autorização Prévia Genérica à Assunção de Compromissos 

Plurianuais, para o ano de 2014. 
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Interveio a senhora deputada Maria do Céu Simões Alves referindo que com 

respeito ao presente assunto e à ponderação de uma autorização prévia 

genérica por esta Assembleia Municipal ao Executivo no âmbito naturalmente 

desta especialidade nos pressupostos que a própria lei determina, apraz-lhe 

realçar o princípio geral que a lei impõe, isto é, o de não poder ser efetivada 

abertura de procedimento sem prévia autorização do órgão deliberativo, 

sendo este o princípio pelo qual se deve reger o Executivo. No entanto, referiu a 

existência de uma faculdade que se permite ao Executivo camarário, facto que 

a leva a mencionar que “assinar um cheque em branco” é sempre muito 

perigoso, tanto para quem o emite e para o seu portador, não colocando 

dúvidas na responsabilidade de quem o pede, porém a providência faz-nos 

prever os azares. Nesse sentido, referiu que o próprio Município fica mais 

confortável se passar sempre pelo crivo da consciência da Assembleia 

Municipal para tomar a produção da abertura de qualquer procedimento 

relativo à assunção despesas plurianuais.  

Usou da palavra o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia 

recordando que este procedimento já tem vindo a ser praticado nos anos 

anteriores sob autorização da Assembleia Municipal, o qual tem 

enquadramento legal e que permite que haja maior celeridade em alguns 

procedimentos numa ótica de redução de burocracia mas assegurando e 

mantendo adequados níveis de controlo, tendo a Assembleia Municipal a 

faculdade de a todo o tempo realizar a competente fiscalização. 

Dada a palavra à senhora Presidente de Câmara informou que se tratam 

exclusivamente de compromissos plurianuais, compromissos que transitam de 

um ano para o outro. Referiu ainda, que é do conhecimento quer da Presidente 

da Câmara Municipal, quer do órgão Câmara, que a lei é clara e explícita, 

quanto às medidas que podem ser tomadas relativamente ao assunto em 

questão. Mais informou, a existência de situações em que é necessário decidir 

em termos de compromissos que passam de um ano para o outro, e, tendo em 

conta que as sessões ordinárias da Assembleia Municipal têm os seus timings 

próprios; sendo que a próxima se realiza em fevereiro e posteriormente em abril, 

poderá durante este período haver a necessidade de se assumir um 
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compromisso e, caso não seja autorizado previamente poderá condicionar a 

realização de investimentos e o provável financiamento associado. Informou 

ainda, que a prestação e contas é presente ao órgão deliberativo de 2 em 2 

meses, pelo que apelou aos senhores deputados para não entenderem este 

procedimento como um cheque em branco.    

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com 

onze votos a favor e oito abstenções dos senhores deputados do Grupo 

Municipal Cidadãos Eleitores Independentes por Góis aprovar a Proposta de 

Autorização Prévia Genérica à Assunção de Compromissos Plurianuais para o 

ano de 2014, decorrente da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso. 

 

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

CONCELHO/ANO 2014 – O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu 

conhecimento da deliberação do Executivo de 10.12.13, relativa à proposta de 

fixação das formas de apoio às freguesias do concelho para o ano de 2014. 

Interveio o senhor deputado Carlos Conceição Jesus que referiu que a Lei é 

bastante castradora em relação ao apoio às freguesias, sendo seu 

entendimento que quem a elaborou não conhece a realidade do país, 

reforçando que as transferências de competências para as freguesias é o fruto 

desse mesmo desconhecimento, pelo que é seu entendimento que deveria ser 

de igual modo transferido a par com as novas competências montantes 

financeiros capazes de sustentar as mesmas. Prevaleceu-se da oportunidade 

para agradecer a disponibilidade do GCEIG para auxílio naquilo que estiver ao 

alcance dos mesmos, uma vez que tal como mencionou na sua anterior 

intervenção, não irá ser tarefa fácil pelo que ajuda de todos será preciosa a 

bem das populações. Por último, agradeceu à Câmara Municipal pela 

conceção deste documento e ajuda que tem vindo a ceder à sua freguesia a 

todos os níveis a qual futuramente será ainda bem mais preciosa tendo em 

conta que a dimensão deste novo território. 

Interveio o senhor deputado Pedro Miguel Conceição Agostinho referindo que 

a informação que dispõe reverte um caráter abstrato imposto pela lei, é sabido 

que este assunto teria de ser do conhecimento deste órgão, pelo que 
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considerou que foi entendimento que a lei iria ser aplicada no caso do 

concelho de Góis, com medidas concretas e não abstratas, propostas 

palpáveis e que se pudessem ver, não tendo isso acontecido, como pode 

verificar. Neste sentido, mencionou que os deputados do GMCEIG irão estar 

atentos ao desenrolar deste assunto, uma vez que considera que muito se pode 

fazer de útil em relação a este assunto, considerando ainda, importante que as 

pessoas se interessem pelo mesmo e que futuramente possam verificar o que foi 

feito no concreto e no global. 

Interveio o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia que referiu que 

relativamente aos artigos 132º e 133º da lei nº75/2013, é visível a forma ligeira 

como foi feita a delegação de competências, o que vem confirmar que a lei foi 

elaborada de forma superficial.  

Relativamente à proposta apresentada pela Câmara Municipal, é bem visível 

que a mesma já vai muito para além do que a lei determina, verificando-se 

quais são as competências, os apoios, os objetivos e a forma de atribuição dos 

mesmos. Trata-se de uma prática que par das freguesias já tem vindo a ser 

seguida em relação às colectividades e associações, as quais tem de seguir 

regulamentação específica, submetendo candidaturas e reunindo requisitos 

necessários para efeitos da atribuição de apoio pelo orçamento municipal. 

Mais referiu que a Câmara Municipal com a sensibilidade e a experiência que 

se reconhece e baseado na relação que mantém com todas as freguesias, 

independentemente da origem política do seu Executivo, terá condições para 

garantir o apoio e para evitar eventuais constrangimentos que decorrem da lei. 

Referiu ainda, que existem juntas de freguesia sem capacidade económica e 

logística para garantir as competências determinadas em lei, tendo 

evidenciado as assimetrias evidentes entre as juntas de freguesia das áreas 

urbanas, nomeadamente nas cidades, e as freguesias rurais como são todas as 

do concelho de Góis. No entanto, referiu que a lei nada prevê ou acautela 

para colmatar estas diferenças, apelando à Câmara Municipal para que tenha 

bom senso nesta colaboração com as freguesias.  

Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara, informou que a presente 

proposta é um compromisso que não é muito diferente daquilo que tem sido o 
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procedimento da Câmara Municipal há alguns anos a esta parte desde que o 

poder local se instituiu. Referiu que a Câmara poderia ter optado de colocar no 

documento os investimentos que pretende levar a efeito nas freguesias, porém 

os mesmos encontram-se plasmadas nos documentos previsionais para o 

próximo ano. Referiu, comungar com as palavras do senhor deputado Jaime 

Garcia, realçando o facto que a Câmara poderia ter sempre a possibilidade de 

celebrar os contratos programa, podendo correr o risco de em alguns 

momentos podermos estar asfixiar ainda mais as juntas de freguesia, pelo que 

considera positivo que estas autarquias consigam cumprir com as 

competências que derivam da Lei nº75/2013. Mais referiu, que a Câmara 

Municipal dentro das formas de apoio patentes no documento em apreço e 

em função das solicitações dos senhores Presidentes de Junta e também das 

GOP e Orçamento para o ano 2014 para além de outras formas, como seja o 

exemplo da floresta e os investimentos necessários como abertura de estradões 

e limpeza da manutenção de alguma rede viária aceiros florestais, no fundo 

pode parecer que daqui não resulta nada, porém não se está a materializar 

nem afirmar quanto é que serão os montantes a serem transferidos, mas a seu 

tempo iremos verificar de forma mais objetiva e pragmática o que caberá a 

cada freguesia e também em função daquela que é a estratégia de cada 

Executivo de cada Junta.   

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

aprovar a proposta de fixação das formas de apoio às freguesias do concelho 

para o ano de 2014. 

 

12. 3ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO FINANCEIRO DE 2013 – Foi presente a 

deliberação do Executivo da sua reunião ordinária de 10.12.2013, relativa à 3ª 

Revisão ao Orçamento para o ano Financeiro de 2013. 

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

intervenção referindo que se percebe bem o intuito desta alteração. Referiu, 

que apresentar uma alteração orçamental, no sentido de diminuição do 

orçamento em exercício duas semanas antes do encerramento do ano 

económico só pode ter intuitos políticos, pois tecnicamente a operação não é 
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obrigatória. Mais referiu, que estamos a falar de um “ajuste” de 10% do valor 

global do orçamento, que não é pequeno. Acrescentou, que na sua ótica se 

trata de uma operação de cosmética que tem em vista uma melhoria do rácio 

de execução orçamental após o encerramento das contas. 

Referiu ainda, que incluir nos orçamentos receitas que não se tem garantia da 

sua exequibilidade é criar falsas expetativas nas pessoas. Mais referiu, que a 

Câmara Municipal não tem que se substituir aos players económicos privados, 

mas tem a obrigação de, no mínimo, criar sérias expetativas de que tem uma 

estratégia de desenvolvimento futuro, sem perspetivas de desenvolvimento e 

crescimento não se conseguir atrair investidores privados que desenvolvam a 

criação de postos de trabalho. Não se pense que a simples apresentação de 

um bom rácio de execução orçamental irá dar perspetivas de 

desenvolvimento, ou se eventualmente o der será de forma efémera e volátil 

sem qualquer sustentabilidade para o futuro. Concluiu, referindo que o 

orçamento respeitante ao ano de 2013 está longe de ser “o mais bem 

elaborado dos últimos três” que lhe antecederam, as pessoas têm o direito de 

conhecer os reais números de execução orçamental, os Goienses merecem 

conhecer a verdade dos factos, merecem conhecer que boa parte do que lhes 

foi prometido não passava de uma mera expetativa de realização ao acaso. 

Interveio o senhor deputado Paulo Miguel Fernandes Silva, referiu que a sua 

opinião é contrária às palavras do senhor deputado Miguel Luís Alves Fortunato, 

considerando que o que está patente no documento em apreço é tudo menos 

uma operação de cosmética. Mencionou que tudo aquilo que os vários 

Executivos do Município de Góis têm feito nos últimos anos e que se deve 

destacar e como podem constatar na 2ª página do documento trata-se de um 

imperativo legal é que houveram obras que não foram realizadas mas foram 

apoiadas no âmbito do QREN e do POVT e sempre se teve este procedimento 

na história autárquica de Góis. Mais referiu, que não podemos estar sempre a 

usar os mesmos argumentos tanto na fase do orçamento como na fase final da 

prestação contas. Referiu ainda que, quando se fala muitas vezes de 

empolamento, temos que ver que este em 2009 era 2,5 milhões de euros. 

Realçou esta situação do empolamento, porque se trata de um assunto 
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designado por alguns elementos aqui presentes relativamente àquela rubrica 

de venda de bens de investimento à receita que neste caso quando se elabora 

um orçamento terão que ser previstas as receitas e naturalmente as despesas 

que estão associadas. Quando se faz a execução financeira do orçamento 

naturalmente que há ajustes a fazer, e também não devemos esquecer os 

constrangimentos que a Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso trouxe 

a nível de execução financeira. É seu entendimento que a situação em causa é 

perfeitamente normal e é de apoiar prevalecendo-se da oportunidade para 

mencionar que a sua intervenção é extensiva ao ponto em discussão, bem 

como à 1ª Revisão às GOP. 

Dada a palavra à senhora Presidente de Câmara referiu que os documentos 

previsionais são documentos abertos, dinâmicos são uma previsão. Informou, 

que a Câmara poderia ter avançado com outros investimentos, caso não se 

tivesse deparado com a falta de financiamento das candidaturas 

apresentadas, dando como exemplo a empreitada da circular externa do 

Carvalhal dos Pombos, investimentos na ordem dos 600 mil euros, para a qual foi 

apresentada candidatura ao programa Mais Centro da CCDRC, que apesar 

dos pedidos reiterados do Município junto a referida entidade não se veio a 

efetivar o seu financiamento, pelo que contávamos com cerca de 70% 

provindos da candidatura, valor que não se efetivou e que foi retirado do 

orçamento municipal não permitindo à Câmara Municipal avançar com outro 

tipo de investimentos. Contudo, referiu que algumas obras foram efetivadas 

através dos apoios no âmbito do PRODER gerido pela ADIBER que aprovou 

alguns projetos da Câmara Municipal e privados tanto no concelho de Góis, 

como na restante beira serra. Explicou ainda que houve obras que não se 

concretizaram, não tendo sido por falta de verba, uma vez que há 

financiamentos garantidos para a concretização das mesmas. Contudo 

atendendo ao cumprimento da LCPA, a Câmara Municipal tem de calcular 

fundos a 90 dias, e, neste sentido fez-se uma reprogramação destes 

investimentos, em virtude de ser mais vantajosos transitá-los para o próximo ano 

do que se iniciar qualquer procedimento, correndo o risco de poder-se 

condicionar outros. Terminou referindo que este documento poderia ter sido 
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apresentado em Junho e agora estaríamos perante uma outra taxa de 

execução. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com 

onze votos a favor e oito abstenções dos senhores deputados do Grupo 

Municipal Cidadãos Independentes por Góis aprovar a 3ª Revisão ao 

Orçamento para o ano Financeiro de 2013. 

 

13. 1ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO/ANO FINANCEIRO DE 2013 – Foi 

presente a deliberação do Executivo da sua reunião ordinária de 10.12.2013, 

relativa à 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano para o Ano Financeiro de 

2013. 

Interveio o senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho, referindo 

que depois de ter ouvido as explicações relativas ao assunto anteriormente 

discutido, ficou com a sensação que o corte é feito do lado da receita e não 

da despesa. Realçou o facto de ter ouvido, mais uma vez, que a circular 

externa do Carvalhal dos Pombos foi feita com verba do orçamento municipal, 

não tendo sido apoiada financeiramente, embora tenham sido solicitados 

financiamentos para este projeto. Referiu que no mandato anterior como 

integrava a bancada do PSD, nunca foi solicitado pela maioria socialista a 

colaboração no sentido de intervir junto do governo relativamente à 

comparticipação financeira para o projeto da circular externa do Carvalhal dos 

Pombos, caso tivesse sido solicitado seriam envidados esforços para que tal 

acontecesse. Relativamente ao assunto em discussão referiu que desejava ser 

esclarecido relativamente ao ponto 2. Solicitou que lhe fossem elencadas as 

obras patentes no documento mais concretamente da alínea a) à i), e, se 

presentemente há disponibilidade orçamental para as mesmas serem 

executadas.  

Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara, solicitou que a senhora 

Chefe da DAG se pronunciasse sobre a questão apresentada pelo senhor 

deputado. 

A senhora Drª. Sara Mendes referiu que presentemente não sabe qual o valor 

que está associado às mesmas, informando que as obras que têm montante 
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para serem realizáveis constam na alínea a), b, c) e d), tendo apresentado as 

devidas explicações no que concerne aos montantes previstos relativos às 

Praias Fluviais nomeadamente à requalificação da zona envolvente à Praia 

Fluvial da Ribeira do Sinhel, bem como informou que até 31.12.13 será efetivado 

o último pagamento relativamente à CCG.  

A senhora Presidente referiu que a circular externa do Carvalhal dos Pombos 

não teve qualquer financiamento do Programa de apoio Mais Centro. 

Contudo, foi apresentada uma candidatura no âmbito do PRODER para a  zona 

envolvente ao Campo de Futebol Engº Augusto Nogueira Pereira e foi 

aprovado um financiamento no valor total de 139 mil euros com a participação 

de 60% em 2014 iremos ter esse encaixe. Informou ainda, que o PRODER não 

tem qualquer medida que financie acessibilidades. Mais referiu, que no que 

concerne à distribuição dos fundos comunitários entre 2009/13, a maior parte 

dos fundos foi gerido pelas CIM’s e houve o que vulga “de gavetas” e a 

Câmara Municipal de Góis teve a sua parte a qual se consubstanciou em 2,5 

milhões de euros, verba que foi direcionada para a Casa da Cultura de Góis, 

pelo que só conseguiríamos aceder a outros fundos se houvessem municípios 

que libertassem verba ou se houvesse um reforço de verbas. Por último, 

informou que no dia 30.12.13 irá ser realizado o último pagamento relativo 

àquela obra em valor que ascende aos 200 mil euros, relativo à parte cénica 

que está a ser comparticipado a 85%, valor que a Câmara Municipal teve que 

comprovar que detinha através do levantamento dessa verba por parte da 

empresa adjudicatária. Terminou referindo que apesar de todas as dificuldades 

foi, porém, cumprida a LCPA. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com 

onze votos a favor e oito abstenções dos senhores deputados do Grupo 

Municipal Cidadãos Independentes por Góis aprovar a 1ª Revisão às Grandes 

Opções do Plano para o ano Financeiro de 2013. 
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14. DOCUMENTOS PREVISIONAIS/ANO DE 2014 (ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES 

DO PLANO) – Foi presente a deliberação do Executivo da sua reunião ordinária 

de 10.12.2013, relativa aos Documentos Previsionais para o Ano de 2014 

(Orçamento e Grandes Opções do Plano). 

Interveio o senhor deputado Mário Almeida Nunes que apresentou os seus votos 

aos presentes de Boas Festas. Iniciou a sua intervenção referindo que antes de 

tecer a sua opinião sobre os documentos em apreço, mencionou que desejava 

fazer um enquadramento ao assunto em discussão. Primeiramente, referiu o 

facto dos políticos terem o hábito de chamar nomes bonitos a determinadas 

coisas complicadas, uma delas é chamar crise política e financeira a uma coisa 

tão simples como é uma bancarrota. Portanto, referiu que a situação que hoje 

vivemos é uma situação de bancarrota, o que significa que a entidade assumiu 

custos e compromissos e não soube criar as receitas para criar esses custos e 

esses compromissos, procedimento que se aplica ao governo, bem como a 

toda a governamentação do país. Referiu, que estamos na altura de tomar 

determinadas decisões no sentido da situação que hoje vivemos não se venha 

a repetir daqui a dez anos. É seu entendimento que se ninguém tiver em conta 

a necessidade de desenvolvimento do país obviamente que os custos vão 

continuar sendo esta a tendência expetável e se não houver aumento de 

receitas obviamente que daqui a dez anos estaremos a discutir aumento de 

impostos, diminuição de reformas e salários, cortes orçamentais, etc.  

Continuou, referindo que o segundo aspeto tem a ver com a leitura que fez das 

eleições autárquicas, não comungando com uma ideia positiva do resultado 

das eleições, realçando estar a referir-se particularmente aos resultados a nível 

nacional e não somente aos resultados do concelho de Góis. Referiu, se se 

adicionar aos referidos resultados as abstenções, os votos em branco, nulos e os 

independentes, concluímos que os partidos políticos que são a base do sistema 

multi-partidário em que vivemos, apenas receberam apenas 40% dos votos. 

Referiu ainda, que se as abstenções, votos brancos e nulos ocupassem lugar na 

Assembleia da República, concluíamos que mais de metade deste órgão 

estava vazio, sendo este um aspeto considerável gravíssimo. Mais referiu, que no 

seu entender o que se constata é que se trata de uma mensagem que os 
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eleitores quiseram dar a todos os partidos políticos e a todas as pessoas que 

representam os partidos políticos, ou seja, basicamente a posição tomada pelos 

eleitores foi a de transmitirem que os governantes não andam a fazer aquilo 

que lhes é pedido e exigido. Referiu ainda, que estas suas palavras anteveem 

aquilo que irá dizer a seguir relativamente ao orçamento para o ano de 2014.  

Prosseguiu, fazendo menção à leitura que fez ao documento em apreço, sendo 

do seu agrado quando pode constatar que o mesmo se referiu ao “início de 

uma parceria efetiva com atores públicos e privados relevantes dos apoios e 

incentivos ao desenvolvimento da atividade económica”. Referiu que feita a 

comparação com o relatório do ano de 2013, a citação não constava no 

mesmo, sendo óbvio a existência de alguns aspetos que não concorda e não 

entende bem, considerando ser uma luz, sendo reveladora de alguma 

preocupação do Executivo municipal, esperando que saiba dinamizar este 

aspeto. Referiu ainda, que esperava um orçamento melhor, ou, pelo menos um 

orçamento tão bom como seria desejável, mas tendo em conta que foi um ano 

de eleições autárquicas concorda que o tempo para a elaboração do mesmo 

foi demasiado curto.  

O senhor deputado mencionou que o que pretendia dizer que a sua visão do 

orçamento é numa perspetiva de gestão corrente, não sendo em tom de 

critica as palavras que ora proferiu, sendo óbvio que muito há para fazer, pelo 

que lhe apraz mencionar que não irá discutir o orçamento, ou, os detalhes 

deste, reafirmando que muito há para fazer. Mais mencionou, que a sua postura 

será a de contribuir para que o concelho de Góis, onde tem raízes, amigos e 

algum património, entre outros, renasça. Nesse sentido, referiu considerar ser 

uma prioridade o desenvolvimento deste concelho, pelo que deverá ser criado 

um instrumento, que nos permita concretizar esse mesmo crescimento. Ainda 

sobre o desenvolvimento necessário no concelho, referiu na última reunião 

deste órgão alguém mencionou a existência de Gabinete de Apoio ao 

Desenvolvimento Local, o qual tem previsto em mapa um colaborador, 

contudo é um facto que não se verifica. Referiu, que o presente documento é 

feita referência aos “apoios e incentivos ao desenvolvimento da atividade 

económica, através da liderança na instalação do Núcleo empresarial e 
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Comercial do Ceira com vista à criação de um Gabinete de Apoio à Criação 

de Emprego e Captação de Investimentos; a manutenção de incentivos fiscais 

(...)”, entre outos. Mais referiu, não entender bem o que se pretende com estas 

palavras, porém a sua preocupação vai no sentido da intenção de criação de 

2 órgãos, uma vez que na sua ótica aquilo que deverá ser feito é criar um órgão 

liderado por uma pessoa com as competências adequadas com determinados 

objetivos, com instrumentos e com poder para esse facto, é isso que vê e no 

limite poderá haver limitações legais a isso. Referiu ainda, que desejava 

eventualmente de ver uma empresa que gerisse os fundos disponíveis da U.E. e 

de outros Programas e que fosse simultaneamente uma alavanca de projetos 

particulares. Relativamente à questão do desenvolvimento, referiu que teremos 

que ver qual o desenvolvimento que queremos e quais os vetores de 

desenvolvimento, recursos naturais, humanos e organizacionais que dispomos, 

quais os recursos terão que se importar, que apoio poderá a Câmara Municipal 

conceder ou obter, e, finalmente pensa ser fundamental a necessidade de 

constituir uma marca do concelho que de facto o promovesse, no sentido 

ainda que implícito de captar pessoas e investimento. Quanto ao conceito de 

marca, referiu tratar-se de um conceito mais profundo do que uma simples frase 

apelativa e de um logotipo. Uma marca é uma estratégia bem definida, sendo 

seu entendimento que este trabalho deveria ser efetuado pelo gabinete que 

referiu. 

Prosseguiu, referindo que será fundamental a constituição desse Gabinete que 

numa primeira fase deveria realizar o levantamento dos recursos internos 

naturais existentes, planos e dificuldades das entidades do concelho, 

levantamento dos recursos externos, apoios ao desenvolvimento regional, 

apoios de captação de apoios externos ao concelho, comunicação e 

informação promoção do concelho de Góis, estabelecer uma base de dados 

de informação de acordo com o projeto de desenvolvimento, estabelecer 

contatos com organizações nacionais e internacionais atuando nos vetores de 

desenvolvimento, organizar seminários e workshops de informação/formação. 

Referiu que na análise swot do documento é referido como ponto fraco o baixo 

nível de escolarização dos recursos humanos, pelo que considera que uma das 
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ações que deveria ser desenvolvida por este organismo seria a promoção de 

ações de formação, em virtude destas capacitarem e valorizarem as pessoas 

para uma melhor prestação das suas tarefas dentro do sector que estão 

integradas. Fez alusão a duas áreas de formação em que se deveria investir 

nomeadamente na hotelaria e no apoio social. 

O senhor deputado, fez menção à existência de outra atividade e/ou ação 

que julga ser importante considerado pelo referido Gabinete, que é a diáspora 

goiense, uma vez que é visível a existência de pessoas brilhantes em diversos 

setores da atividade cultural, científico e empresarial, entre outros, os quais 

poderiam ser cooptados para um projeto concelhio e que fosse motivador e 

naturalmente ser liderado pela Câmara Municipal. É seu entendimento que este 

Gabinete também deveria discutir uma política de apoiar as empresas locais 

existentes, apoiar projetos individuais ou coletivos e um aspeto que no seu 

ponto de vista considera ser uma falha grave no concelho de Góis que é o 

associativismo e a sua promoção. Fez ainda referência à necessidade de 

captar investimento externo ao concelho nas áreas definidas, implementar e 

promover as vantagens competitivas e distintivas, isto é, a parte fiscal e 

benefícios. Neste âmbito, deu como exemplo a rentabilização da Quinta do 

Baião, sendo do seu conhecimento que no último mandato foi projetado a 

dinamização de uma unidade hoteleira, projeto que desconhece, porém 

considera ser um aspeto positivo e uma preocupação do Executivo em 

rentabilizar aquele ativo que está disponível.  

Continuou a sua intervenção, fazendo referência a que grande parte dos 

orçamentos das Câmaras e das freguesias vêm do orçamento geral do Estado, 

sendo que este orçamento é alimentado pelos impostos que saem dos nossos 

bolsos, pelo que considera que esse dinheiro deverá ser muito bem aplicado ou 

mais cedo ou mais tarde esses impostos vão ser aumentados por não se estar a 

dar uso conveniente a essa verba. Reforçou as suas palavras relativamente à 

rentabilização da Quinta do Baião, uma vez que se tratou de um investimento 

considerável para o Município, e que se este imóvel não for objeto de 

intervenção ao nível de gerar riqueza para o concelho, poder-se-á correr o risco 

de a Câmara Municipal ter de disponibilizar verbas com a sua manutenção e 
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reabilitação, sendo que esse dinheiro sairá naturalmente dos bolsos dos 

contribuintes.  

Para concluir a sua intervenção, referiu que na captação de investimento 

externo poder-se-ia equacionar a hipótese de fixação de uma central de 

biomassa, em virtude de sermos um concelho rico em matéria-prima para o 

funcionamento deste investimento. Terminou a sua intervenção, reiterando 

votos de um bom ano de 2014 a todos os presentes. 

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

sua intervenção fazendo alusão à qualidade e rigor técnico patente nos 

documentos em apreço, realçando o enquadramento político que aqui é 

destacado, facto que teve oportunidade de mencionar em reunião do 

Executivo quando os mesmos foram discutidos e aprovados. Relativamente à 

nota introdutória, considera que a mesma está bem elaborada, revelando a 

existência de inovação face aos documentos que são objeto de apreciação 

da Assembleia Municipal.  

Quanto à questão, sobre as reduções do papel do Estado, assunto aqui já 

referido em diversas áreas como a da saúde e da educação, é visível que nos 

documentos em apreço que assistimos ao incumprimento em termos financeiros 

no período de 2011/13 por parte do Ministério da Educação no âmbito do 

protocolo relativamente às transferências de competências para a Câmara 

Municipal em matéria de pessoal desde o ano de 2009. 

Referiu que esta dívida, associada a um conjunto de serviços que têm vindo a 

ser extintos no nosso concelho e que corremos o risco de ver outros a serem 

encerrados, exemplificando com os serviços de finanças e segurança social, a 

redução de escolas e de serviços de apoio à educação, realçando que a 

proteção civil, nomeadamente os bombeiros que também foram afetados com 

a restruturação realizada em termos de viaturas de socorro não só a nível local 

como nacional, são factos que têm estado a contribuir significativamente para 

o período menos bom que o país atravessa, não constata que seja um 

momento de bancarrota, mas sim de calamidade o qual é explicito nos 

documentos em análise. 
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O senhor deputado, referiu que também é um facto que o presente orçamento 

apresenta uma redução de 5 milhões de euros relativamente ao orçamento do 

presente ano, pelo que lhe apraz mencionar as palavras proferidas por um 

comentador político que mencionou que com o programa imposto pela Troika 

o país teve um retrocesso cerca de 10 anos. Realçou o facto, que se verifica 

que estamos a reduzir os nossos níveis para o equivalente ao ano de 2005, o que 

na sua ótica não deixa de ser grave, porém opinou que teremos importa realizar 

investimentos com menos orçamento, pelo que será a grande arte, o engenho 

e uma correcta definição de prioridades para que se possam concretizar o 

conjunto de projetos parentes no documento. Referiu que tal não só irá 

acontecer no Município de Góis, mas também pelo que pode constatar pela 

leitura de uma intervenção do Presidente da Câmara Municipal de Arganil, a 

linha que esta seguirá será muito semelhante à estratégia delineada pela 

Câmara Municipal de Góis. Mais referiu, que estamos numa fase entre dois 

Quadros Comunitários de Apoio, sendo natural que haja um aprofundar das 

necessidades básicas da população nomeadamente na área social, realçando 

que os dois concelhos parecem ter uma estratégia semelhante.  

Continuou, fazendo alusão àquilo que foram as intervenções feitas no 

seguimento de um artigo por si assinado e publicado, é seu entendimento que 

esperava que a candidatura do GCEIG pudessem trazer uma nova lufada de ar 

fresco no sentido de apresentarem algumas ideias, o que de facto ficou 

surpreendido e desiludido com as propostas apresentadas na deliberação do 

Executivo sobre a matéria em questão, uma vez que definem como estratégia 

de desenvolvimento o turismo e a construção de um parque de autocaravanas, 

o que na sua ótica considera ser muito pouco, e menciona esta situação não 

num tom crítico, simplesmente considera que temos que ir muito mais além 

deste tipo de propostas. Neste âmbito, referiu ter sido do seu agrado algumas 

sugestões feitas na intervenção sobre este assunto pelo senhor deputado Mário 

Nunes, porém era seu desejo que o GCEIG apresentassem novas ideias que 

pudessem ser um facto revelador de contribuição para o desenvolvimento de 

Góis. Mais referiu, que este Executivo teve no passado e pensa que continuará 

a ter, e já deu mostras de envolver as empresas e as associações e de ouvir 
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também a população. Referiu já terem sido realizadas várias reuniões e julga ter 

acontecido mais uma vez na elaboração deste orçamento, tal como 

aconteceu no mandato anterior em que foram ouvidas as Instituições, as Juntas 

de Freguesia, foi feito um jantar/debate com os empresários em Alvares É seu 

entendimento que tem havido participação, provavelmente poderia existir mais 

facto que concorda, tendo reafirmado ser interessante a existência de um 

orçamento participativo como já foi referido, e, certamente ainda só não foi 

implementado por ser complicado, uma vez que tem implicado haver algum 

excedente do orçamento. Referiu, subscrever as palavras do senhor deputado 

Mário Nunes quando mencionou a questão da diáspora, acha que é do 

conhecimento de todos a reunião que foi promovida pelo senhor Presidente da 

República com pessoas de vários pontos do mundo em que o Presidente 

apelou à criação do lobby internacional para Portugal, sendo sua opinião que 

é isso vem aqui escrito, que podemos encontrar além de massa critica aquilo 

que nos falta em demasiado que é massa financeira para investir no nosso 

concelho. Referiu, ver com muito agrado nesta apresentação, algumas 

medidas patentes neste documento fazem parte do programa autárquico 

congratulando-se de igual modo, pela intenção da criação do núcleo 

empresarial e de uma incubadora de empresas, a qual poderá facilitar fixação 

de empresas no nosso concelho. Referiu ainda, que já que se fez menção à 

questão dos imóveis abandonados ou degradados, mencionou que subscreve 

a tentativa de recuperar o antigo hospital Monteiro Bastos, acha que para os 

varzeenses é uma questão de orgulho ser intenção a requalificação deste 

imóvel, tendo feito referência que a primeira vez que esteve em Góis foi em 

criança numa colónia de férias promovida pela UPAJE e que na altura 

funcionava no referido imóvel. Fez ainda referência a outro imóvel que 

considera que deveria ser de igual modo objeto de intervenção, o qual é onde 

funciona a sede da ADIBER, em virtude de ser um espaço de glória para todos 

os goienses em virtude de ter sido o antigo ciclo preparatório onde certamente 

muitos que estão aqui estudaram, considerando que qualquer goiense não se 

sentirá muito bem com o atual estado do edifício. Certamente, referiu que 

poderá ser encontrada uma alternativa através de protocolo celebrado entre a 
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Câmara Municipal, a ADIBER e a Casa do Concelho de Góis, proprietário do 

referido imóvel. É seu entendimento que certamente todas as entidades estarão 

disponíveis para isso, acreditando que parte da população estará do nosso 

lado. Referiu, concordar com algumas palavras aqui mencionadas, 

nomeadamente no que concerne à Quinta do Baião referiu ser essencial que 

este imóvel deixe de gerar processos judiciais e passe a gerar riqueza para o 

Município. Fez ainda alusão, à concessão do Parque Municipal de Campismo, 

reforçando a existência de outros espaços que possam ser concessionados, 

achando interessante porque se trata de dinamizar a atividade empresarial. 

Referiu ainda, que desejaria deixar uma sugestão que apesar de não ser nova e 

não irá trazer movimento a Góis, mas considera ser um indicador potenciador 

que é a questão é a intervenção na parte dos cogumelos, refere-se a esta área 

por entender que temos recursos naturais para o efeito, uma vez que 

maioritariamente do território da rede natura da Serra da Lousã é pertença do 

Município de Góis, pelo que poderia ser um índice gerador de riqueza, 

entendendo que não deverá ser uma iniciativa da Câmara Municipal, porém 

poderá a Câmara Municipal intervir neste processo. 

 Relativamente ao documento em questão, referiu que houve uma parte do 

documento que ficou bastante apreensivo naquilo que são os compromissos 

financeiros que outras entidades têm com o nosso Município, se uma das 

competências deste órgão é o de fiscalizar a atividade do Executivo é seu 

entendimento que essa fiscalização não se deve consubstanciar somente na 

leitura que fazemos das deliberações, verificando o que está ou não menos 

bem, sendo seu entendimento que precisamos de uma comissão de proteção 

de dívidas, é sua preocupação que o próprio Estado além de estar 

permanentemente a reduzir serviços públicos que a população sempre teve e 

regista que nos últimos dois anos não houve qualquer melhoria em nenhum 

serviço público, mas sim constata-se uma redução o mesmo, pelo que realçou 

não entender como é que o Ministério da Educação deve montantes 

substanciais à Câmara Municipal de Góis, Fundos Comunitários, Projeto Aldeias 

do Xisto, entre outras, referiu que acompanhamos os documentos que nos são 

fornecidos e vimos um conjunto de dívidas, e vemos dívidas que o Município 
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tem de pagar e nós não vemos o mesmo grau de execução e profissionalismo 

de quem nos deve. Ainda sobre este assunto das “Dívidas” referiu que a 

Assembleia Municipal poderá fazer mais porque devemos apoiar o Executivo no 

sentido de exigir esses pagamentos que pertencem ao Município de Góis e a 

todos os Goienses.  

Interveio o senhor José Carlos Rodrigues Garcia referindo que relativamente ao 

documento em apreço, tem de haver coerência em relação ao mesmo 

porque infelizmente não há dinheiro e há que saber fazer algumas 

“habilidades” que são visíveis no documento as quais são feitas com alguns 

sacrifícios. Referiu que a bancada onde está inserido também comunga com 

alguns pontos que considera estruturantes e construtivos. Referiu que 

relativamente à floresta nomeadamente no que concerne ao levantamento do 

cadastro florestal e à Equipa que irá fazer este trabalho, sugeriu que fosse de 

igual modo elaborado um cadastro relativo aos proprietários, quais os 

constrangimentos que se deparam em relação às suas propriedades, mormente 

na limpeza das mesmas, se fazem a reflorestação das mesmas, entre outros. 

Referiu que o Município poderia informar-se sobre o tipo de plantação que se 

faz a seguir a um corte, porque há sempre a tendência para que sejam 

plantadas árvores de rápido crescimento, como é o caso do eucalipto por ser 

mais rentável, é seu entendimento que se deveria interceder junto do 

proprietário e informar quais os benefícios da plantação de outras espécies 

autóctones, como o pinheiro, sendo do conhecimento de todos que o seu 

crescimento para corte é entre 20 a 30 anos, pelo que durante esse período 

deveria existir uma comparticipação por parte da entidade (Câmara ou outra 

Entidade estatal) ao proprietário, por forma a compensar o investimento feito. 

Referiu que infelizmente, o que estamos a assistir é a substituição do pinheiro 

pelo eucalipto por se tratar de uma árvore de rápido crescimento o que 

naturalmente gera riqueza num período bastante inferior ao do pinheiro. 

Referiu ainda, que quando for feito o cadastro florestal deveria ser sugerido 

simultaneamente um aconselhamento das árvores que se deveriam plantar em 

determinadas áreas, através de projetos para o efeito. Relativamente ao 

investimento que a Câmara pretende realizar ao nível da renovação do seu 
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parque de máquinas sugeriu que ao invés de se estar a investir em determinado 

tipo de maquinarias se as mesmas pudessem vir a ser alugadas conforme a 

necessidade de utilização destas, rentabilizava despesas com a aquisição e 

manutenção das mesmas. 

Interveio a senhora deputada Sílvia Maria Gonçalves Fernandes Nogueira 

Santos, que após cumprimentar os presentes, congratulou-se e apresentou as 

suas felicitações a todos quanto contribuíram para a elaboração do 

documento em apreço sendo seu entendimento que o mesmo é de fácil leitura 

e interpretação. De igual modo, congratulou-se após a sua leitura a 

preocupação deste Executivo, como já vem sendo habitual, pela vertente 

humana, quer nos investimentos que faz para a melhoria da qualidade de vida 

quer na parte da ação social, sendo de louvar o investimento do Executivo nas 

pessoas e famílias e em de tudo fazer para as manter no nosso concelho. 

Concluiu a sua intervenção, referindo ser fundamental continuar a apostar nos 

pontos fortes do concelho nomeadamente na área do turismo, na sua 

divulgação e promoção, porquanto é seu entendimento que a mesma deverá 

ser melhor explorada por forma a gerar ainda mais riqueza económica. 

Interveio o senhor deputado Victor Manuel Fonseca Duarte referindo que 

apesar dos documentos em apreço serem previsionais de facto dão-nos a ideia 

daquilo que o Executivo entende ser importante para o território e naturalmente 

que como Presidente da Junta de Freguesia de Alvares também lhe apraz 

registar com agrado aquilo que se propõe realizar na freguesia que preside e 

que vai de encontro aos investimentos que a Junta de Freguesia entende serem 

importantes e estruturantes. Relativamente à Proteção Civil referiu ser 

importante o que consta no presente documento, realçando a importância da 

instalação de um gerador no quartel da secção de Alvares da Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis, ainda que sabendo que este 

investimento exige custos, porém poderá haver uma colaboração de todos, no 

sentido dos bombeiros terem as condições necessárias para o socorro às 

populações. Ainda sobre o documento em apreço, referiu que é feita alusão à 

intenção da Câmara Municipal de algumas intervenções importantes na 

freguesia e mais uma vez vão de encontro ao que a freguesia deseja, 
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realçando o facto da importância da fossa coletiva em Amioso Fundeiro obra 

fundamental para os residentes desta população, que ao invés de algumas 

localidades teima em contrariar o despovoamento o que naturalmente é um 

fator importante e positivo. No que concerne às Galerias Ripícolas do concelho 

referiu tratar-se de um projeto interessante, sendo do seu conhecimento que o 

mesmo ainda não foi efetivado no seu todo, relativamente a condicionantes 

legais, sendo seu entendimento que este projeto seja posto em prática no ano 

de 2014, sendo importante para a freguesia.  

Fez ainda, referência alguns aspetos relativos às GOP mormente relativo ao 

pontão de Roda Cimeira, investimento importante tanto para a circulação de 

viaturas florestais, mas sobretudo ao nível da Proteção Civil e a Câmara tem 

este investimento manifesto no documento o que lhe apraz e muito registar. Por 

último, congratulou-se pelo facto da Praia Fluvial da Ribeira do Sinhel venha a 

ser uma realidade, sendo um projeto estruturante para a freguesia pelo que 

apraz-lhe referir que será uma obra com uma grande impacto económico na 

freguesia. Concluiu, referindo que as obras fundamentais para o próximo ano 

estão manifestas no documento em discussão pelo que manifestou o seu 

agrado. 

Interveio a senhora deputada Dina Marlene Bandeira Carvalho que após 

apresentação dos seus cumprimentos aos presentes reputou o presente 

documento em discussão pela excelência do seu rigor técnico e elucidativo e 

de fácil perceção, corroborando com as palavras aqui já referidas sobre os 

documentos previsionais pelos deputados Paulo Silva e Sílvia Santos, pelo que 

lhe apraz reconhecer o mérito a todos quanto se envolveram na elaboração do 

mesmo. Prevaleceu-se da oportunidade para endereçar votos de um Bom Ano 

Novo. 

Interveio o senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho que iniciou 

a sua intervenção referindo que ao analisar os presentes documentos há 

aspetos que merecem a sua reflexão os quais terá o prazer de partilhar. Referiu 

que a crise que se instalou no país, não pode ser a culpada de tudo. Já na sua 

primeira experiência como autarca enquanto líder da bancada do PSD foi 

convocado para uma reunião que visava partilhar e fazer chegar ao Executivo 
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contributos para a elaboração deste documento que entende não ser estático, 

mas sim, deve ser aberto e sofrer alterações sempre que sejam justificáveis e 

Assembleia Municipal assim o entender. Justificou que o GMPSD apresentou 

algumas propostas para a elaboração do documento, algumas destas foram 

consideradas e executadas, registando com algum desagrado o facto de se ter 

perdido esse hábito, facto que lamenta por entender que estamos reunidos é 

para que em conjunto possamos ajudar o desenvolvimento e promoção do 

concelho. No que concerne ao documento em si, referiu que é um facto deste 

orçamento prever para despesas de pessoal para o próximo ano cerca de 3 

milhões de euros, entendendo se os recursos humanos existem terão que ser 

devidamente remunerados. De igual modo, verificou a existência de uma outra 

verba que aparece para a aquisição de serviços, mormente um montante 

superior a 1,5 milhão de euros, poderia ser seu entendimento que realizar essa 

despesa seria importante se não fosse do seu conhecimento que a Câmara 

Municipal dispõe de recursos humanos qualificados e de excelência que 

podem e sabem exercer as funções patentes no documento em apreço. A 

aquisição destes serviços poderá eventualmente ser feita em algumas áreas 

esporadicamente, porém é do seu conhecimento que a Câmara tem no seu 

quadro técnicos qualificados para o desempenho de algumas destas funções, 

não compreendendo o porquê do Município estar a contrair essa despesa, 

considerando a aquisição de alguns destes importantes mas não na 

quantidade patente no documento, reiterando a excelência de recursos 

humanos existentes na Câmara Municipal. Referiu ainda, que só para aquisição 

de serviços e despesas com pessoal, estas sim considera necessárias, dos cerca 

de 8,8 milhões em orçamento retiramos 4,8 milhões para o aforro municipal. 

Referiu, que à semelhança dos anos anteriores em 2013 2,5 milhões de euros 

foram para a receita para investimento, questionando onde é que esse 

montante foi aplicado. Referiu ainda, que do bolo global sobejaram 7,3 milhões 

restando cerca de 1,4 milhões, que no seu entendimento irão ser distribuídos 

pelo saneamento, água, ação social, cultura, educação, entre outros, sendo 

este a leitura que fez, imperando questionar o Executivo qual a razão para a 

aquisição de 1,6 milhões de euros em serviços, reforçando as suas palavras de 
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apreço aos recursos humanos existentes no quadro municipal, tendo ainda feito 

alusão à coordenação dos serviços, a qual deve estar motivada a saber 

coordenar devidamente as tarefas que lhe foram confiadas e ajustar os serviços 

à qualificação de cada trabalhador para que possam obter resultados positivos 

e significativos.  

Interveio o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia iniciando a sua 

intervenção referindo que estamos perante dois documentos previsionais, sendo 

que um documento dessa natureza não é exacto e que poderão ocorrer 

determinadas contingências que levam ao não cumprimento pleno das 

rubricas, ficando sujeitas a alterações. Congratulou-se pela intervenção anterior 

por ter sido mencionado de que tanto o orçamento como as GOP devem ser 

alteradas sempre que se justifique, com a anuência desta assembleia. 

Efetivamente, referiu que sendo documentos previsionais tal significa que 

devem existir rubricas contempladas com determinados valores, não 

significando porém que isso venha a ser totalmente executado, sendo uma 

realidade válida tanto para o Orçamento Geral do Estado, quer para o 

orçamento do Município ou o de qualquer instituição ou empresa. 

Relativamente aos documentos em apreço – Orçamento e GOP, elogiou a 

forma como os mesmos estão elaborados, realçando as notas prévias 

importantes para o enquadramento, percebendo na mensagem que existe 

uma clarividência quanto à preocupação e às intenções que o Município 

manifesta. No seguimento da intervenção anterior, referiu ter ficado com 

dúvidas sobre a clareza dos documentos, por verificar que na bancada da 

oposição alguém não percebeu o que significam as aquisição de serviços 

patentes na página 40 onde vem claramente mencionado que “importa 

atender à influência verificada no montante de 200 mil euros referente às 

despesas com transportes (protocolos com a TRANSDEV), assim como do 

montante de 410 mil euros, referente tanto à iluminação pública como às 

despesas com outros serviços, do montante de 145 mil euros referente aos 

encargos com tratamento de águas residuais e do montante de 250 mil euros, 

relacionado com encargos das instalações”. Considerou que se isto não é bem 

evidente, poder-se-ia concluir que o documento não esteja assim tão bem 
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feito, acrescentando que os elementos desta assembleia devem fazer uma 

análise prévia do documento, de forma séria e completa. 

Prosseguiu, referindo que estamos perante um orçamento que faz realce à 

redução de 12% em comparação com o orçamento do ano 2013, o que é 

bastante significativo pois estamos a falar de 1,2 milhões de euros, constatando-

se que neste está contemplado uma redução das transferências do FEF de 22 

mil euros, constituindo uma nova ao apoio que a Câmara Municipal pode dar 

às populações. Continuou dizendo saber-se que este orçamento de 2014 ocorre 

numa época de consolidação pelo facto de estarmos na fase final de um QCA 

e estarmos a avançar o novo QCA 2020, que embora comece em 2014 só em 

2015 é que começaremos a ter a plena execução das candidaturas. Portanto, 

na sua ótica o ano de 2014 irá ser um ano de resolução de diversas “assuntos” 

que são necessários cuidar, exemplificando com alguns trabalhos prioritários nas 

freguesias, existindo a necessidade de fazer pequenas intervenções em 

algumas aldeias sendo esta a altura apropriada para o fazer. Realçou ainda 

que este orçamento também prevê intervenções no sector da água, do 

saneamento, da pavimentação, requalificação e recuperação de algumas 

vias, prevendo de igual modo a continuidade no apoio ao empreendedorismo, 

que apesar da existência de um Gabinete neste âmbito está perspectivado o 

reforço técnico para contemplar as atribuições desse gabinete, com a iniciativa 

de uma associação comercial que é algo muito importante. Igualmente 

importante é o encerramento de algumas empreitadas, como a Casa da 

Cultura, as infra-estruturas do Loural Village, para além do apoio que considera 

fundamental às Instituições que prestam serviços essenciais, não devendo a 

Câmara descurar tal apoio sob pena de desaparecimento de alguns serviços 

fundamentais.  

O senhor deputado referiu ainda, que embora concordando com parte da 

intervenção do senhor deputado Mário Nunes, não considera que Góis seja 

fraco no associativismo, sendo sim mais vulnerável quanto ao voluntariado, 

porque no associativismo nós estamos na linha da frente não tendo qualquer 

dúvida por conhecer essa realidade com bastante profundidade. Terminou a 

sua intervenção, realçando que se trata de um orçamento que deixa para 
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segundo plano a execução de obra transparecendo a preocupação das 

pessoas, das instituições e o apoio social. 

O senhor deputado Pedro Miguel Conceição Agostinho referiu para que fique 

claro, ficou aqui provado mais uma vez que voltam a fazer de si o lobo mau 

desta Assembleia Municipal, facto que lamenta porque enalteceu as 

qualidades dos funcionários desta Câmara Municipal, tendo de seguida sido 

argumentado com o contrário, realçando que não foi ninguém da sua 

bancada nem na anterior legislatura que publicou um artigo em que qualificou 

pejorativamente os funcionários da Câmara Municipal. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à senhora 

Presidente da Câmara Municipal. 

A senhora Presidente da Câmara Municipal iniciou a sua intervenção referindo 

subscrever alguns considerandos tecidos pelo senhor deputado Mário Nunes 

referindo ter gostado da comparação que fez quando mencionou dizer-se por 

palavras bonitas crise política deveria ser mais banca rota, prevalecendo-se da 

oportunidade para referir ter registado da sua intervenção a existência de 

alguns compromissos muito superiores à receita tendo feito alusão à junta de 

freguesia do Cadafaz que pode considerar-se uma perfeita banca rota, 

entende que estamos com dificuldades porque estamos a viver uma crise e não 

é dizer isso por palavras bonitas. Felizmente está há 25 anos no concelho de 

Góis a independência é um mito, conhece várias pessoas que já militaram em 

vários partidos e não conseguiram provavelmente identificarem-se com os 

mesmos e presentemente estão em movimentos ditos Independentes. 

Defendemos o PS e por isso fizemos as opções em termos das GOP, reforça a 

ideia marca referindo que não iremos criar outro Gabinete de apoio ao 

desenvolvimento, uma vez que o mesmo já existe, iremos sim reforçar as 

atribuições desse mesmo Gabinete, bem como a Equipa. Referiu ainda, sobre a 

sugestão do senhor deputado da criação de uma Central de Biomassa é uma 

sugestão bastante interessante, acrescentado que no que concerne ao 

associativismo não há qualquer registo de défice nessa área no concelho. 

Quanto à Quinta do Baião referiu que em 2013 foi paga totalmente, julgo que 

temos todas as condições e contamos com a bancada do PS e dos 
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Independentes para que conjuntamente pensarmos num projeto válido e que 

rentabilize este investimento de 160 mil contos. Referiu ainda, que o que está em 

falta na Câmara Municipal é aquilo que falta nas grandes organizações 

privadas tendo dado exemplo da TAP em que há um departamento de gestão 

de talentos e que de facto muitas vezes podemos não ter adequado os 

recursos humanos a algumas unidades orgânicas estando na hora de podermos 

rentabilizar um pouco os nossos trabalhadores e não subscreve que jamais não 

sejam produtivos e àquilo que foi a resposta a um artigo publicado foi a que foi 

a de corresponder o investimento do pessoal aliado à produtividade, apontam 

sempre que gastamos mais de 3 milhões em recursos humanos e nós temos 

sempre que justificar essa verba não só perante esta Assembleia Municipal mas 

perante toda a população de Góis, é um investimento substancial mas vale a 

pena. Das propostas apresentadas pelo senhor deputado José Carlos Garcia 

informou que a Equipa que irá para o terreno naturalmente que pode conciliar 

o levantamento das necessidades com que se confrontam os proprietários 

desses imóveis, reforçando que aquando o incêndio em agosto na freguesia de 

Alvares em que a Equipa que esteve no terreno verificou pode constatar a 

existência de sérias dificuldades nesse campo, devido a alguns fatores que 

foram sinalizados. Quanto à questão do investimento na plantação do pinheiro, 

referiu que reconhece que é uma espécie rentável mas a longo curso e neste 

contexto, referiu a existência de uma forte possibilidade da reflorestação desta 

espécie em áreas do domínio público através de procedimento concursal para 

o efeito. Relativamente à questão de requalificar o Hospital Monteiro Bastos 

referiu que se impõe estes investimentos, informando de algumas diligências 

tomadas junto da Santa Casa da Misericórdia de Góis, subscrevendo quando 

foi mencionado que o edifício onde funciona a sede da ADIBER terá de ser 

também objeto de intervenção, pelo que concorda que se poderiam unir 

esforços para que se apresente um projeto de requalificação do imóvel. Referiu 

estar imensamente satisfeita pelo orçamento para o ano de 2014 ir ao encontro 

das pessoas. Quanto aos investimentos, referiu que o ano de 2014 tem de ser um 

ano de consolidação, é um facto que Góis já tem investimentos topo de gama, 

porém referiu a existência de alguns investimentos que terão que 
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necessariamente se efetivar, nomeadamente ao nível do saneamento e rede 

de abastecimento de água, sabendo que a freguesia de Vila Nova do Ceira é 

quem mais tem sofrido com esta situação, pelo que no próximo ano é intenção 

da Câmara Municipal resolver velhos problemas que a todos afetam. Mais 

referiu congratular-se com a intervenção do senhor Presidente de Junta de 

Alvares, o que a leva a acreditar que irá votar a favor dos documentos 

previsionais para o ano de 2014, ficando muito contente por este se rever na 

proposta da maioria socialista. Concluiu, referindo que relativamente à 

intervenção do senhor deputado Pedro Agostinho, dizer-lhe que lamenta a 

dificuldade em interpretar as contas públicas, sendo um facto que também 

constata de a Câmara Municipal ter uma equipa de excelência, porém a 

mesma não consegue substituir-se a algumas empresas de fornecimento de 

serviços, como a EDP, ERSUC, TRANSDEV, Águas do Mondego. Referiu ainda, 

perceber a fixação 1,5 milhão de euros na aquisição de serviços, 

nomeadamente no que concerne às consultadorias jurídicas, mas esta 

aquisição é uma ínfima parte, prevalecendo-se da oportunidade para informar 

que nesta área a Câmara Municipal congratula-se pela excelência da 

prestação deste serviço e naturalmente do investimento no mesmo. Terminou 

referindo, que relativamente às escolhas e as opções se propôs realizar, e o 

facto de não termos aberto à participação destes documentos previsionais 

informou da reunião realizada na Casa do Concelho de Góis, com as 

coletividades na qual foi comunicado o que se pretendia concretizar no ano de 

2014, a fim não ser criada quaisquer expetativas para daquilo que é possível ser 

exequível. Referiu, subscrever a versão de um orçamento participativo sendo 

seu entendimento a importância de ouvir as associações e os goienses é uma 

metodologia que subscreve, julga que poder-se-á usar este procedimento 

aquando a elaboração destes documentos para o ano de 2015, esperando 

que seja um pouco melhor em matéria de investimentos. A senhora Presidente 

terminou a sua intervenção referindo que nos últimos quatro anos foram dadas 

muitas oportunidades de participação mas infelizmente nunca tivemos uma 

votação por unanimidade, mesmo considerando muitas das propostas 

apresentadas pela oposição.  
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A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com 

doze votos a favor e sete abstenções dos senhores deputados do Grupo 

Municipal Cidadãos Independentes por Góis, Miguel Luís Martins Alves 

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

Rodrigues Garcia, Mário Almeida Nunes, Pedro Miguel da Conceição Agostinho 

e Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões, aprovar os Documentos 

Previsionais para o Ano de 2014 (Orçamento e Grandes Opções do Plano). 

 

15. MAPA DE PESSOAL/ANO DE 2014 – Foi presente a deliberação do Executivo 

da sua reunião ordinária de 10.12.2013, relativa ao Mapa de Pessoal para o ano 

de 2014. 

Usou da palavra o senhor deputado Mário Almeida Nunes que iniciou a sua 

intervenção referindo que três milhões de euros com despesas com pessoal é 

um custo bastante elevado e que interessa ser rentabilizado, não lhe apraz 

discutir se há mais pessoas num determinado departamento ou em outro, só 

espera que a gestão de pessoal que a Câmara faz se consubstancie no sentido 

de rentabilizar os recursos que tem sem aumentar naturalmente os custos 

integrado obviamente dentro de uma estratégia de desenvolvimento, que 

como verificou no seu plano de ações para o próximo ano, começa a ter 

alguma ideia e preocupação sobre desenvolvimento.  

Usou da palavra o senhor deputado Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva, que 

iniciou a sua intervenção referindo comungar com as palavras do senhor 

deputado Pedro Agostinho quando defende que a Câmara Municipal tem 

recursos humanos de qualidade e em quantidade. Referiu que o que o deixa 

um pouco perplexo é sobre o que mencionou há pouco, reafirmando não 

entender o que é que chocou no seu artigo, porque no mesmo estava a referir 

exatamente a esta questão. Mais referiu que como pode constar no parcelar 

do Executivo como na intervenção do senhor deputado Pedro Agostinho que 

felicita relativamente aos recursos humanos, percebe que cada um tem a sua 

posição, porém apraz-lhe mencionar que Assembleia Municipal não está a 

autorizar que a Câmara Municipal contrate 35 pessoas, mas sim a colocar a 

possibilidade de serem criadas oportunidades de empregabilidade consoante 
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as necessidades da Câmara Municipal, oportunidades essas que poderão ser 

dirigidas a pessoas que residem neste concelho de poderem exercer a sua 

atividade profissional na área da infância, juventude e 3ª idade. Referiu ainda, 

que dentro deste universo de 35 pessoas há uma maioria com as quais 

convivemos diariamente. Por último, apelou para a importância deste 

documento que no fundo complementa os documentos previsionais e acima 

de tudo temos que pensar nas pessoas e famílias que aqui estão envolvidas na 

proposta apresentada. 

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

sua intervenção fazendo alusão a que o senhor deputado Paulo Silva sempre 

que intervém tem de sempre que virar a lança para a bancada da oposição o 

que considera um ato inconveniente, pelo que sugeriu que o senhor deputado 

deve apenas defender as suas convicções e limitar-se a transmitir a sua 

posição. Sobre este assunto, é seu entendimento que devem ser criados os 

postos de trabalho, embora considerando que a Câmara Municipal poderia 

estudar uma forma de verificar a existência de empresas particulares no sentido 

de promoção de empregabilidade. É também seu entendimento que quando 

se faz um procedimento para a ocupação dos lugares em questão deve-se dar 

prioridade às pessoas que estão em situação de desemprego, com estas 

palavras o que pretende esclarecer é que muitas das vezes este lugares são 

ocupados por pessoas que estão em situação de emprego e que 

posteriormente ao concorrerem ocupam as vagas existentes, ficando outros 

que estavam em situação de desemprego nessa mesma situação.  

Usou da palavra o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia referindo 

que estamos presente um mapa de pessoal previsional, porém é seu 

entendimento que se deveria falar da mesma maneira como se falou em 

relação aos outros documentos, que é o caso do empolamento, uma vez que 

este mapa de pessoal não é mais do que acautelar o pleno funcionamento dos 

serviços, caso se verifique a necessidade de colocação de pessoal em 

determinados serviços específicos. O que se verifica no presente documento é 

que há um empolamento efetivamente na criação desses lugares para que no 

momento em que eles sejam necessários preencher haja condições para o 
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efeito. É do conhecimento de todos que há uma contingência em termos legais 

da redução em cerca de 2% relativamente aos colaboradores contratados do 

Município sendo evidente que essa situação foi devidamente salvaguardada. 

Referiu ainda, que estamos a falar de um mapa de pessoal que prevê 

correspondência com aquilo que são as necessidades previsíveis da Câmara, 

havendo um conjunto de atividades que são fundamentais e obrigatoriamente 

e legalmente terão que cumprir as diretrizes emanadas pela lei, tendo dado 

como exemplo o caso dos nadadores salvadores, pelo que o presente mapa 

não é mais do que acautelar esse enquadramento para que as coisas possam 

correr dentro daquilo que é o normal. Referiu ainda, que esta Assembleia 

Municipal e o Executivo anterior autorizou que fosse feito um protocolo com o 

Ministério da Educação que fez com que no quadro de pessoal da Câmara 

Municipal fossem incrementados um conjunto de pessoas que estão a cumprir 

as funções decorrentes desse protocolo. Acrescentou, que se fosse 

entendimento da Câmara Municipal poderia renunciar o mesmo, porém a 

renúncia deste poderia implicar que um conjunto de pessoas fossem para a 

mobilidade especial, ou seja, para o desemprego. Realçou que o O.E. é 

explícito naquilo que são as medidas de redução com encargos com pessoal, 

contudo há um agravamento significativo naquilo que são os encargos da 

Câmara Municipal relativamente à contribuição para com CGA. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à senhora 

Presidente. 

A senhora Presidente iniciou a sua intervenção referindo que o Mapa de Pessoal 

é também um documento previsional, pelo que cabe à Câmara fazer uma 

previsão de um conjunto de recursos humanos que no nosso entendimento são 

necessários àquilo que é a atividade do Município em diversas áreas. Mais 

referiu, a existência de um conjunto de pessoas ao serviço da Câmara 

Municipal e se fizermos um rácio trabalhador-habitante é natural que sejam 

muitos para este território, porém não é essa a leitura que se deve efetuada, 

uma vez que temos que ter em conta um conjunto de necessidades deste 

território, complementadas estas com aquilo que são cada vez mais com aquilo 

que são cada vez as competências da Câmara Municipal. Mais referiu que o 
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próximo ano irá começar com menos de 300 mil euros, com mais 

competências, menos receitas tanto a nível municipal, como da administração 

central. Referiu ainda, que a Câmara Municipal poderá não admitir 35 pessoas, 

porém estes lugares foram devidamente acautelados, caso haja a necessidade 

de se integrarem mais trabalhadores em alguns serviços, concordando que se 

deve apostar nas pessoas que estão desempregadas, tal como referiu o senhor 

deputado José Carlos Garcia. Informou, que no ano de 2014 por imperativo 

legal irão existir 17 desempregados na Câmara Municipal. É um facto que 

poderemos admitir 17 desempregados, porém por imperativo legal lançamos 17 

no desemprego, pelo que entende que deve ser dada oportunidade aos 

colaboradores que efetivamente já deram provas dadas da performance 

daquele que é o seu desempenho dentro do procedimento concursal a que se 

candidataram. 

A senhora Presidente da Câmara, prosseguiu referindo que o investimento no 

pessoal não é uma despesa, o pessoal está a servir uma população e 

consequentemente está a satisfazer um conjunto de serviços que a Câmara 

Municipal efetivamente terá que cumprir, tendo apresentado como exemplo a 

necessidade de em vez de 5 vigilantes florestais serem 10, uma vez que a 

Câmara Municipal irá fazer o levantamento do cadastro florestal pelo que terá 

que ser constituída uma Equipa para o efeito, realçando do facto que este 

trabalho deveria ser uma preocupação do Estado. Mais referiu, as 

competências que o Município tem em matéria de educação, realçando o 

facto de que se na última sessão da Assembleia Municipal não tivessem sido 

renovados os contratos certamente poderíamos equacionar a hipótese de 

encerramento do Centro Escolar da Freguesia de Alvares, de igual modo 

reforçou a necessidade de sete assistentes operacionais, bem como da 

obrigatoriedade de assegurar a vigilância das praias fluviais e que por 

imperativo legal a Câmara Municipal terá que ter um arquiteto e um 

coordenador de núcleo numa das unidades orgânicas. Reafirmou as suas 

palavras, no sentido de a Câmara Municipal não pretende aumentar o seu 

quadro de pessoal em 35 pessoas, tratando-se apenas de uma previsão. 

Contudo, referiu que 17 colaboradores terminarão as suas funções, bem como 
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o caso dos vigilantes e nadadores salvadores em que a sua prestação e 

serviços é somente num determinado período de tempo durante o ano, sendo 

que será sempre cumprido a redução em 2%. É um facto que a Câmara 

Municipal tem feito um grande esforço, tendo exemplificado com a Residência 

de Estudantes que à data do protocolo celebrado com o Ministério da 

Educação albergava 55 alunos e presentemente as trabalhadoras são as 

mesmas tendo o número de residentes reduzido substancialmente para 17 

alunos, pelo que a Câmara Municipal tem levado a efeito a rentabilização 

deste espaço, por entender que no dia em que abdicar do referido protocolo é 

provável que algumas pessoas poderão correr o risco de ficarem no 

desemprego. Terminou, referindo que a Câmara Municipal não é uma fábrica 

de empregos, mas cumpre-nos a obrigação de servir sempre melhor a 

população e evitar que muitas pessoas vão para o desemprego, por isso temos 

que rentabilizar os nossos serviços. Concluiu a sua intervenção, reafirmando que 

o Mapa de Pessoal é um documento aberto e dinâmico, pelo que 

efetivamente os lugares existentes só serão preenchidos conforme se se verificar 

a necessidade dos mesmos. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com 

onze votos a favor e oito abstenções dos senhores deputados do Grupo 

Municipal Cidadãos Independentes por Góis aprovar o Mapa de Pessoal para o 

ano de 2014 

 

16. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE 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 Miguel Luís Alves Fortunato que referiu que 

relativamente ao Relatório da atividade desenvolvida gostaria de, dentro das 

possibilidades, efetuar as seguintes sugestões: que de futuro, fosse descriminado 

por entidade o subsídio atribuído, bem como fosse indicado o número de 

participantes nas diversas atividades desenvolvidas. 
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APROVAÇÕES EM MINUTA: 1, 4 a 15. 

 

PÚBLICO: 

a) Usou da palavra o senhor João Reis Antão, residente em Cortes na freguesia 

de Alvares, que iniciou a sua intervenção apresentando Votos de Boas Festas 

aos presentes. De seguida, como Presidente da Direção da Comissão de 

Melhoramentos de Cortes apraz-lhe registar com agrado a dinâmica que esta 

Comissão tem vindo a desenvolver junto da população de Cortes e da 

freguesia que se associam às atividades que semanalmente são promovidas, 

como é o caso da universidade sénior, das aulas de informática e de trabalhos 

manuais, assim como de ginástica, bem como a escola de concertinas, 

atividades que desenvolvem sem qualquer tipo de apoio financeiro cedido por 

qualquer outra instituição. No que concerne à circular externa das Cortes 

considera uma obra de suma importância para esta localidade, porém referiu a 

necessidade de proceder alguns arranjos na sua pavimentação devido alguns 

trabalhos que foram necessários executar. Congratulou-se pela requalificação 

da Praia Fluvial do Sinhel e das infraestruturas que ali irão ser realizadas, por 

entender que este espaço é o cartão-de-visita da freguesia e que merece 

especial atenção porquanto é um espaço de lazer e propício ao convívio 

nomeadamente na época estival. Referiu ainda que estão a programar as 

festividades para a comemoração dos 500 anos da freguesia de alvares, 

evento que oportunamente será devidamente divulgado. Terminou reiterando 

os seus votos de um Bom Ano Novo. 

b) Interveio o senhor Engº Luís Filipe de Almeida Nogueira Dias, que em nome da 

Casa do Concelho de Góis e em nome do seu Conselho Regional apresentou 

votos de Boas Festas e um Ano Novo muito Próspero. Prevaleceu-se da 

oportunidade para agradecer a presença e colaboração do senhor Presidente 

da Assembleia Municipal e elementos nas iniciativas promovidas por a 

Instituição que aqui representa. 

c) Usou da palavra o senhor Joaquim Manuel Fonseca Mateus, residente na 

freguesia de Alvares que iniciou a sua intervenção felicitando todos quanto 

foram eleitos para o presente mandato. Congratulou-se pelo voto favorável do 
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senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alvares aos documentos 

previsionais para o ano de 2014, demonstrando com a sua atitude alguma 

inteligência politica no sentido de se identificar com as obras que o Executivo 

pretende levar a efeito na freguesia que preside. Relativamente à presente 

sessão da Assembleia Municipal, referiu ter ficado bastante agradado com o 

decorrer dos trabalhos, reforçando conhecer muito bem a bancada do PS e 

não tanto a bancada dos GCEIG apesar de reconhecer que é constituída por 

gente de bem, porém apraz-lhe referir que há um certo desconforto dos 

elementos quando lhes é questionado qual a sua matriz, a resposta é sempre a 

mesma estamos por Góis, pelo que desejava ter uma resposta mais concreta e 

que a mesma envolvesse um projeto. Por último, dirigiu uma palavra de 

reconhecimento à Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis 

pelo trabalho que tem vindo a desenvolver no concelho o qual se deve à 

dedicação da Direção, Comando, Bombeiros (as) e a todos que abraçam esta 

causa. Terminou endereçando a todos votos de um Bom Ano de 2014.  

d) Usou da palavra o senhor Prof. José Albuquerque Moreira Ângelo, residente 

na freguesia de Góis, que felicitou a Lousitânea pelo seu 10º Aniversário votos 

extensivos ao Dr. Paulo Silva uma vez que preside a esta Associação, 

prevalecendo-se da oportunidade para felicitar o senhor Jaime Garcia pela sua 

reeleição como Presidente da Direção da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Góis, votos extensivos a todos os corpos sociais, 

comando e Bombeiros que são um suporte essencial neste concelho. Terminou 

a sua intervenção referindo que todos são livres de expressarem as suas 

opiniões, fazendo referência ao artigo assinado pelo senhor Paulo Silva e 

publicado no Varzeense, fê-lo e assinou, não sendo como muitos elementos da 

Assembleia Municipal e outros que usam as redes sociais sob o anonimato para 

denegrir a Câmara Municipal de Góis e alguns dos seus eleitos, lamentando o 

facto que não haver ninguém que tome qualquer posição, realçando que se 

deveriam tomar algumas posições muito fortes em relação a isso. Terminou, a 

sua intervenção desejando um Bom Ano Novo a todos, embora nem todos 

gostem de festas as boas festas, no entanto os postais de boas festas 

apareceram para todos.  
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E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo senhor Presidente da Assembleia 

declarada encerrada a sessão, pelas vinte e duas horas e trinta minutos, da 

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

Presidente e pelos Secretários.  

   

 

O Presidente,_____________________________________ 

 

A Primeira Secretária,_____________________________ 

 

O Segundo Secretário,____________________________ 


