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ACTA Nº 5/2011 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO 

DIA VINTE E OITO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E ONZE. Aos vinte e oito dias do mês 

de Dezembro de dois mil e onze, no Auditório da Biblioteca Municipal, reuniu a 

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

trabalhos: 

 

1. APROVAÇÃO DA ACTA Nº4/2011 

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 

4. ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE OURO A JOSÉ DOMINGOS DE ASCENSÃO 

CABEÇAS 

5. ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE OURO A TÍTULO PÓSTUMO A JOSÉ GIRÃO 

VITORINO 

6.CARLOS CASTANHEIRA UNIPESSOAL, LDA/PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMT  

7. CCDRC/2ª ALTERAÇÃO AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM) 

8. 3ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES AO PLANO/ANO FINANCEIRO DE 2011 

9. 3 ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO FINANCEIRO DE 2011 

10. MAPA DE PESSOAL/ANO 2012 

11. DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO FINANCEIRO DE 2012    

(ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO) 

12. APRECIAÇÃO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA 

PÚBLICO 

 

Estavam presentes os senhores:  

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

1º Secretário: Jaime Miguel Fernandes Garcia (PS) 

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

Vogais:  

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

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

Gonçalves Fernandes Santos. 
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Partido Social Democrata (PSD) – Engº José Henriques Antunes, Justino Geraldes, 

Drª. Maria do Céu Simões Alves, Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida 

Simões, Dr. Pedro Miguel da Conceição Agostinho, Victor Manuel Nogueira 

Dias. 

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

Presidentes das Juntas de Freguesia de: 

Alvares - Enfº Vitor de Jesus Marques (PS) 

Cadafaz – Casimiro Alves Vicente (PSD) 

Colmeal - Carlos da Conceição de Jesus (PS) 

Góis - Alberto Jorge Alves dos Reis (PS) 

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

 

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

de Lurdes Oliveira Castanheira e dos Vereadores Dr. José Domingos Rodrigues, 

Dr. Mário Barata Garcia, Engº Diamantino Jorge Simões Garcia e D. Maria 

Helena Antunes Barata Moniz. 

 

Antes da Ordem de Trabalhos o senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

bem como a senhora Maria de Lourdes Barata, endereçaram a todos uma 

mensagem de festas Felizes e de Um Bom Ano de 2012. 

 

1. APROVAÇÃO DA ACTA Nº4/2011 - O senhor Presidente Assembleia Municipal 

deu a palavra aos membros dos Grupos Municipais para se pronunciarem 

relativamente à Acta nº4/2011. 

Interveio o senhor Victor Dias, solicitando a introdução do seu nome nas 

deliberações em que votou contra. 

Interveio o senhor Pedro Agostinho, referindo que o Grupo Municipal do PSD 

optou por votar contra a Ata nº 4, em virtude de estar perante um documento 

que há já algum tempo teve algumas mudanças significativas, dando como 

exemplo ser um método de propaganda eleitoral, reafirmando ter colocado 

algumas questões pertinentes, não constando na mesma as respostas às suas 

questões. 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal relembrou que as atas são uma 

súmula não tendo que reproduzir para o papel ipsis verbis tudo aquilo que é 

dito, poderá haver maneiras diferentes de interpretação. 

Posto à votação este ponto foi aprovado por maioria, com doze votos a favor, 

seis contra e uma abstenção. 

 

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

Presidente da Assembleia Municipal iniciou este ponto por propor a atribuição 

de um voto de pesar ao senhor Engº Augusto Nogueira Pereira, pelos 

inestimáveis serviços prestados a este Município no exercício das suas funções 

enquanto Autarca, e Presidente da Assembleia Municipal de 1980-1982 e 1994-

1997, bem como, Presidente da Câmara Municipal de Góis de 1983-1993, 

manifestando a toda família o profundo pesar. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

aprovar a presente proposta. 

De igual modo, propôs a atribuição de um voto de pesar à senhora D. 

Albertina Rodrigues de Almeida, mãe do senhor Vice-Presidente do Município 

de Góis, Dr. José Alberto Domingos Rodrigues, manifestando a toda família o 

profundo pesar. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

aprovar a presente proposta. 

Seguidamente o senhor Presidente da Assembleia Municipal deu 

conhecimento aos presentes da correspondência remetida à Assembleia 

Municipal desde a reunião de 30.09.2011 até à presente data.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que iria apresentar alguns 

considerandos relativamente ao Documento Verde da Reforma da 

Administração Local, tendo dado conhecimento de alguns itens deste 

documento. Chamou a atenção, nomeadamente para a discussão pública 

deste documento em sedes de Assembleias de Freguesia e Assembleias 

Municipais, sendo sua interpretação que se devem pronunciar as cinco 

freguesias do concelho, porque se realmente for no sentido de a posição das 

juntas de freguesias que não foram elegidas vai reforçar qualquer decisão que 
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venha ser tomada. De igual modo, no âmbito da organização do território 

apresentou os objectivos e metodologias que se devem seguir para a sua 

concretização, referindo que o novo enquadramento legal autárquico deverá 

procurar alterar e compatibilizar toda a actual legislação com a Reforma da 

Administração Local pretendida, promovendo para o efeito a discussão e o 

levantamento de ideias fundamentadas relativas às alterações a implementar. 

Deu também conhecimento dos dados relativos aos eleitos locais, tendo 

apresentado o princípio orientador que deverá assentar ao nível do novo 

enquadramento legal autárquico. 

Interveio o senhor Victor Dias tendo referido que, pela intervenção exaustiva do 

senhor Presidente da Assembleia Municipal sobre o Documento Verde, 

considerava que este assunto deveria ter sido inserido na ordem de trabalhos, a 

fim de o mesmo ser discutido por todos. De seguida, solicitou informação sobre 

alguns assuntos aqui apresentados e discutidos na CIMPIN. 

Interveio o senhor Carlos Jesus, o qual abordou e explanou os passos dados não 

só por si, como pela sua Junta de Freguesia, referindo que relativamente à 

discussão sobre o Documento Verde, em seu entendimento, tinham agido nos 

tempos e formas que eram exigidos a todas as Freguesias pelo Governo, mais 

concretamente, numa reunião ordinária ocorrida em 18.12.2011 no Colmeal, a 

qual visava também a obtenção da posição dos elementos da assembleia de 

freguesia sobre esta matéria, evitando igualmente a realização de uma 

Assembleia Municipal Extraordinária, onde tinha sido aprovado por 

unanimidade, a oposição à extinção da Freguesia do Colmeal. 

Interveio a senhora Maria do Céu Alves, iniciando a sua intervenção 

reafirmando a posição da bancada no PSD em relação ao conteúdo na última 

Ata, mencionando que o seu teor baseia-se maioritariamente nas intervenções 

do líder de bancada do PS, sendo para si claramente um Boletim de 

campanha eleitoral a favor do PS. Fez igualmente alguns considerandos sobre 

algumas abordagens entre deputados deste Órgão. 

Interveio o senhor Paulo Silva que referiu que as suas intervenções sempre se 

pautaram com seriedade que os assuntos aqui discutidos merecem, devendo 

todas as intervenções pautarem-se por esse princípio. Referiu que mais 
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importante que os conteúdos das Atas são as decisões tomadas por este órgão, 

sendo que o assunto em discussão “Documento Verde – Extinção de Juntas de 

Freguesia” demasiado sério e importante para se perder tempo com 

comentários menos felizes. Informou que em sede de reunião da Comissão 

constituída em Assembleia Municipal para acompanhamento da Reforma da 

Administração Local, e nomeadamente no que concerne à possível extinção 

e/ou agregação de freguesias, informou ainda, que foi elaborado um plano 

relativamente à apresentação de posições de todas as Juntas concelhias para 

que em tempo útil se se pudesse ter informação capaz de sustentar qualquer 

decisão a tomar futuramente. Mais referiu, que este é o momento indicado 

para discussão pela positiva deste assunto uma vez que é posição pelo menos 

de 4 Juntas de Freguesia a não extinção das mesmas, pelo que teremos que 

aguardar pelo documento em falta, para que em Assembleia Municipal 

Extraordinária possamos discutir, analisar e deliberar sobre este assunto. Referiu 

ainda, ser importante que a Comissão de Acompanhamento tenha em sua 

posse os documentos de todas as Juntas de Freguesia para melhor tomar uma 

posição. 

Interveio o senhor Casimiro Vicente, referindo que não possui grandes dotes 

oratórios, optando assim por ser uma pessoa que privilegia a acção às palavras, 

tendo-se emocionado ao abordar o tema da extinção das Freguesias. 

Usou da palavra o senhor Victor Dias, fazendo alguns considerandos ainda 

sobre a Assembleia Municipal anterior. 

Interveio o senhor Carlos Jesus, mencionando não concordar com as palavras 

da senhora deputada Maria do Céu Simões, afirmando que da sua parte, só 

elogiou o trabalho desenvolvido pela sua Junta de Freguesia, para evitar assim 

uma Assembleia Municipal Extraordinária, não querendo também imiscuir-se no 

trabalho dos outros colegas autarcas. 

A senhora Maria do Céu Simões referiu ser seu entendimento que esta troca de 

palavras é politica pura e dura, lamentando a falta de capacidade de encaixe 

de alguns deputados da bancada Socialista. 
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O senhor Paulo Silva, em defesa da honra, referiu não compreender o sentido 

das palavras proferidas pela senhora deputada, pelo que solicitou mais respeito 

nas suas intervenções. 

O senhor Victor Dias respondeu ao senhor deputado Paulo Silva, clarificando 

um equívoco tido com este deputado, anteriormente. 

Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara Municipal, começou por 

cumprimentar todos os presentes, tendo em seguida dado conta de duas 

notas, exortando todos a repararem no trabalho efectuado pelo Município, 

sobre o Documento Verde, lamentando que se possa afirmar da falta de 

interesse na discussão do mesmo, fazendo um histórico dos passos dados, por 

parte do Município, em todo este processo. 

O senhor António Gouveia, ausentou-se na reunião pelas 19.00 horas, por 

motivos de agendamento de Assembleia de Freguesia em Vila Nova do Ceira. 

 

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

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

deputados para se pronunciarem. 

Usou da palavra o senhor Vitor Marques, que após cumprimentar os presentes e 

apresentar votos de boas festas, apresentou uma intervenção em que valorizou 

e enalteceu a ação do Executivo municipal, realçando a sua competência, 

empenho e profissionalismo, a sua luta pela união intermunicipal, lamentando 

no entanto que haja ainda funcionários do município que não querem 

acompanhar esta dinâmica. 

Interveio o senhor Pedro Agostinho, que em nome do Grupo Municipal do PSD, 

referiu que o mesmo é contra a extinção de qualquer freguesia concelhia, 

pelas razões tão bem conhecidas por todos. Referiu ainda, das diligências 

tomadas por aquele Grupo Municipal em relação ao possível encerramento 

nocturno do SAP em Góis, nomeadamente o facto de ter sido por si solicitado 

uma audiência ao Ministério da Saúde, e decorrendo desse facto, ter sido 

recebido pelo senhor Secretário de Estado da Saúde, no pretérito dia 

07.09.2011, conjuntamente com o senhor deputado José Antunes, seu colega 

de bancada, informando a Assembleia das conversa tidas nesse encontro, as 
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quais versaram o ponto de situação presente e futuro, sobre o SAP de Góis, 

entre outros. 

Interveio a senhora Ana Cristina Santos, começando por cumprimentar todos os 

presentes, afirmando de seguida lamentar, após 37 anos após o 25 de Abril, 

que se assista a uma luta desenfreada entre as Bancadas Municipais do partido 

Socialista e do Partido Social Democrata, contendo ataques pessoais, em clara 

violação das regras democráticas vigentes, onde se desrespeitam 

mutuamente, demarcando-se de tais posturas. Lamentou igualmente, o 

atestado de incompetência dado pelo senhor deputado Victor Marques, aos 

trabalhadores do Município, por si considerados como a alavanca do 

desenvolvimento Municipal, do qual não concorda minimamente, classificando 

o que acabou de ouvir, como um manifesto de propaganda do Partido 

Socialista. 

Usou da palavra o senhor Carlos Jesus, prestando e acrescentando mais alguns 

esclarecimentos sobre o Documento Verde da Reforma da Administração 

Local, pretendendo desta forma, que não subsistam quaisquer dúvidas sobre a 

intervenção da sua freguesia em todo este processo, nomeadamente a sua 

abertura e colaboração para com a vizinha Junta de Freguesia do Cadafaz, o 

que já não é no sentido inverso sentido por si.  

Interveio o senhor Victor Dias, fazendo alguns considerandos sobre a hipotética 

realização de uma Assembleia Extraordinária exclusiva sobre o Documento 

Verde, solicitando que lhe fosse remetido um exemplar deste Documento, para 

melhor perceber o que está em causa. Afirmou ainda ter gostado de ouvir a 

senhora deputada da CDU falar, referindo ser em seu entendimento, normal o 

Partido Socialista servir-se de vários expedientes para fazer campanha. 

Usou da palavra o senhor Jaime Garcia, que prevaleceu-se da oportunidade 

para explicar o sentido das suas intervenções na anterior reunião da Assembleia 

Municipal, explicando o que se diz sobre o que está bem ou mal, exortando a 

Bancada do Partido Social Democrata a concretizar o que efectivamente está 

mal na elaboração das actas anteriores. Fez também alguns considerandos 

sobre o Documento Verde, salientando a total sintonia entre os diversos órgãos 

Municipais e a população, na oposição da extinção de qualquer freguesia 
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concelhia. Continuou questionando a senhora Presidente da Câmara Municipal 

sobre vários assuntos, nomeadamente o ponto de situação das obras do Metro-

Mondego e a posição do Municipio sobre este assunto, a evolução das obras 

do IC3 e da EN342 e o posicionamento da CIMPIN sobre a questão, e 

perguntou quais os resultados da recente visita de uma delegação de alguns 

deputados do PSD do distrito de Coimbra na Assembleia da República. 

Interveio o senhor Antonino Antunes, que teceu a sua opinião sobre os bons e 

os menos bons trabalhadores da Câmara Municipal, exemplificando com uma 

situação que lhe ocorreu, contudo referiu que antes de ferir qualquer 

susceptibilidade é necessário ter a percepção das coisas e daquilo que se 

pretende dizer. Fez também alusão a um estabelecimento comercial 

implementado em Alvares, relativamente no que concerne à sua ilegalidade. 

Apresentou algumas sugestões que desejava que se concretizassem no próximo 

ano, nomeadamente a circular externa de Cortes. 

Interveio o senhor Paulo Silva, referindo a sua repudia para com as iniciativas 

que o Grupo Municipal do PSD teve sobre a questão do Centro de Saúde à 

margem da Comissão de trabalho da Assembleia Municipal sobre o 

Encerramento Nocturno do SAP, afirmando que havendo consenso sobre esta 

matéria, as iniciativas devem ser integradoras e não separatistas. Referiu a sua 

preocupação sobre a ação do governo, que promove a emigração e que tem 

como estratégia a realização de cortes e de implementação de medidas de 

austeridade. Mais referiu, que os Portugueses e os Goienses penalizaram os 

socialistas nessas eleições, mas para Góis este governo apenas tem oferecido 

desinvestimento e promessas de extinção de Juntas de Freguesia, como se essa 

fosse a única estratégia de desenvolvimento. Acrescentou, que quem votou à 

direita percebe agora que estamos todos envolvidos num grande pesadelo 

cuja saída apenas é a depressão ou a emigração. Prova desta obsessão do 

Governo em tudo cortar e reduzir é a chamada reforma de administração 

local, concordando que a mesma tem de ser feita, porque é fundamental, mas 

não nos moldes que está a ser implementada, na sombra, de cima para baixo, 

do macro para o micro, do governo para as freguesias - deveria ser ao 

contrário, devem ser as autarquias locais a pensar a reestruturação 
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administrativa, debatendo e concertando-as com os cidadãos e as entidades 

representativas.  

Referiu ainda que o novo ano também nos trará a resolução do processo da 

Quinta do Baião, processo que muito tem prejudicado a imagem pública do 

nosso Concelho e que foi desencadeado por mera vingança política, 

revelando estar esperançado na absolvição dos arguidos, por considerar que 

uma possível condenação irá criar um mau precedente para todos os 

dirigentes associativos que de forma abnegada e altruísta servem a 

comunidade. No que respeita a solidariedade, referiu-se e enalteceu a Gala do 

Voluntariado organizado pela Câmara Municipal e que foi um evento pleno de 

simbolismo, de elegância e de prémio a todo o movimento associativo e 

voluntário local e regional. Destacou também a presença do Secretário Geral 

do PS na Convenção Autárquica de Góis, considerando que é sempre um 

momento simbólico e raro a participação dos lideres nacionais em eventos 

locais. Concluiu dizendo que para 2012 o Executivo Socialista de Góis tem 

prevista uma política de investimento em obras físicas e imateriais, o que numa 

época de contenção orçamental, de cortes e mais cortes, revela a coragem 

do executivo na continuidade do investimento e apoio às pessoas e às 

instituições.  

Usou da palavra o senhor Pedro Agostinho, em defesa da honra, respondendo 

e esclarecendo o senhor deputado Paulo Silva, sobre o encerramento nocturno 

do SAP de Góis, para que não subsistam equívocos, no que concerne à sua 

actuação nesta matéria. 

Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara, a qual deu conhecimento à 

Assembleia Municipal das medidas que se avizinham para o Concelho de Góis, 

na área da Saúde, entre outras. Acrescentou que, apesar de não lhe ter sido 

perguntado, subscreve a afirmação da deputada Ana Cristina Santos, 

nomeadamente no que diz respeito aos trabalhadores do município como a 

alavanca, havendo no entanto a necessidade imperiosa de se conhecerem os 

limites a as fronteiras daquilo que são o ser funcionário público e o serviço 

público. No entanto, referiu não ficar de bem com a sua consciência se não 

comentasse o que aqui foi dito pelo senhor Deputado Victor Marques, 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GÓIS 

 

 

 10 

afirmando não se rever minimamente nas críticas dirigidas aos trabalhadores do 

Município, os quais sempre lhe mereceram a sua confiança e disponibilidade. 

Respondendo ao senhor deputado Jaime Garcia, acrescentou que 

tardiamente fomos convidados formalmente pelo Dr. Jaime Ramos a pertencer 

ao Movimento Cívico de Defesa do Ramal da Lousã, e que enquanto for 

Presidente do Município, nunca irá permitir que Góis seja tratado como “e 

ainda Góis”, ou seja, Góis estará neste e noutros casos em pé de igualdade 

com as outras entidades na luta a que livremente se associou, após convite, 

tendo o Município marcado sempre presença nas várias frentes ás quais é 

convocado, na defesa do Metro-Mondego, enumerando em seguida os vários 

momentos desta luta pela defesa do Metropolitano de Superfície. 

Referiu também que sobre a EN342, no passado foi o Município de Góis que 

reuniu com o Ministério das Obras Públicas, e que neste momento, decorrente 

das ultimas eleições legislativas, é o Município da Pampilhosa da Serra a quem 

cabe a marcação das ditas reuniões, onde Góis também continua a marcar 

presença. 

Finalizou a sua intervenção, abordando sinteticamente a recente visita a Góis 

dos deputados eleitos pelo Circulo de Coimbra do Partido Social Democrata, 

dizendo que decorrido este tempo todo, nada aconteceu em consequência 

dessa mesma visita, o qual não constitui nenhuma novidade, para si. 

A terminar, informou que depois de contactado o Turismo de Portugal, foi-lhe 

dito que se mantém inalterado o Parecer negativo, sobre o Projecto do 

Complexo Hoteleiro da Quinta do Baião, de iniciativa privada pela empresa 

Nature Sanús, SA. 

 

4. ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE OURO A JOSÉ DOMINGOS DE ASCENSÃO 

CABEÇAS - A Assembleia Municipal tomou conhecimento da deliberação do 

Executivo de 25.10.2011, relativa à atribuição de Medalha de Ouro a José 

Domingos de Ascensão Cabeças. 

5. ATRIBUIÇÃO DE MEDALHA DE OURO A TÍTULO PÓSTUMO A JOSÉ GIRÃO 

VITORINO - A Assembleia Municipal tomou conhecimento da deliberação do 
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Executivo de 25.10.2011, relativa à atribuição de Medalha de Ouro a Título 

Póstumo a José Girão Vitorino. 

6.CARLOS CASTANHEIRA UNIPESSOAL, LDA/PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMT – Foi 

presente a deliberação do Executivo da sua reunião ordinária de 11.10.2011 

relativa ao Pedido de Isenção de IMT da empresa Carlos Castanheira 

Unipessoal, Lda. 

O senhor Presidente teceu alguns considerandos sobre este assunto, prestando 

os devidos esclarecimentos. 

O senhor Jaime Garcia, referiu que a isenção deste imposto implica menos 

receita para o Município, sugerindo uma actualização no regulamento, tendo 

apresentado para o efeito um exemplo concreto. 

A senhora Presidente da Câmara referiu que esta caso concreto, se reporta a 

uma deliberação Camarária do anterior mandato, informando que não se 

pode alterar valores, mas defendendo que já se encontra concluído o novo 

Regulamento das Zonas Industriais, embora ainda não tenha sido aprovado em 

sede de Executivo, onde este e outros casos, terão uma adaptação á 

realidade actual. 

Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com doze votos 

a favor, cinco contra de Vitor Dias, Pedro Agostinho, José Antunes, Justino 

Geraldes e Maria do Céu Alves, e duas abstenções de Maria Olinda Bandeira e 

Ana Cristina Garcia, a aprovação do pedido de isenção de IMT à empresa 

Carlos Castanheira Unipessoal, Lda. 

O senhor Paulo Silva apresentou a seguinte declaração de voto: “Fui eleito 

pelos Goienses para defender os seus direitos e não os meus pessoais. Se 

estivesse a votar a título pessoal, votaria contra.” 

O senhor Victor Dias apresentou a seguinte declaração de voto: “ Votamos 

contra para nos associarmos aqueles que, pondo em causa a reeleição em 

futuras eleições, estão a preservar “receitas” autárquicas próprias.  

7. CCDRC/2ª ALTERAÇÃO AO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM) - Foi presente a 

deliberação do Executivo da sua reunião ordinária de 29.11. 2011 relativa à 2ª 

Alteração ao Plano Diretor Municipal (PDM). 
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Usou da palavra o senhor Paulo Silva que referiu que o GMPS gostaria de se 

congratular pela iniciativa do executivo em finalmente ter concluído a 2ª 

revisão do PDM do concelho de Góis.  

Esta é uma grande vitória do executivo socialista, que concluiu um longo 

processo que é verdade que demorou, mas que exigiu muito rigor e trabalho 

por parte dos técnicos da Câmara Municipal, que aproveitamos para os 

congratular também, pelo excelente trabalho efectuado. Trata-se de um 

documento com grande rigor técnico que permitirá o desenvolvimento do 

concelho de Góis. 

Este documento permite viabilizar obras e investimentos particulares que há 

anos estavam impedidos por constrangimentos do PDM. Permitirá a 

deslocalização da suinicultura de Vila Nova do Ceira, caso naturalmente, os 

proprietários estejam interessados nesse processo, o que poderá trazer uma 

melhoria ambiental significativa à freguesia. 

A 2ª revisão do PDM é também uma boa resposta aos profetas da desgraça 

que apregoaram que o processo não iria merecer aprovação da CCDRC. A 

viabilização por parte desta entidade veio defraudar a opinião dos cépticos. 

Por este motivo, o GMPS irá votar favoravelmente. 

Usou da palavra o senhor Pedro Agostinho referindo que é seu entendimento 

que se deve iniciar o processo de revisão ao Plano Diretor Municipal (PDM). 

Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por maioria com dezoito 

votos a favor e uma abstenção de Ana Cristina Garcia, aprovar a 2ª Alteração 

ao Plano Diretor Municipal (PDM). 

 

8. 3ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES AO PLANO/ANO FINANCEIRO DE 2011 - Foi 

presente a deliberação do Executivo da sua reunião ordinária de 13.12.2011 

relativa à 3ª Revisão às Grandes Opções ao Plano para o Ano Financeiro de 

2011. 

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

votos a favor e duas abstenções de Maria do Céu Alves e de Maria Olinda 

Bandeira, aprovar a 3ª Revisão às Grandes Opções ao Plano para o Ano 

Financeiro de 2011. 
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9. 3 ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO FINANCEIRO DE 2011- Foi presente a 

deliberação do Executivo da sua reunião ordinária de 13.12.2011 relativa à 3ª 

Revisão ao Orçamento para o Ano Financeiro de 2011. 

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

votos a favor e duas abstenções de Maria do Céu Alves e de Maria Olinda 

Bandeira, aprovar a 3ª Revisão ao Orçamento para o Ano Financeiro de 2011. 

 

10. MAPA DE PESSOAL/ANO 2012 - Foi presente a deliberação do Executivo da 

sua reunião ordinária de 13.12.2011 relativa ao Mapa de Pessoal/Ano 2012. 

Interveio o senhor Jaime Garcia, tendo apresentado questão relativa à 

redução de pessoal para o ano de 2012, questionando a senhora Presidente da 

Câmara de que forma está prevista a redução de 3% de pessoal, no nosso caso 

é de 5/6 trabalhadores, imperativo previsto no Orçamento Geral do Estado 

para o ano de 2012. 

Abordando em concreto a carreira de Técnico Superior, onde um deles é da 

Área Social, questionou qual será a sua tarefa. 

Interveio o senhor Pedro Agostinho o qual teceu alguns considerandos sobre a 

figura do Nadador Salvador. 

Interveio a senhora Sílvia Santos, afirmando que é de louvar o Município de Góis 

ao incentivar o emprego, contrariamente ao Governo, o qual através do senhor 

Primeiro-ministro, entre outros governantes, nos exortam a emigrar, 

nomeadamente a sua classe, a dos Professores, para o Brasil, ao invés de serem 

criadas condições para evitar tal facto, voltando a tecer rasgados elogios á 

postura do Executivo Goiense, nesta matéria. 

Interveio o senhor Paulo Silva referindo que relativamente à gestão dos recursos 

humanos certamente que cabe ao executivo efectuá-lo da forma mais 

rigorosa e criteriosa possível, como aliás o tem feito. Há uns meses alguns 

(alguns também estão nesta sala) criticaram o executivo Goiense pelas notícias 

que surgiram na "Negócios Online", que informava que Góis e Pampilhosa da 

Serra são os concelhos do distrito de Coimbra que mais funcionários têm por 

cada mil habitantes, com valores superiores ao dobro dos restantes concelhos 
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do distrito, estando Góis a liderar a tabela. Hoje votam favoravelmente o mapa 

de pessoal para 2012, parecendo que estão agora a favor da política de 

contratação de funcionários da autarquia Goiense. Na realidade com este 

acréscimo de 5 postos de trabalho, é verdade que o volume de funcionários é 

significativo, mas também é verdade que os 160 funcionários, implicam a 

residência directa de cerca de 500 pessoas e indirectamente mais algumas 

centenas. Além deste universo de funcionários, existe um nº significativo de 

colaboradores no âmbito de programas sociais e de apoio à empregabilidade 

de desempregados de longa duração, jovens à procura do 1º emprego e a 

beneficiários do Rendimento Social de Inserção e Subsídio de Desemprego. 

São pois muitas pessoas que encontram na Câmara Municipal de Góis um 

ponto de abrigo e de emprego para se fixar no nosso concelho. Elogio o 

executivo pela coragem e audácia desta política. Congratulamo-nos que a 

autarquia esteja a ser gerida por um executivo socialista, se assim não fosse, 

receio que a politica de combate à desertificação humana fosse a emigração. 

O Grupo Municipal do PS irá votar favoravelmente. 

Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara, a qual afirmou que o 

Executivo está bastante atento à previsão da redução passar a 3% do pessoal, 

referindo que para contornar essa questão concreta, se está a aguardar a 

resposta a alguns pedidos de aposentação efectuados pelos funcionários em 

idade de reforma, acrescentando igualmente que também existem ao serviço 

do Município alguns trabalhadores com contratos de trabalho por tempo 

determinado, podendo passar por aí outra forma de resolver mais este 

constrangimento causado pelo actual Governo. 

Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por maioria com doze votos 

a favor e sete abstenções dos elementos da bancada do PSD e da CDU, 

aprovar o Mapa de Pessoal/Ano 2012. 

 

11. DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO FINANCEIRO DE 2012 

(ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO) – Foi presente a deliberação do 

Executivo da sua reunião ordinária de 13.12.2011relativa aos Documentos 
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Previsionais para o Ano Financeiro de 2012 (Orçamento e Grandes Opções do 

Plano). 

Usou da palavra o senhor Pedro Agostinho referindo estar perante um 

orçamento empolado, exemplificando com a venda prevista de bens de 

investimento (terrenos, habitações), pedindo mais concretamente, clareza na 

tipificação das parcelas em sede de Orçamento. Referiu também que se deve 

dar prioridade à obra da Circular Externa prevista para as Cortes, alertando 

para a importância desse investimento. Terminou, referindo que existem obras 

que passam de ano para ano, concluindo que serão algumas dessas obras, um 

sonho, apenas. 

Usou da palavra o senhor Jaime Garcia, o qual referiu estar perante um 

documento bastante completo e interessante, embora o considere difícil, no 

que concerne á sua elaboração. Manifestou considerar que existe na nossa 

sociedade atual uma alteração de paradigma, uma mudança de 

mentalidades, salientando a todos os presentes, que o mundo está a mudar. 

Teceu diversas críticas ao actual Governo de Direita Liberal, na sua forma de 

actuar e no compromisso cego na execução das medidas impostas pela Troika. 

Acrescentou ser seu entendimento que este Orçamento parece ser de 

verdadeira coesão e solidariedade, direcionado para a vertente social, que 

apoia as Instituições e em detrimento de obras que compreende poderem 

passar a ser de menor prioridade. Considera que existe uma assunção de 

austeridade, mas também um espírito de solidariedade, o que é sempre salutar, 

nesta fase difícil, que todos nós atravessamos. Valorizou ainda o fato de ser um 

orçamento que teve verdadeira participação dos agentes locais e realçou os 

Protocolos com as diferentes Juntas de Freguesia. 

Usou da palavra a senhora Ana Cristina Santos, referindo estar perante um 

orçamento ambicioso, de acordo com as características da personalidade da 

senhora Presidente da Câmara Municipal, a qual felicita, estando inteiramente 

de acordo coma ênfase dada relativamente à questão dada à Acção Social 

no concelho, o que sem dúvida satisfaz em pleno a CDU, felicitando o 

Executivo pela qualidade de Orçamento apresentado para o ano de 2012. 
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Usou da palavra o senhor Paulo Silva que relativamente ao Orçamento e às 

Grandes Opções do Plano, onde o GMPS se congratula pelo documento 

apresentado, referindo ser bastante difícil acrescentar algo ao que já foi dito 

sobre esta matéria. Num contexto internacional de extrema volatilidade, em 

que o próprio Euro parece estar em causa, e num contexto nacional, onde 

apenas parece restar como solução governativa contenção e mais 

contenção, o executivo socialista mantém a aposta num orçamento de 

investimento que é escasso porque todos os recursos são escassos, mas audaz 

pois para além dos 3 milhões de investimento em recursos humanos, mantém 

importantes investimentos, considerando que em termos globais é um 

orçamento arrojado com que o Grupo Municipal do PS se solidariza e que 

subscreve. Considera que o Grupo Municipal do PS não subscreve é a falta de 

contributo da oposição na vereação e na AM, dado que na última AM foi 

referido que o Grupo Municipal do PSD iria dar contributos para a elaboração 

do orçamento e GOP para 2012, verificando-se, pela leitura das actas do 

executivo e pelo que assistimos hoje nesta assembleia, nenhuma proposta 

surgiu, apenas criticas ao empolamento da receita, quando todos sabemos 

que os orçamentos carecem de alguma engenharia financeira e que o facto 

de se prever a venda de património como receita serve para abrir 

determinadas rubricas de despesa para que durante o ano, não seja 

necessário tomar medidas extraordinárias obrigando esta AM a reunir de forma 

extraordinária e assim implicar custos desnecessários. Um aspecto positivo deste 

Plano é sem dúvida a possibilidade de celebração de protocolos com as juntas 

de freguesia para que as obras nas freguesias tenham uma maior celeridade e 

um acompanhamento mais próximo, dada a importância que algumas das 

obras que são apresentadas têm para as populações. 

Referiu ainda o apoio às palavras do vereador Mário Garcia para todos nos 

envolvêssemos num objectivo de tolerância zero à fome, apoiando as políticas 

do executivo em matéria de coesão social, mas podendo ir mais longe até 

com a criação de banco alimentar local e acções de apoio em termos de 

saúde, alimentação e vestuário. Por estes argumentos o Grupo Municipal do PS 

irá votar favoravelmente. 
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Usou da palavra o senhor Pedro Agostinho, referindo que o preocupa não só a 

ele, mas também a todo o Grupo Municipal do PSD, o que tem a ver com a 

expressão “engenharia financeira” para elaborar o presente Orçamento. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal aproveitou a oportunidade 

criada, para ele próprio anunciar que também o Órgão a que preside, 

contribuiu para o orçamento, tendo sofrido um corte de 14.900 euros, 

contribuindo desta forma para o ajustamento orçamental geral do Município. 

Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara, onde foram esclarecidas 

algumas duvidas, agradecendo igualmente os elogios recebidos pelo 

Orçamento apresentado, em especial, da deputada Ana Cristina Santos, da 

CDU, pelo seu voto de confiança, mas também da bancada do PS, sobre o 

rigor orçamental apresentado. Sublinhou que a criação do Clube de 

Empresários de Góis, como uma novidade que vem ao encontro das 

expectativas do tecido empresarial existente, preenchendo uma lacuna 

existente nesta matéria, desde sempre. Por ultimo, referiu também como uma 

medida que considera de extrema importância para as PME, a criação de uma 

incubadora de Empresas em Góis, contribuindo igualmente para a iniciativa 

privada se sentir acarinhada e apoiada, no que ao Município diz respeito, 

fazendo uma breve resenha das démarches já efectuadas, para colocar no 

terreno, a breve prazo, tal desígnio.  

Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com doze votos 

a favor, um contra de Vitor Dias e seis abstenções dos restantes elementos da 

bancada do PSD, aprovar os Documentos Previsionais para o Ano Financeiro de 

2012 (Orçamento e Grandes Opções do Plano). 

 

12. APRECIAÇÃO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA – 

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

palavra aos senhores líderes de bancada para se pronunciarem, não tendo 

estes realizado qualquer intervenção.  

 

APROVAÇÕES EM MINUTA: aprovados os pontos 6 a 11. 
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INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Usou da palavra o senhor Silvino Simões Martins, referindo a sua participação no 

debate sobre o Documento Verde, separando a sua participação enquanto 

autarca da Assembleia de Freguesia do Colmeal e Munícipe, fazendo alguns 

considerandos sobre a sua posição nesta matéria, salientando que se deve ter 

cabeça fria na análise e decisões a tomar sobre o tema, alertando igualmente 

para possíveis consequências futuras. Terminou, referindo não ter percebido a 

caça às bruxas sobre os trabalhadores do Município, o que não abona a favor 

de ninguém, incluindo, o executivo. 

Usou da palavra o senhor Dr. Miguel Ventura, que após cumprimentar os 

presentes, congratulou-se pela atribuição das Medalhas de Ouro aos senhores 

Dr. José Cabeças e José Girão Vitorino, na medida e em que cada um, à sua 

maneira, deixou uma marca indelével neste Concelho, pelo que é de inteira 

justiça o reconhecimento do seu trabalho enquanto Autarcas em prol do 

desenvolvimento de Góis. Na qualidade de Presidente da Direcção da ADIBER - 

Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra, entidade gestora do 

Programa PRODER, informou que através deste Programa de incentivo ao 

empreendedorismo, o concelho de Góis foi o que mais candidaturas viu serem 

aprovadas no 2º Concurso, agradecendo ao Executivo, o incentivo e apoio 

concedidos pelo Município de Góis aos empresários que têm investido no 

concelho e a todos os Goienses que querem pôr em prática o seu espírito 

empreendedor. 

Usou da Palavra o senhor José Vitorino Serra, que fez das palavras do Dr. Miguel 

Ventura as suas, assim como, as do senhor Silvino Martins relativamente ao que 

concerne à reforma administrativa. Referiu ainda, que é seu entendimento que 

os documentos previsionais para o ano de 2012 deveriam ter tido uma 

discussão mais profunda, uma vez que como já foi referido aqui e também pelo 

Executivo Municipal, trata-se de um documento extremamente bem 

elaborado, e que deveria ter sido melhor discutido. Por último, lamentou os 

constantes atrasos nas obras do Município de Góis por parte dos empreiteiros, 

exortando a Câmara Municipal para que torne público, através de uma 

conferência de imprensa quais os motivos que levam ao atraso na conclusão 
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das mesmas. Na qualidade de Provedor da Santa Casa da Misericórdia de 

Góis, agradeceu a menção no Orçamento para o ano de 2012 ao apoio que 

irá ser dado às Instituições de Solidariedade Social Concelhias, uma vez que se 

têm vindo a verificar algumas dificuldades financeiras, no seu normal 

funcionamento. 

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

declarada encerrada a sessão, pelas vinte e uma horas e trinta minutos, da 

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

Presidente e pelos Secretários.  

   

 

O Presidente,_____________________________________ 

 

O Primeiro Secretário,_____________________________ 

 

O Segundo Secretário,____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 


