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ACTA Nº 7/2009 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

NO DIA VINTE E OITO DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E NOVE. Aos vinte e oito dias 

do mês de Dezembro de dois mil e nove, no Auditório da Biblioteca Municipal, 

reuniu a Assembleia Municipal pelas dezassete horas com a seguinte ordem 

de trabalhos: 

1. APROVAÇÃO DAS ACTAS Nºs 4,5 e 6/2009 

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 

4. DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO FINANCEIRO DE 2010 - 

(ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO E MAPA DE PESSOAL) 

5. APRECIAÇÃO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA 

     INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

 
Estavam presentes os senhores:  

Presidente: José António Pereira de Carvalho 

1º Secretário: Jaime Miguel Fernandes Garcia. 

2º Secretário: Maria de Lourdes da Costa Serôdio Barata. 

Vogais: Abílio Manuel Bandeira Cardoso, Ana Cristina Garcia Cunha e Santos, 

Antonino dos Prazeres Antunes, José Henriques Antunes, José Rodrigues, 

Manuel Martins dos Santos, Maria do Céu Simões Alves, Paulo Miguel Lemos 

Fernandes da Silva, Sílvia Maria Gonçalves Fernandes Nogueira dos Santos e 

Victor Manuel Nogueira Dias.  

Presidentes das Juntas de Freguesia de: 

Alvares – Vitor Jesus Marques 

Cadafaz – Casimiro Alves Vicente 

Colmeal - Carlos da Conceição de Jesus 

Góis - Alberto Jorge Alves dos Reis  

Vila Nova do Ceira - António José Madeira Gouveia 

Faltas: Não houve. 

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

Lurdes Oliveira Castanheira  
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Vereação: José Alberto Domingos Rodrigues, Mário Barata Garcia e 

Diamantino Jorge Simões Garcia. 

 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu início à reunião pelas 17.15 

horas, tendo informado da ausência da senhora Vereadora Maria Helena 

Antunes Barata Moniz e da senhora deputada do PSD que deveria tomar 

posse nesta Assembleia Municipal, tendo sido apresentada uma proposta de 

justificação desta falta, a qual foi aprovada por unanimidade. 

 

1. APROVAÇÃO DAS ACTAS Nºs 4,5 e 6/2009 - – O senhor Presidente Assembleia 

Municipal deu a palavra aos membros dos grupos municipais para se 

pronunciarem relativamente à Acta nº 4. A Assembleia Municipal deliberou por  

maioria com oito votos a favor e dez abstenções, aprovar a Acta  nº 4 

realizada no dia 14.09.2009.  

O senhor deputado Carlos da Conceição de Jesus, Presidente da Junta de 

Freguesia do Colmeal, entrou nesta Assembleia Municipal pelas 17.35 horas. 

Seguidamente o senhor Presidente da Assembleia Municipal pôs à votação a 

Acta nº 5, a qual foi aprovada por maioria com nove votos a favor, oito 

abstenções e um voto contra. Por último, foi feita a votação à Acta nº 6 a qual 

foi aprovada por maioria com dezassete votos a favor e duas abstenções. 

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

Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento aos presentes da 

correspondência remetida à Assembleia Municipal desde a reunião de 

14.09.2009 até à presente data, tendo também felicitado a senhora 

Presidente da Câmara Municipal pela sua nomeação para o Conselho Geral 

da ANMP. 

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

Presidente da Assembleia Municipal apelou à capacidade de síntese aos 

membros de ambas as bancadas quando lhe fosse dada a palavra. 

Usou da palavra o senhor deputado Jaime Garcia que referiu ter estado 

presente no XVIII Congresso da ANMP apresentando um resumo dos temas 
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abordados neste Congresso e a importância destes para o Município, tendo 

por último, apresentado as suas felicitações à senhora Presidente da Câmara 

Municipal pela sua nomeação para Conselho Geral desta Associação. 

Seguidamente, referiu estar de acordo com a solução escolhida pela 

Câmara Municipal para o novo traçado da EN342, tendo tecido algumas 

considerações relativamente à sua trajectória, nomeadamente a 

necessidade de assegurar uma ligação condigna e eficaz entre a Portela de 

Góis e a nova EN342, garantindo uma melhoria nas acessibilidades a todas as 

freguesias do concelho. 

Referiu a importância de a Câmara Municipal aproveitar a oportunidade de 

estarem a ser feitos enormes investimentos nas acessibilidades da região, 

nomeadamente da requalificação da Linha da Lousã, a escassos quilómetros 

do Concelho de Góis, devendo ser promovida reunião ou debate público 

com a entidade promotora do Metro-Mondego, uma vez que é sua opinião 

que Góis deve envidar esforços para que o metro de superfície possa 

também ser uma realidade neste concelho, já que parte das infra-estruturas e 

os terrenos são já propriedade da empresa, o que significaria o acesso de 

mais 4.000 utentes a este meio de transporte.  

Relativamente ao estipulado na Lei das Finanças Locais - Lei 2/2007 e no 

Regimento Geral das Taxas das Autarquias Locais – Lei 53/2006, nos quais 

existe uma imposição de adaptação ao novo regime até à data de 01 de 

Janeiro de 2010, e sabendo que está em discussão pública este documento, 

conforme se pode verificar no site municipal, questionou a Câmara Municipal 

se esta ficará impedida de cobrar taxas após essa data ou se existe algum 

adiamento previsto para o início deste regime.  

Referiu ainda a necessidade de a Assembleia Municipal nomear, em próxima 

reunião, os seus representantes para a Comissão de Protecção de Crianças e 

Jovens de Góis. 

Referiu-se também à importância dos munícipes intervirem mais activamente 

na vida pública, tendo feito a alusão a uma sugestão feita por um munícipe 

no sentido de todas as reuniões do Executivo serem públicas, referindo ser 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GÓIS 

 
 

 4 

benéfico para a população poder participar na discussão dos assuntos de 

interesse para o concelho.  

Por último, fez referência a dois pontos discutidos na reunião do Executivo de 

29.09.2009, nomeadamente o assunto sobre a Pecuária de Várzea de Góis, 

Lda, onde é feita alusão a um acordo de intenções para a transferência de 

instalações daquela empresa com base em protocolo a definir, pretendendo 

saber qual o compromisso assumido pelo Município e quais os custos que tal 

situação virá a acarretar.  

Referiu ainda que na referida reunião do executivo foi abordado outro ponto 

denominado “Quinta do Baião/Desenvolvimento de Projectos”, onde, como é 

do conhecimento público, houve uma tomada de posição da Câmara 

Municipal no sentido de accionar a cláusula de reversão prevista no nº 2 da 

escritura de compra e venda para o projecto Agro-Turístico da Beira Serra, 

desejando saber qual o ponto de situação e a actual posição da Câmara 

Municipal relativamente a este assunto. 

Interveio a senhora Presidente da Câmara Municipal que cumprimentou 

todos os presentes. Respondeu as questões colocadas e relativamente à 

EN342 informou a existência de três possíveis traçados e que no Mandato 

anterior foi escolhido um traçado o qual foi subscrito pelo actual Executivo 

uma vez que também entende ser aquela a melhor opção, tendo também 

informado que está a decorrer o período de discussão pública relativo ao 

impacte ambiental, sendo este um processo em que a própria Câmara foi 

advertida para os procedimentos que deveria ter. Informou ainda, que a 

Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra, apresentou ao Município de Góis 

uma proposta de ligação viária entre os dois concelhos, a qual será 

devidamente analisada, para posteriormente ser presente ao senhor 

Secretário das Obras Públicas. Mais informou, que também a colocação de 

sinalética no concelho de Góis é uma prioridade deste Executivo, 

nomeadamente na estrada que faz ligação entre Góis e Vila Nova de Poiares. 

Quanto à questão do Metro do Mondego, referiu subscrever as palavras do 

senhor deputado Jaime Garcia, considerando que o Metro não deve ser 
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interpretado como uma utopia para o concelho, pois sem ambição não há 

desenvolvimento, referindo que deverá ser promovida uma reunião de 

trabalho com a Empresa, dando conhecimento da importância deste meio 

de transporte para o concelho de Góis.  

Sobre a questão das taxas e licenças, informou que este assunto deveria ter 

sido objecto de análise na reunião da Assembleia Municipal de Setembro, e 

por não ter sido apresentado pelo anterior Executivo, e em conformidade com 

a Lei a Câmara Municipal, após 01.01.2010, fica impedida de cobrar esses 

valores. Informou ainda, que a Câmara Municipal já elaborou o Regulamento 

Municipal de Taxas, Licenças e Preços e o Regulamento Municipal de 

Urbanização e Edificação, estando estes documentos em discussão pública, 

para posterior apreciação e ratificação nesta Assembleia Municipal. 

Relativamente às reuniões do Executivo informou, que o Executivo não coloca 

qualquer impedimento para que ambas as reuniões do Executivo sejam 

públicas, ficando o compromisso de apresentar tal proposta para ser objecto 

de discussão e deliberação em sede de Executivo.  

Quanto aos dois últimos assuntos apresentados pelo senhor deputado, 

informou que teve conhecimento dos mesmos através de reunião com o 

senhor Consultor Jurídico da Câmara Municipal de Góis, o qual informou da 

existência de alguns processos que tinham urgência e matéria relevante para 

serem tratados com o rigor e a celeridade que se impõe, nomeadamente 

destes dois assuntos. Relativamente à Pecuária de Vila Nova do Ceira foi 

realizada uma reunião com os proprietários não tendo sido abordados 

valores, sabemos que há verbas a negociar, mas que ninguém indicou quais 

são e em que consistem esses valores. Quanto ao Projecto Agro-Turístico da 

Quinta do Baião, informou que no dia 03.11.2009 a Acta não se encontrava 

na Câmara Municipal, tendo sido informada que a mesma se encontrava na 

posse do senhor José Girão Vitorino a fim de ser assinada. Informou ainda, que 

há uma proposta de deliberação para solicitação de parecer jurídico 

externo, e que foi exactamente isso que foi feito.  
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Usou da palavra o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, que 

informou, que relativamente à Pecuária de Várzea de Góis, Lda, em reunião 

tida em Julho, foi comunicado pelos proprietários o interesse que têm em 

deslocalizar as actuais instalações para outro local que cause menor impacto 

ambiental. Informou ainda que a Junta de Freguesia disponibilizou 

gratuitamente um local em Vale da Lapa, tendo estes solicitado apoio à 

Câmara Municipal no sentido de poderem instalar naquela zona um novo 

equipamento com condições muito superiores às actuais. Mais informou, que 

para implantarem o equipamento os proprietários pretendem apresentar uma 

candidatura ao programa PRODER para comparticipação financeira do 

investimento, contudo este montante não será suficiente para a edificação 

das novas instalações, tendo os empresários que recorrer à banca. Mais 

referiu, que na actual propriedade onde funciona a Pecuária, os proprietários 

pretendem fazer um loteamento com vista a uma futura área residencial, 

para o qual solicitaram a ajuda da Câmara Municipal, informando ainda, que 

até à presente data não há qualquer celebração de acordo entre a Câmara 

Municipal e a referida Empresa. 

O senhor deputado Victor Manuel Nogueira Dias referiu que podia apresentar 

verbalmente ou por escrito três questões que desejava que fossem 

respondidas pela senhora Presidente da Câmara Municipal. Relativamente ao 

metro de superfície teceu alguns comentários, uma vez que este assunto já foi 

objecto de discussão de anteriores Presidentes da Câmara Municipal. Quanto 

à possibilidade de as reuniões do Executivo serem ambas públicas, concorda 

plenamente com a sugestão apresentada em reunião do Executivo pelo 

senhor José Serra, acrescentando que deviam os deputados da Assembleia 

Municipal, enquanto membros do órgão fiscalizador do Município, ter acesso 

às reuniões privadas da Câmara Municipal. De seguida, apresentou alguns 

considerandos relativos à construção de uma nova via de acesso ao 

concelho de Pampilhosa da Serra, solicitando à senhora Presidente da 

Câmara Municipal cautela na decisão que vier a tomar em relação ao 

trajecto que irá ser proposto pelo Município de Pampilhosa da Serra. 
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Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara Municipal que solicitou ao 

senhor deputado Victor Dias que expusesse as questões por escrito, as quais 

teriam oportunamente as devidas respostas. 

Interveio a senhora deputada Ana Cristina Garcia Cunha e Santos referindo 

que é do conhecimento público que o autocarro da empresa TRANSDEV 

(conhecido por Expresso), com percurso entre Lisboa-Arganil e no sentido 

inverso, todos as sextas e domingos, deixou de se efectuar, considerando que 

foi uma mais-valia que se deixou fugir, ou que nunca se soube agarrar. 

Acrescentou, que maioritariamente os seus utentes eram pessoas com ligação 

afectiva ao concelho de Góis e estudantes que tinham nesse transporte a 

única hipótese de se deslocar aos fins-de-semana, férias e feriados. 

Seguidamente questionou o Executivo sobre se existe alguma resposta 

concreta para esta situação, no sentido de esclarecer o porquê do sucedido 

e de saber da possibilidade desse transporte poder via a ser novamente 

efectuado. 

Mais referiu, que a CDU apresentou nos seus manifestos autárquicos o 

interesse em construir na Vila de Góis um Mercado Municipal com condições 

dignas para quem vende e para quem compra, e também um espaço com 

condições humanas para o exercício dos feirantes que semanalmente se 

deslocam a Góis e que, essencialmente nesta época fria e chuvosa do ano 

mais parecem aqueles mercados dos países chamados subdesenvolvidos, 

onde é “tudo ao molho”, tendo questionado se o actual Executivo vai 

continuar, à semelhança dos anteriores, permitir a manutenção de más 

condições de trabalho a estas pessoas. 

Referiu ainda o Executivo anterior primou pela política do alcatrão, em muitos 

casos houve pessoas que viam simples carreiros, caminhos, muitos destes 

privados, alcatroados quase até à sua porta. Acrescentou que, se verificaram  

em terrenos públicos situações caricatas como a execução de 

alcatroamento de arruamentos públicos, os quais posteriormente tiveram que 

ser removidos, devido à degradação em que se  encontram de tubagens do  

sistema de abastecimento de Góis, o que provoca com alguma frequência 
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algumas rupturas e consequentemente a abertura de buracos no solo. 

Seguidamente questionou, se o actual Executivo irá ter em conta este tipo de 

trabalho, sendo sua opinião que o mesmo é mal planeado e mais oneroso 

para os encargos municipais. 

Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara Municipal que informou 

que não há dúvida nenhuma que perdemos um bem para o concelho de 

Góis, quando se fala deste transporte que era assegurado pela Transdev, mas 

como se sabe estamos perante uma sociedade demasiado economicista, 

onde tudo o que não dá lucro, tem duas opções ou se renegocia ou se 

termina. Nessa matéria, a Câmara Municipal até estaria disponível para 

renegociar o contrato com a Transdev, sendo que quem olhar para o 

Orçamento e Grandes Opções do Plano para o ano financeiro de 2010, 

verifica qual é o esforço da Autarquia para assegurar os transportes públicos 

no concelho de Góis. É seu entendimento que as pessoas de Góis e as que 

nos visitam não têm preço e, portanto a Câmara Municipal está disponível 

para renegociar o trajecto desse transporte por Góis. Nesse sentido, informou,  

que foi  contactada a Empresa para o agendamento de reunião para o início 

do ano de 2010, para verificar até que ponto é possível reinstalar esse serviço 

em Góis. Sobre a questão do mercado municipal, esta é também uma 

preocupação do Executivo que deseja que o mesmo seja uma realidade. 

Estamos num concelho que tem uma série de problemas para resolver o 

mercado é uma infra-estrutura importante para Góis, mas também aceitamos 

soluções para resolução de problemas. Sobre a questão das acessibilidades 

não  se pronunciou, uma vez que o Executivo pretende dar mais atenção 

àquilo que é imaterial. 

Interveio o senhor deputado José Henriques Antunes que questionou 

relativamente a um placard sito na Praça da República em Góis, o qual 

informa sobre o futuro Museu, questão à qual a senhora Presidente da 

Câmara Municipal respondeu que este se encontra colocado naquele 

espaço desde o ano de 2005. 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que o referido placard é 

uma esperança que o Museu irá ser uma realidade na Vila de Góis. 

Interveio o senhor Vitor Jesus Marques, Presidente da Junta de Freguesia de 

Alvares, tendo informado os presentes que naquela freguesia circulava um 

documento bancário relativo a esta Junta de Freguesia, tendo esclarecido 

que este não é do seu conhecimento, nem da sua responsabilidade. 

Interveio o senhor deputado Abílio Manuel Bandeira Cardoso que informou 

que lhe foi dado conhecimento que ocorrem situações infiltração de águas no 

Pavilhão Gimnodesportivo, levando ao seu encerramento, sugerindo que esta 

situação seja resolvida a fim de evitar a que ocorram acidentes com os 

utentes deste equipamento. 

Interveio a senhora Presidente da Câmara Municipal que informou que 

quando o actual Executivo assumiu a Câmara Municipal esta situação já se 

verificava há alguns anos, presumindo que as infiltrações têm a ver com a 

própria edificação deste equipamento, informando que esta situação já foi 

resolvida com os meios da Câmara Municipal. Quanto ao encerramento deste 

equipamento, informou ter tomado esta decisão, uma vez que é obrigação 

da Câmara Municipal acautelar o risco, tendo sido colocada uma informação 

dando conhecimento do motivo pelo qual o pavilhão Gimnodesportivo se 

encontra encerrado. Informou ainda, que foi solicitada informação ao Sr. José 

Nunes, sobre a resolução definitiva do problema, tendo sido dada a resposta 

que poderá ser solucionado com os meios humanos da Câmara Municipal, 

trabalho esse que será efectuado assim que as condições atmosféricas o 

permitirem, tendo sido efectuados alguns trabalhos que careciam de 

urgência. Mais informou, que este Equipamento Desportivo requer intervenção 

não só em termos de correcção do problema das infiltrações como a nível de 

climatização de todo o equipamento, para a resolução desta situação será 

elaborado um estudo para averiguar qual a solução mais adequado para 

aquele espaço. 

Usou da palavra o senhor Antonino dos Prazeres Antunes questionando 

relativamente à Entidade que irá proceder ao pagamento da empreitada de 
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alcatroamento da estrada de Mega Cimeira, referindo a necessidade de 

intervenção em outras vias nesta freguesia. 

A senhora Presidente da Câmara Municipal informou que relativamente à 

empreitada da estrada de Mega Cimeira não é do seu conhecimento, 

contudo se se verificar que o dono da obra é a Câmara Municipal, será 

obviamente esta a proceder ao pagamento. Em relação à intervenção em 

outras vias na freguesia de Alvares informou que é do interesse do Município, 

zelar pela circulação de pessoas e bens nas estradas municipais. 

Interveio o senhor deputado Paulo Miguel Lemos Silva, tendo felicitado, em 

nome do Grupo Parlamentar do PS, o actual Executivo pelo trabalho que tem 

desenvolvido nos primeiros meses de mandato, com a apresentação de 

iniciativas que considerou estruturantes para o futuro do concelho de Góis: 

a) A aposta na implementação da Agenda 21 Local; a nomeação do grupo 

coordenador e do fórum  participativo, a par da conquista de inclusão do 

município de Góis no projecto da CIMPIN (visto que tinha sido um dos 3 

municípios da Comunidade que não tinham aderido ao projecto), que irá 

permitir a implementação da estratégia Agenda 21 Local no território de Góis. 

Esta metodologia visa criar projectos de desenvolvimento sustentável na área 

do ambiente, coesão social, economia e cultura envolvendo os principais 

parceiros da sociedade civil. É um sinal de que este mandato caracteriza-se 

pela pluralidade, pela aposta nas parcerias locais e pela abertura 

permanente aos municipes de forma directa ou indirecta, através de 

instituições que exerçam a sua representação.  

b)  A  reunião com todas as organizações da sociedade civil com o objectivo 

de discutir o Plano Plurianual de Investimentos 2010-2011, iniciativa muito 

importante que envolveu muitas organizações do concelho e não apenas as 

que estão politicamente próximas da autarquia como ocorreu no passado 

recente. O grupo parlamentar do PS aplaude de forma efusiva esta acção do 

executivo que o demarca claramente do anterior que decidia as principais 

políticas de Góis, de forma reactiva, corporativa e estanque. É um sinal de 
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que o porreirismo acabou em Góis e que agora reina o profissionalismo, a 

avaliação por objectivos e o desenvolvimento estratégico. 

c) A introdução de investimentos em sede de GOP e orçamento que visam 

responder às mais básicas necessidades da população residente no concelho 

de Góis: electricidade, saneamento, abastecimento de água e assistência 

social.  Durante os mandatos anteriores Góis não beneficiou de obras 

estruturantes e neste sentido é fundamental dar seguimento às obras que já se 

encontram lançadas no terreno ou em projecto. A aposta do actual 

Executivo (decorrente do seu programa eleitoral) em resolver problemas 

básicos da comunidade Goiense é de louvar e apoiar. 

Mais referiu, que o Grupo Parlamentar do PS tem sérias dificuldades em 

entender qual o critério que foi usado na adjudicação de obras meses antes 

das eleições, nomeadamente, arruamentos de inúmeras vias nas freguesias de 

Alvares e Góis, quando obras tão importantes como o saneamento e o 

abastecimento de água em condições de qualidade a diversas comunidades 

não está assegurado em pleno século XXI, sendo esta situação difícil de 

entender. Referiu ainda, que enquanto líder deste Grupo Parlamentar teve o  

cuidado de pedir esclarecimentos ao Presidente da Assembleia Municipal, 

que até à data ainda teve resposta, tendo referido que julga que não existem 

dados sobre os critérios que fundamentam a necessidade dessas obras. 

Reforçou que o pior é que muitas obras não foram sequer adjudicadas, nem 

sequer foi dado o primeiro passo das contratualizações públicas, isto é realizar 

um projecto e solicitar orçamentos, dando como exemplo o muro da Ponte de 

Sótão, em que a obra está feita, mas só agora é que o processo de 

adjudicação irá se iniciar. Acrescentou que por muito menos (em termos de 

gravidade) existem pessoas nesta sala que foram constituídas arguidas. Existe 

realmente uma diferença: a actual Presidente da Câmara Municipal de Góis é 

arguida porque existiu um problema procedimental na implementação de um 

projecto que em muito irá beneficiar o nosso concelho: desenvolvimento 

turístico de uma parte da Quinta do Baião. Por outro lado, existem decisões 

que em nada contribuem para o desenvolvimento do nosso concelho: 
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pavimentar vias de forma aleatória e subjectiva, que não trazem nenhum 

efeito positivo para a economia local, não contemplam os pareceres dos 

serviços técnicos da autarquia,  lançando uma nuvem de suspeição sobre os 

seus autores e sobre o que pretendiam obter em troca, efectuando estas 

obras a poucos meses das eleições. 

Mais referiu, que é do conhecimento de todos a verticalidade e a 

honestidade dos responsáveis por estas decisões, não sendo este motivo de 

contestação, sendo que a mesma deve ser colocada ao serviço da causa 

pública e que devem ser estes mesmos agentes a solicitar um inquérito 

independente, uma auditoria a todo este processo.  Acrescentou ainda, que o 

PSD deveria pronunciar-se sobre este assunto, uma vez que a campanha do 

PSD alicerçada num vazio de ideias, baseada em calúnias e reforçada em 

acções muito pouco transparentes deveria ter por parte dos vereadores 

eleitos pelo PSD uma tomada de posição, semelhante a que naturalmente os 

militantes deste partido deverão ter no sentido de censurar as opções da 

concelhia, as escolhas efectuadas e as pessoas que escolheram para liderar a 

campanha. Referiu ainda que se o lider da concelhia ainda não teve tempo 

para assumir as responsabilidades políticas da derrota que o PSD teve em Góis, 

talvez possa encontrar algum tempo para analisar a fundo estas questões que 

o nosso grupo parlamentar apresenta aqui hoje. O PSD de Góis é como o PSD 

nacional. Tem um lider a prazo. É um partido destroçado.  Um navio sem 

comandante à deriva. É hoje um partido que não seduz o eleitorado, não atrai 

os jovens e não motiva os independentes. Por último referiu que, para o PS 

obter nova vitória dentro de quatro anos, esperamos que continuem assim, por 

outro lado, gostariamos muito de ter em Góis um PSD mais forte, mais 

interventivo, mais proactivo. Um partido que gerasse ideias e soluções e não 

apenas calúnias e demagogia. 

Relativamente às Actividades Extra Curriculares – AEC, referiu que estas 

iniciaram-se dois meses depois do início das aulas sendo os principais 

prejudicados os alunos do Agrupamento de Escolas de Góis, que ficaram 

privados de aulas de Inglês, Educação Física, Informática e Música, tendo 
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questionado de quem é a responsabilidade deste processo. Irá a autarquia 

avaliar de forma criteriosa o que correu mal em todo este processo ou vai mais 

uma vez a culpa morrer solteira, questionou. Referiu que existe de certeza dois 

níveis de responsabilidade: técnico e político. Ao nível técnico, solicitou ao 

actual executivo que implemente as medidas de correcção necessárias para 

que as AEC’s se iniciem no próximo ano lectivo em simultâneo com as 

actividade curriculares correntes. Esse processo será certamente aligeirado 

com a implementação do novo diploma DL. nº 212/2009, de 3 de Setembro. 

Ao nível das responsabilidades políticas, pelo que pode concluir, existiu um 

alheamento total do responsável pelo processo de contratualização dos 

respectivos professores, nomeademente a pessoa que estava com este 

Pelouro o Dr. Victor Duarte. O concurso só teve início em 4 de Agosto de 2009. 

Seguidamente, questionou o porquê de não terem sido tomadas as medidas 

necessárias para abertura do concurso no mês de Julho, tendo acrescentado 

que o senhor Adjunto teve certamente mais do que pensar a partir de Julho 

(quando se envolveu numa candidatura) do que nas AEC e nas crianças, 

estas afinal não votam. Acrescentou, que a Vereação vigente na época não 

teve qualquer iniciativa para solucionar o problema ou se a teve, não produziu 

os efeitos desejados, sendo o actual Executivo que resolveu o problema e 

finalizou o processo de concurso e contratou os respectivos professores. Referiu 

ainda que os principais prejudicados deste processo são os alunos do 

Agrupamento de Escolas de Góis e a imagem do Município, que mais uma vez 

demonstrou uma ineficiência e uma irresponsabilidade colossal no tratamento 

desta matéria, só num território passivo como o nosso é que a indignação não 

levou os encarregados de educação a protestar de forma energica e a atrair 

meios de comunicação social para Góis. Por último, questionou a senhora 

Presidente da  Câmara Municipal de Góis, relativamente ao que irá fazer para 

que esta situação não volte a acontecer, uma vez que ao invés do passado, 

está em condições de assegurar que os interesses dos alunos estarão na frente 

das prioridades do actual Executivo. 
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A senhora Presidente da Câmara Municipal informou que relativamente às 

AEC’s referiu que o actual Executivo comprometer-se-á a que no próximo ano 

as actividades de enriquecimento curricular comecem ao mesmo tempo que 

o ano escolar, naturalmente é reconhecido que houve um forte prejuízo para 

as crianças, mas conseguimos naquilo que era nossa responsabilidade repor 

esse tempo perdido num curto espaço de tempo tendo sido aquilo que foi 

possível. Seguidamente informou relativamente à questão da docência da 

disciplina de Música.                                                                                                                                                  

4. DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO FINANCEIRO DE 2010 - 

(ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO E MAPA DE PESSOAL) – Foi 

presente a deliberação do Executivo da sua reunião ordinária de 09.12.2009 

relativamente aos Documentos Previsionais (Orçamento e Grandes Opções ao 

Plano e Mapa de Pessoal) para o ano financeiro de 2010. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal felicitou a Câmara Municipal  na 

pessoa da senhora Presidente de Câmara, bem como todos os funcionários 

que contribuiram na elaboração dos presentes documentos, uma vez que é 

seu entendimento que estes estão claramente perceptíveis.  

Usou da palavra a senhora deputada Graça Maria Aleixo de Carvalho referiu 

que relativamente ao presente documento este surpreendeu-a positivamente 

no preâmbulo e no enquadramento, de facto relativamnete ao documento 

que estava habituada a ver, é sua opinião que sofreu melhorias significativas, 

sendo um facto importante a registar, até porque é o primeiro documento que 

é apresentado por este Executivo.  Contudo ao contrário da clarificação que 

o senhor Presidente da Assembleia Municipal entendeu, é sua opinião que 

esta clarificação é aquela que é conveniente, isto é, os níveis de 

concretização e a colocação dos assuntos no documento estão, nuns casos  

o nível de concretizado é muito elevado, noutros é apenas exemplificado. 

Referiu admitir que aquilo que é exemplificado num sítio, tenha concretização 

noutro, mas a dispersão na organização, confunde tendo suscitado algumas 

dúvidas. O segundo aspecto tem a ver com algum constrangimento que o 

novo Executivo afirma no sentido das obrigações assumidas, isto é, sendo 
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obrigações assumidas, isto é, sendo obrigações assumidas pelo Executivo 

anterior, funcionam como um constrangimento para este, sendo algo estranho 

e contraditório, porque é o mesmo Executivo que menciona que os 

compromissos transitados se referem a investimentos estruturantes para o 

concelho de Góis e para resolver problemas que se arrastam há demasiado 

tempo. Por outro lado, há uma questão que pra si é talvez a menos 

esclarecida de todas é a questão dos Mapas de Pessoal. A primeira afirmação 

que se faz relativamente aos Mapas de Pessoal é que Mapas de Pessoal e 

Quadros de Pessoal não são a mesma coisa. Referiu ainda, que quem olha 

para os Mapas de Pessoal integrado no presente documento, encontra 

alguma diferença, entre estes Mapas de Pessoal e os anteriores, encontra 

efectivamente, é que agora aparecem as categorias, número de pessoas, 

lugares criados e a existir, exactamente o que exisita antes, e, depois a 

organização por funções, que não são funções são áreas que inclusivé 

aparecem divididas por divisões, não percebendo também o que são lugares 

de direcção o que está aqui implicito, serão directores de departamento, 

chefes de divisão. Mais referiu, que já tinha sido objecto de discussão pelo 

anterior Executivo que a Câmara Municipal necessitava urgentemente de um 

processo de reestruturação dos serviços, pelo que alterar o Mapa de Pessoal 

sem ter passado por uma reorganização dos serviços, não lhe parece ser 

funcionável. Referiu ainda, que  quando a LVCR levou à criação de Mapas de 

Pessoal fez esta alteração naturalmente não queria que aparecessem meros 

quadros como o que está patente neste documento. O que pretendia 

efectivamente era uma explicação criteriosa em termos de competências de 

cada área versus  pessoas e suas competências, nenhum destes aspectos está 

patente neste documento, não entendemos também porque é que 

aparecem 31 lugares a criar, é certo que é uma mera previsão não 

significando que estes irão ser abertos. Aquilo que deveria ser feito para 

explicar este acréscimo lugares, onde é que faltam pessoas, qual o motivo, 

não entendemos se há efectivamente concreta e objectiva das 

competências da Câmara Municipal para a criação destes lugares.  A divisão 
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de Recursos Humanos está tão mal explicitada que não conseguiu entender 

que não havia lá um lugar de direcção, entendeu apenas pelo facto da 

existência de uma alínea, na qual explica que é em comissão de serviço, mas 

esta não é necessáriamente para um lugar de dirigente, não percebeu o que 

é que pretendia isto. Por outro lado, aquilo que entende que é o papel das 

pessoas numa organização desta natureza, naturalmente a forma como são 

geridas, é um lugar comum dizer que as pessoas são o capital de qualquer 

organização. Parece-lhe comparativamente com outras estruturas, uma 

estrutura muito pequena para um Mapa de Pessoal, que diria que não será 

fácil de gerir, e para si com a sua experiência na área, de facto não lhe 

parece um Mapa fácil de gerir. Portanto uma divisão de Recursos Humanos 

com meios insuficientes não terá sido uma boa aposta. 

Seguidamente, referiu não ter percebido o valor de 850 mil euros explicito 

numa receita provenientes da venda de terrenos, e que possivelmente a 

resposta a esta questão estrá patente noutro sítio deste documento.   

Interveio o senhor deputado Paulo Miguel Lemos Silva  que referiu que o Grupo 

Parlamentar do PS gostaria de congratular o trabalho profissional e ético que o 

novo Executivo teve na elaboração do GOP e orçamento para 2010 num 

curto espaço de tempo. Profissional, porque ao contrário do passado recente 

envolveu todo o Executivo e Equipa Técnica da autarquia na sua elaboração. 

Ético porque soube honrar os compromissos que o anterior Executivo não 

executou. Referiu ainda que apesar destes compromissos envolverem 

elevados montantes (cerca de 4 milhões de euros) tratam-se de investimentos 

estruturantes cuja implementação só peca por tardia. A construção do Centro 

Escolar de Alvares, da Casa Municipal de Cultura, a beneficiação dos Paços 

do Concelho, a requalificação do Campo de Futebol, a transferência do 

Parque Municipal das actuais instalações e as obras dos Quarteis de Bombeiros 

na sede de Concelho e na secção de Alvares são obras urgentes, sobre as 

quais existe hoje uma unanimidade nas várias forças políticas. Só por 

demagogia ou por desconhecimento grosseiro das regras contratuais deste 

tipo de empreitadas é que alguém pode afirmar que o actual executivo 
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poderia cancelá-las. Acrescentou, que não é legal, não seria ético e não será 

isso que o Executivo liderado por Maria Lurdes Castanheira fará; honrar os 

compromissos assumidos pelo Executivo anterior, porque a autarquia é uma 

entidade de bem e cumpre as suas obrigações e responsabilidades. 

Mais acrescentou, que para além destes investimentos, existem outros que 

resultam do programa eleitoral apresentado aos eleitores e que obteve a 

aceitação por parte dos municipes em sede de eleições com a  maioria dos 

votos. Desde logo destacou aqueles que resolvem problemas básicos da 

comunidade Goiense: resolução do problema de fornecimento de 

electricidade a algumas aldeias do concelho de Góis como é o caso do Vale 

de Asna, saneamento nas aldeias de Bordeiro, S. Martinho e Ponte de Sótão, 

abastecimento de água a Vila Nova do Ceira e assistência social, com o Lar 

de Idosos da freguesia de Cadafaz situado na Cabreira. O Centro de 

Referência da Memória goeinse, a requalificação da Av. Padre Dr. António 

Dinis, a circular externa de Cortes, as Praias Fluviais de Alvares e Ponte de 

Sótão, a Reserva de Caça Desportiva e o Projecto Integrado das Aldeias do 

Xisto, assumem particular relevo.  

Mais acrescentou, que durante os mandatos anteriores, Góis não beneficiou 

de obras estruturantes e neste sentido é fundamental dar seguimento às obras 

que já se encontram lançadas no terreno ou em projecto. No entanto, a 

aposta do actual Executivo, decorrente do seu programa eleitoral, em resolver 

problemas básicos da comunidade Goiense é de louvar e apoiar, tendo dado 

enfâse um conjunto de iniciativas que são previstas neste GOP e no respectivo 

orçamento, sendo estas: 

a) O apoio financeiro a Entidades que anteriormente não beneficiavam de 

qualquer apoio como é o caso da Santa Casa da Misericórdia de Góis, que vê 

neste orçamento consagrado uma contrapartida financeira de 50.000€ pela 

função de assistência médica e social que presta à comunidade Goiense, 

sendo assim, feita justiça ao premiar os relevantes serviços que esta instituição 

tem prestado à população, não entendendo, como no passado recente, 

apenas algumas instituições beneficiavam de apoio financeiro por parte da 
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autarquia. Se Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis, 

Associação Florestal de Góis e ADESA têm tido um papel muito importante no 

desenvolvimento e na prestação de serviços de qualidade e relevância, 

outras instituições também o têm feito como a ADIBER e a  Santa Casa da 

Misericórdia de Góis, instituições que têm graves situações financeiras, não 

têm tido apoio nenhum da Autarquia, apesar de nos últimos anos terem 

angariado fundos comunitários ou nacionais e realizado investimentos num 

valor de vários milhões de euros.  

Seguidamente, referiu que a bancada do PS propôs que num futuro próximo, 

o Executivo continue a apoiar as instituições do concelho através de um 

programa de apoio ao movimento associativo e de protocolos de prestações 

de serviços. No entanto, esses apoios devem ser enquadrados nesse programa 

e devem ser atribuídos na proporção da avaliação de desempenho, das 

actividades previstas e efectivamente desenvolvidas e dos resultados 

atingidos. Premiar as instituições dinâmicas e inovadoras deve ser o caminho e 

não apenas apoiar as que têm mais papel institucional ou que estão mais 

perto do corporativismo político vigente. 

b) Casa-Museu Alice Sande, referiu que se trata de uma obra que deve ser 

iniciada de imediato, sendo uma vergonha para os responsáveis políticos 

cessantes que este espaço não esteja já em funcionamento.  

c) Projecto Tradições do Xisto, mencionou que este projecto permitirá 

implementar o primeiro Eco-Museu da região, criar vários postos de trabalho e 

dinamizar as quatro aldeias do xisto de Góis, que após os avultados 

investimentos em estruturas físicas, necessita agora de um projecto cuja matriz 

seja essencialmente imaterial, ou seja, que valorize a animação destes 

espaços. 

Referiu ainda que este Grupo Parlamentar gostaria de relembrar a vereação 

que existem medidas prevista no Programa Eleitoral que devem ser iniciadas o 

quanto antes como: a implementação do Gabinete de Apoio ao Investidor 

que poderá tratar de todos os assuntos relacionados com atracção de 

investimentos e investidores para o nosso concelho; a publicitação de 
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iniciativas de fixação da população jovem e atracção de iniciativas 

económicas, nomeadamente, as resultantes da redução ou isenção de 

impostos ou as que permitam a fixação de empresas em zonas industriais do 

concelho; dar passos para a concretização do Parque Natural Municipal dos 

Penedos de Góis e a resolução urgente dos problemas de mobilidade dentro 

do concelho ao nível dos serviços de transportes públicos. 

Aliás, é pensamento do grupo parlamentar que em futuros orçamentos sejam 

contempladas maiores dotações para a área do ambiente e conservação da 

natureza, para o turismo e para a melhoria das condições de fixação de 

empresas nas zonas industriais e de empresas de serviços e comércio. Destas 

destacam-se a criação de uma incubadora de empresas, à semelhança do 

que acontece no concelho vizinho de Arganil.  

Seguidamente como líder de bancada do PS comentou algumas intervenções 

dos vereadores do PSD ou eleitos pelo PSD na reunião de câmara de dia 

9/12/2009: 

a) Praia Fluvial do Soito – Os senhores Vereadores contestam a inclusão da 

Praia Fluvial do Soito neste orçamento com uma dotação de 250.000€. 

Ficámos a saber que se tratava afinal de uma promessa eleitoral da Engª 

Maria de Lurdes Rodrigues. O que realmente é grave são os 450.000€ de obras 

não financiadas por fundos comunitários ou nacionais. É com tristeza que 

ainda em 2010 tenhamos de estar a orçamentar obras de saneamento e 

abastecimento de água e electricidade em alguns aglomerados do 

concelho. O exemplo do Vale de Asna não será também cumprimento de 

favores eleitorais questionou e afirmou que deveria ser. 

Relativamente ao QREN dos vários projectos que transitam do Executivo 

anterior existem alguns que usam recursos de Financiamentos Comunitários ou 

do Orçamento do Estado / Programas Operacionais, como são os casos do 

Centro Escolar de Alvares, Casa Municipal da Cultura e os Paços do Concelho. 

São investimentos fundamentais, têm uma parte significativa assegurada por 

fundos externos, para os quais terão sempre o aval do Grupo parlamentar do 

PS. 
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Contudo, referiu que existem outros projectos que são igualmente estruturantes 

e urgentes, que não foram alvo de candidaturas vencedoras sendo exemplo o 

Campo de Futebol, que teve a sua candidatura adiada por insuficiências 

descritivas e justificativas; tendo referido que pelos vistos, não se enquadra no 

Plano Estratégico de Góis. Referiu ainda, que quando a  senhora Vereadora 

Helena Moniz afirma não entender porque é que a Administração Central 

ainda não respondeu à candidatura, desconhecia que o problema residia 

mesmo nos serviços que devia coordenar e a esse documento tão chato que 

é o Plano Estratégico, que maçada, acrescentou. 

Relativamente às obras de requalificação dos Quartéis de Bombeiros de Góis 

e da secção de Alvares, referiu que também aqui não há ainda 

financiamento externo garantido, acrescentando que se juntarmos as obras 

do Parque Municipal, a estrada de ligação das Aigras e as obras de 

pavimentação eleitorais, estamos a falar de vários milhares de euros de 

investimento autárquico que poderia estar a ser financiado por fundos 

públicos do estado ou europeus. Mais acrescentou, que o QREN não está 

atrasado, o Executivo anterior é que se atrasou e não fez as candidaturas 

necessárias, resumiu-se a elencar nomes de projectos para sinalização em 

sede de Prover, sendo que esta sinalização não garante o financiamento, 

apenas garante que os projectos podem ter uma majoração de 10%, mas 

primeiro há que elaborar a candidatura, há que desenvolver os projectos. 

Seguidamente referiu que desejava interpelar a senhora Vereadora do PSD ou 

eleita pelo PSD, sobre as suas declarações na reunião de Executivo de 

9/12/2009, para as quais desejaria ter uma resposta. Em primeiro lugar é com 

mágoa que não encontrou nos votos de agradecimento aos parceiros do 

Escolhas do Futuro a referência à Lousitânea; referiu que ou a senhora 

Vereadora estende os votos a todos os parceiros do Projecto, ou não refere 

nenhum ou refere todos sem excepção. Acrescentou, que a Lousitânea foi um 

dos parceiros de excelência no projecto, esteve sempre disponível para 

colaborar, e, caso a senhora Vereadora se informasse devidamente com a 

coordenadora Liliana Temprilho saberia que foi de facto um dos parceiros mais 
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activos, sendo de igual modo lamentável o lapso de não referir o Grupo de 

Escoteiros de Góis.  Acrescentou, que o sucesso do Acampamento Nacional 

do Escolhas em Góis deve-se fundamentalmente à equipa local, mas também 

ao Grupo de Escoteiros que trabalhou durante semanas seguidas de forma 

voluntária, não remunerada e durante a actividade teve um papel de 

excelência. É seu entendimento e dos deputados do PS que as intervenções 

dos senhores Vereadores do PSD ou eleitos pelo PSD devem ser sustentadas, 

fundamentadas e mais bem preparadas para evitar situações como as 

referidas. 

Em segundo lugar, referiu que como líder do PS gostaria que a senhora 

Vereadora do PSD ou eleita pelo PSD, nos esclarecesse de que forma é que as 

instituições podem atingir a autonomia e a sustentabilidade financeira. A sua 

experiência como dirigente associativa deve de certo permitir que esses 

conhecimentos adquiridos possam agora ficar ao serviço das organizações do 

concelho. Comunga com a senhora Vereadora quando esta referiu que as 

instituições devam adquirir autonomia e sustentabilidade, mostrando a sua 

interia disposição para elencar várias instituições que não receberam um 

único cêntimo de apoio ao funcionamento regular e que mesmo assim 

sobrevivem. Referiu ainda que o que é dificil de aceitar por parte dos 

dirigentes associativos é que alguém venha agora colocar em causa o esforço 

destes municipes que de forma abnegada e altruista exercem funções de 

cidadania e de prestação de serviços à comunidade em que se substituem 

muitas vezes à própria Autarquia. Acrescentou, que todas as instituições têm 

receitas próprias, mas o que não entendem os seus dirigentes é como é que 

algumas organizações recebem milhares de euros, não são sustentáveis 

financeiramente e ainda por cima os seus dirigentes auto remuneram-se para 

cumprirem funções de gestão, quando outros têm de trabalhar de forma 

graciosa e sem apoios da Autarquia. 

Interveio o senhor deputado Abílio Manuel Bandeira Cardoso, que lembrou o 

senhor líder da bancada do PS que o líder do PSD não lhe reconhece 

competências a nível de ciência política para tecer qualquer tipo de 
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conselhos. Por outro lado, entende que o senhor líder de bancada deverá 

receber lições como as que ele próprio recebeu de grandes nomes da política 

actual, não querendo o senhor deputado receber essas lições continuará a 

mencionar que um chefe de gabinete tem pelouros atribuídos e depois fica 

mal mencionar tais afirmações.  

Relativamente ao Plano e Orçamento é pela primeira que viu a Presidente da 

Câmara Municipal a assumir a existência de um empolamento de receitas, e 

de facto nota-se, uma vez que há verbas para receitas que não entende 

como é que irão ser conseguidas, talvez a opção será  vender o resto  da 

Quinta do Baião, porque sendo apresnetado o valor de 850 mil euros provindos  

da venda de terrenos, leva-o a questionar quais e onde estão esses terrenos. 

Acrescentou, ter ficado perplexo com este Plano, afinal o PS teve uma 

campanha tão participada com reuniões, tentando auscultar a população e 

de facto o que está no Plano e no Orçamento é aquilo que o anterior 

Executivo tinha já aprovado e também aquilo que o PDS se propunha 

concretizar. Referiu ainda, o seu descontentamento pelo facto do PSD não ter 

sido convidado a estar presente na reunião realizada para recolher sugestões 

a serem incluídas nestse documentos, documentos estes que certamente  por 

essa altura já estariam em fase de elaboração. 

Seguidamente questionou relativamente à localização da Praia Fluvial de 

Soito, uma vez que lhe parece que esta localidade fica num outeiro. 

Relativamente à ponte pedonal no Juncal em Vila Nova do Ceira, parece-lhe 

que o anseio das populações não irá no sentido de uma ponte pedonal, mas 

sim uma ponte que permita a deslocação de veículos agrícolas entre outros. 

Quanto ao Mapa de Pessoal estranha a criação de 31 lugares sendo a  

maioria deles quadros superiores, quando lhe parece que a Câmara Municipal 

necessita de trabalhadores a outro nível.   

De seguida, informou que há relativamente pouco tempo foi-lhe transmitido 

que num dia de gelo que não se podia transitar entre o concelho de Góis e o 

de Pampilhosa da Serra, sabendo que houve alguns acidentes na circulação 

de veiculos neste percurso, e que alguém contactou a Câmara Municipal, 
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tendo obtido como resposta que não haveria pessoal, não é do seu 

conhecimento se esta situação é verdadeira, solicitando esclarecimento 

relativo à sua veracidade, uma vez que é obrigação do Municipio intervir em 

situações como esta.  

Interveio a senhora deputada Ana Cristina Garcia Cunha e Santos que referiu 

que numa primeira leitura das notas introdutórias dos documentos em 

discussão pareceu-lhe que os mesmos têm como justificação para a sua 

elaboração, o facto de terem sido deixado pelo anterior executivo um 

conjunto de compromissos previamente assumidos e que dado o seu 

incumprimento ou parte do seu imcumprimento transitam  para o ano de 2010 

com a agravante de, de acordo com as explicações dadas pela senhora 

Presidente de Câmara, ascenderem em mais de 3,5 milhões de euros que 

terão de ser suportados pelo orçamento e plano para o ano de 2010. Alguns 

destes sendo suportados na sua totalidade pela Câmara Municipal, sendo 

óbvio que não restam muitas condições para a implementação de novos 

projectos. Mais referiu, que um dos projectos expressos neste documento tem  

a ver com a implementação de um projecto de investimento que melhore a 

qualidade da rede pública na freguesia de Vila Nova do Ceira, sendo sua 

opinião que além desse projecto, também deveria ter tido em conta o 

saneamento daquela freguesia, que em alguns lugares é inexistente, é o caso 

de Terras e Picarotos. Acrescentou que em relação à questão da qualidade 

da água  afirmou que a CDU tem a posição firme em relação à defesa a todo 

o custo no que respeita à agua como um bem que é de todos, e que por isso 

deve continuar a ser tratado com um bem público. 

Referiu ainda, que o aludido documento apresenta propostas a nível do 

Turismo em parceria com várias entidades com  as quais a CDU nada tem  a 

opor, desde  que as suas razões de existir, o montante a atribuir e o retorno do 

que se fez, faz e se pretende fazer, seja do conhecimento público, uma vez 

que são dinheiros públicos que estão envolvidos. Seguidamente, referiu  que 

no presente documento é mencionado que a Câmara Municipal tem uma 

forte dependência de empréstimos bancários.  
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Por último, referiu que relativamente ao campo de futebol a CDU espera que 

se consiga  de uma vez por todas e durante o ano de 2010 colmatar  todos os 

entraves que surgiram na aprovação da candidatura, para que as infra-

estruturas motivo de candidatura possam vir a ser uma realidade em Góis, 

para que os jovens possam praticar esta modalidade desportiva com 

condições dignas.  

Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia Municipal mencionou que 

relativamente à questão da água no concelho de Góis, referiu  o problema do 

protocolo com a empresa Águas do Mondego, uma vez que corria o “boato” 

de que iria ser feito um protocolo com aquela empresa que levaria a que o 

custo no abastecimento de água aumentasse 4 a 5 vezes mais. Claro que 

ninguém consegue quantificar este suposto aumento em dinheiro, sendo certo 

que pode resultar de um prejuízo para a população. Mais referiu que este 

acordo é quase imposto e que há números definidos e de qualquer das 

maneiras alerta a Câmara Municipal para que realmente tirar o maior ganho 

possível do acordo que celebrar com esta empresa. Mais referiu, que já aqui 

foi mencionado, que o concelho de Góis está transformado num concelho de 

alcatrão, a Câmara Municipal também tem que ver e prever a situação 

daqueles ruas que vão desde a Igreja Matriz até ao largo do Terreirinho, as 

quais carecem de rápida intervenção, uma vez que estão intransitáveis, sendo 

triste quando os turistas que por cá passam fazerem comentários depreciativos 

em relação ao estado das referidas ruas. Acrescentou, que sabe que não é 

fácil chegar a todos os lados aos mesmo tempo e por vezes a falta de dinheiro 

também é uma realidade, ficando este alerta para que oportunamente estas 

ruas sejam objecto de intervenção por parte da Câmara Municipal.  

Interveio o senhor deputado Jaime Garcia relativamente ao Orçamento e 

Grandes Opções ao Plano, referindo que é de realçar o facto de a Câmara 

Municipal manter uma capacidade de endividamento bastante interessante, 

utilizada em 76% , existindo claramente margem para maior ambição por 

estarmos perante uma situação saudável, bem ao contrário do que constata  

na comunicação social relativamente a outros municípios que estão com 
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graves dificuldades económicas. Essa vantagem que a Câmara Municipal de 

Góis dispõe permite ao actual Executivo ambição para concretizar novos 

projectos. Essa ambição é evidente neste orçamento, e tal como já aqui foi 

referido, é de louvar o facto de o orçamento ter tido a sua conclusão de 

forma participada pela comunidade e instituições, acção essa quel deve ter 

continuidade não só em termos de orçamento mas também para outras 

matérias de maior relevância para os interesses do nosso concelho. Ao 

contrário, do que já aqui foi dito, o orçamento já estava estruturado mas até 

ao momento da decisão final foi feito o ajustamento em algumas matérias, 

sabendo que vários dos contributos dados na reunião realizada para o efeito 

estão patentes neste documento. Referiu ainda estando este executivo em 

funções há relativamente pouco tempo fica a sua acção de alguma forma 

comprometida com os compromissos assumidos pelos Executivos anteriores, 

sendo com agrado que vê que um conjunto de obras que já estavam 

orçamentadas, estão reforçadas neste orçamento, muitas delas de grande 

importância para o concelho. Acrescentou que considera o Orçamento 

prudente e que garante melhorias no funcionamento dos serviços municipais 

Verifica-se o aumento dos Quadros de Pessoal, com os correspondentes 

encargos orçamentais com o Pessoal, o que não significa que esta alteração 

implique forçosamente a abertura de concursos, mas cujos valores terão que 

estar previstos no orçamento, significando 26% da despesa no orçamento do 

Municipio. As orientações politicas que se percebem ao fazer a leitura das 

Grandes Opções do Plano, decorrem naturalmente do programa eleitoral que 

foi apresentado e sufragado e que deverá ser executado, mas tendo sempre 

em linha de conta aquilo que são as definições estratégicas para o concelho 

definidas pelo Executivo mas também as que decorrem do PDM, o qual urge a 

sua revisão, assim como do próprio PD-ICE - Plano Desenvolvimento Estratégico 

do Concelho de Góis. 

Seguidamente referiu, que desejaria ver neste documento referência ao 

Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Local, que considera fundamental. O 

Executivo deverá criar condições para que ele seja implementado porque é 
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neste local que poderá ser feito planeamento esratégico e integrado com 

envolvimento da população, empresas e trabalhadores da Autarquia e é por 

aí que pode ser implementado o Plano Municipal de Qualificação, bem como 

ao desenvolvimento da Agência 21 Local, referências do manifesto do PS, e 

onde deverá ser criado o Gabinete de Apoio ao Municipe e às Empresas e 

Empresários, e o tão  necessário apoio ao turismo, que continua a ter uma 

dotação orçamental bastante reduzida. Nesta matéria é importante que 

existam mais iniciativas, porque o Turismo está identificado como um grande 

potencial no concelho de Góis, devendo haver uma maior dotação 

orçamental e consequente investimento  na área do turismo, porque o que 

existe é insuficiente. A interpretação que faz deste orçamento é a previsão  de 

em 2011 quando avaliarmos o grau de execução orçamental, vamos ter com 

certeza melhores indices de execução comparativamente aos anos 

anteriores. Na venda de bens de investimento temos o valor de 1,5 milhões de 

euros, recordando que em 2009 no orçamento tinhamos 2,5 milhões, 

traduzindo-se numa redução de 39%, parecendo um ponto bastante mais 

realista, porque não vale a pena estar a inscrever no orçamento, quando 

sabemos que não vamos conseguir vender determinado bem de investimento. 

Mais referiu, que naquilo que é a despesa na aquisição de bens de 

investimento está previsto um maior rigor naquilo que são as despesas 

correntes, irá haver contenção, esperando que isto não signifique falta de 

investimento, que deve continuar a existir, mas que terá influência naquilo que 

se considera uma melhor gestão. Conforme já referiu, a dotação de Pessoal 

que se encontra nos Mapas condiciona bastante o orçamento municipal. 

Relativamente ao Mapa de Pessoal e aos novos colaboradores que estão 

previstos parece-lhe uma situação perfeitamente aceitável, sendo 

aconselhável que exista a definição de dirigentes, decidindo a Câmara o 

preenchimento ou não dos lugares existentes no Mapa de Pessoal, referindo 

ainda que relativamente aos colaboradores é necessário fazer um 

acompanhamento destes, quer aqueles que pela primeira vez exercem 

funções na Autarquia ou que já se encontram há alguns anos nos seus 
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quadros, devendo tal acompanhamento ter a componente de investimento 

na formação, parecendo-lhe que esta rubrica de formação está claramente 

sub-valorizada, devendo este factor ser revisto no futuro, sendo também 

fundamental a reorganização e motivação dos trabalhadores uma vez que há 

muitos colaboradores da Câmara Municipal que podem dar muito mais, mas 

que têm de ser enquadrados, encaminhados e orientados, sendo esta uma 

das tarefas primordiais deste Executivo.  

Por último, referiu que nos rendimentos de propriedade verifica-se um 

acréscimo de 49% , sendo que parte dessas receitas são relativas aos parques 

eólicos, tendo questionado se relativamente ao Parque Eólico da Lousã o 

Municipio da Lousã tem vindo a pagar os valores devidos, e que caso tal não 

aconteça,  sugere a realização de acção judicial para defender os interesses 

do Municipio de Góis. 

Interveio o senhor deputado Paulo Miguel Lemos Silva, referiu que 

relativamente à intervenção do senhor deputado do PSD, Abílio Manuel 

Bandeira Cardoso quando mencionou ter tido lições com três grandes 

políticos, referiu que a sua maior referência é sua mãe porque o ensinou a ler e 

a ouvir, pelo que leu os presentes documentos de uma forma muito própria, 

acrescentando não ter mencionado que o Dr. Victor Duarte era detentor de 

qualquer pelouro, pelo que o senhor deputado poderá consultar a sua 

documentação.  

Interveio o senhor deputado Victor Manuel Nogueira Dias que teceu alguns 

comentários relativos ao tempo usado por elementos da bancada do PS, os 

quais excederam o tempo que normalmente é dado para cada intervenção.  

Foi dada a palavra ao senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia que 

referiu que o senhor líder de bancada do PS, o qual fala constantemente da 

ética, foi bastante infeliz  da sua intervenção quando mencionda o nome da 

senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz, quando 

primeiramente lhe dirige questões na sua ausência, e segundo como é do 

conhecimento do senhor deputado, que enquanto Vereadora do mandato 

anterior foi a pessoa que mais colaborou com o Escoteiros e com a Lousitânea. 
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Seguidamente teceu alguns comentários relativos ao conteúdo da 

intervenção do senhor deputado, nomeadamente quando se refere aos 

quarteis dos Bombeiros, informando que existem dois projectos, os quais foram 

elaborados pela Câmara Municipal, tendo acrescentado que antes do senhor 

deputado afirmar qualquer tipo de assunto, dever-se-ia ter documentado 

sobre esses. Informou ainda, que existe uma candidatura para a Casa da 

Cultura a qual foi elaborada pela Câmara Municipal no anterior mandato, 

esperando-se ainda a sua aprovação. Por último, informou que os Vereadores 

do PSD são responsáveis pelos seus actos e comprometendo-se, como já o 

mencionaram, colaborar com o Executivo em todos os assuntos provenientes 

do anterior mandato, reafirmando a sua responsabilidade em assumir todas as 

decisões por si tomadas.  

Relativamente à rua da Igreja Matriz de Góis com seguimento para o 

Terreinho, informou que estas vias necessitam de intervenção profunda, por 

causa da canalização ser antiga, sendo este um factor que condicionou a 

realização desta obra, apesar de o Projecto de intervenção estar elaborado.  

Quanto à intervenção do senhor deputado Jaime Garcia, quando menciona 

que a Câmara Municipal tem uma forte capacidade de endividamento, é 

para si um orgulho, porque está explícito que o anterior Executivo não 

esbanjou dinheiro permitindo a esta Câmara ter capacidade financeira para 

se poder endividar mais e poderem realizar obra neste concelho. 

Para terminar, referiu que é do conhecimento de todos que é independente e 

que foi eleito pelo PSD, tendo o senhor deputado Paulo Silva mencionado mais 

do que uma vez na sua intervenção “eleito pelo PSD ou do PSD”, não valendo 

a pena insinuar tal afirmação, reafirmando que é independente e foi eleito 

pelo PSD, a senhora Maria Helena Antunes Barata Moniz é independente no 

mandato anterior foi eleita pelo PS e neste pelo PSD, sendo que nesta Câmara 

estão várias pessoas eleitas como independentes por ambos Grupos 

Parlamentares.  

Interveio a senhora Presidente da Câmara Municipal que primeiramente 

informou que realmente o orçamento está empolado, desafiando quem vier a 
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ser o líder da bancada do PSD em 2011, que venha ajudar a encontrar 

receitas onde elas não existem, mas onde a despesa é certa, e que há 

despesas que são inalienáveis e que a Câmara Municipal tem de as assumir e 

em bom rigor do equilibrio financeiro há que efectivamente encontrar 

receitas, elas não são assim tão decabidas como nos podem parecer 

inicialmente. 

Quanto à intervenção da senhora deputada Graça Aleixo, referiu entender 

que não há nada de estranho e de contraditório, obviamente o nosso legado 

não é fácil, a herança que estamos a atribuir não é fácil, referindo que não 

podia estar mais solidária e de acordo com a Câmara Socialista que afinal é a 

sua Câmara. Informou que, o que referiu foi que poderiamos hoje estar a 

apostar noutros investimentos,  se não estivessemos obrigados a assumir um 

conjunto de obras que há muito veem a ser equacionadas a sua 

concretização e que não tem sido fácil  a sua realização, mas entende que 

estas são estruturantes para o concelho. Acrecentou, que o facto de a 

Câmara ser actualmente do PS e ter sido há três décadas do PS, isso não lhe 

retira a sua lucidez, é seu entendimento que as Câmaras anteriores fizeram 

obras boas e outras menos boas.  

Quanto ao Mapa de Pessoal, informou que em momento algum esta Câmara 

confunde Mapa de Pessoal com Quadro de Pessoal, aliás a expressão Quadro 

de Pessoal está bem plasmado no documento que já não existe, conforme 

justificação presente no documento. Relativamente aos lugares que a senhora 

deputada Graça Aleixo mencionou, informou  que não  são 31 lugares,  mas 

sim mais de 50,não compreendendo  que se tenha prendido somente com os 

mencionados. Informou que, a partir de 01.01.2010, a Câmara Municipal irá 

assumir todo o pessoal não docente, que está ao  serviço do Agrupamento de 

Escolas num total de 28 pessoas, no âmbito da celebração  do protocolo com 

a DREC incluíndo todos os funcionários da Residência de Estudantes. O Mapa 

de Pessoal  apresentado tem plasmado os lugares  que eventualmente o 

Município necessita, não significando isso, a abertura de procedimentos 

concursais, foram acauteladas as necessidades do serviço e  eventuais 
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contratualizações, as quais foram também acauteladas em termos de 

despesas e consequentemente a existência de empolamento na receita. 

Mais informou, que também consta neste Mapa de Pessoal onze lugares do 

procedimento concursal  que também esta Câmara herdou  e que  está a 

decorrer, para Assistentes Operacionais e Técnicos. Informou ainda, sendo 

obrigatório a existência na Câmara  na Câmara Municipal  de um arquitecto 

que emita pareceres  relativamente  aos processos de obras particulares, foi 

também acautelado um lugar, seja atrvés de contratualização ou avença. 

Seguidamente informou que existem mais 4 lugares previstos que são os de 

encarregado, isto é, neste momento existem oito coordenadores de serviços 

externos que por imperativo legal a 31.12.2009 estes lugares são extintos, 

Situação que tem de ser acautelada através da reorganização dos serviços 

no exterior, até porque para dignificar a imagem dos serviço e para 

prestarmos um serviço de qualidade, tendo sido acautelada esta situação, 

porque a partir de 01.01.10 não temos estes coordenadores.  Neste Mapa 

estão plasmados outros lugares, percebendo o porquê de não falarem neles,  

mencionando que devemos ser directos e objectivos naquilo que dizemos. 

Informou que também foram acautelados os lugares de dois nadadores 

salvadores, seis docentes  para as actividades extra curriculares, cinco pessoas 

para a protecção civil. Continuou referindo que, haverá eventualmente três 

lugares a criar de Chefe de Divisão, informando que na Câmara Municipal 

existem três divisões: DAF, DSCE e DOUA,  referindo ainda, que somente a DAF 

e a DOUA é que já tiveram chefias, foram prevenidos estes lugares, porque d 

efacto se queremos que alguém nos responda como chefia devemos 

acautelar os memsos. 

Por último informou, que é preciso ter um conhecimento profundo da 

realidade da Autarquia para falarmos do Mapa de Pessoal, e nessa matéria 

está perfeitamente à vontade para falar nisso, referindo que neste sentido foi 

feito um excelente trabalho. 

Sobre a questão da receita, nomeadamente no que concerne ao valor de 

850 mil euros, não há Câmara Municipal nenhuma que nestes últimos 30 ou 40 
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anos, que não tenha empolado os orçamentos, desafiando o líder do PSD 

para no próximo ano ajudar a elaborar um orçamento menos empolado. 

Referiu ainda, que o valor contido nas receitas  não é uma utopia, se falarmos 

na venda de terrenos, exemplificando com a possibilidade de fazer um 

loteamento  de um parte da Quinta do Baião para venda de construção de 

habitações, referindo que é sabido que há muitos jovens do concelho de Góis 

que optariam por uma construção tipo moradia em vez de apartamento. 

Referiu, se fosse feita  uma negociação  que resultasse em benefício do 

Município e também em defesa do interesse  público, com certeza que 

poderiamos tirar daí alguns dividendos e consequentemente a receita não 

estaria assim tão empolada. Referiu ainda, que esta receita não se esgota só 

na venda de terrenos, mas também na questão da venda de pavilhões do 

parque industrial, bem como a Câmara  Municipal poderá  renegociar os 

contratos relativo à receita proveniente dos parques eólicos instalados e a 

instalar, quem sabe se isso não resulta de mais uma valia em termos de receita 

municipal. Concluiu, referindo  que o orçamento tem que estar empolado, 

porque d eoutra forma não se consegue cumprir com o rigor em termos de 

equilíbrio financeiro.  

Por último, há uma expressão que senhora deputada Graça Aleixo utilizou 

“não conseguir perceber os níveis de concretizaçã”, o nível de concretização 

deste Plano será apresentado em Abril de 2011, esse é que é para si o nível de 

concretização, é o que foi realizado em 2010.  

Relativamente à intervenção do senhor deputado Abílio Cardoso quando  

mencionou  que o PSD não foi convidado  a estar presente  na reunião de 

28.11.2009, estaria a referir-se com certeza ao Presidente da Concelhia, 

porque foram convidados os senhores Vereadores que representam no 

Executivo o PSD, que inclusivamente apresentaram duas propostas que foram 

objecto de apreciação e inclusão nos documentos que hoje estão aqui a ser 

apreciados, agradecendo a participação dos senhores Vereadores, 

concluindo que para si o PSD foi convidado, assim como foram convidadas 

todas as Juntas de Freguesia. Se poderia haver alguém que reclamasse dessa 
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não participação teria sido efectivamente a líder da CDU, a quem apresentou  

as suas sinceras desculpas. 

Relativamente ao  dia em que a Aldeia Velha ficou isolada por causa do gelo, 

explicou  que teve conhecimento dessa situação via telefone, tendo como 

Presidente da Câmara Municipal de Góis  e responsável pela Protecção Civil 

do concelho, tomado d eimediato  das diligências necessárias para  resolução 

dessa mesma situação. Informou que contactouo sr. José Nunes no sentido  d 

etomar  as devidas precauções relativamente a esta situação, tendo  sido  

també realizado um contacto com um funcionário das Estradas de Portugal, 

residente em Ponte do Sótão, tendo este posto à disposição  do Município  o 

sal necessário para a situação apresentada. Posteriomente foi também  

contactado o senhor Francisco Dias, Comandante Operacional, pondo-o ao 

corrente  de toda a situação  e também do trabalho  que estava  a ser já 

realizado, tendo tido como resposta que se estava articular com o sr. José 

Nunes para que esta situação fosse reparada o mais  rápido possível. Informou 

ainda, que devido às condições atmosféricas foi também encerrada ao 

trânsito, a estrada  que faz a ligação da povoação de Cerdeira com a 

freguesia  de Cadafaz , em virtude de te rocorrido  um acidente. 

Acrescentou,  que muitas das vezes não devemos acreditar em tudo  o que 

nos  dizem, havendo nesta situação alguma informação  com falta de rigor,  a 

situação foi resolvida em tempo útil  com os meios humanos e materiais  da 

Câmara Municipal  e com a ajuda das referidas Entidades. 

Relativamente à Praia Fluvial do Soito é a acção incluída neste Plano que mais 

tem dado que falar, sendo certo que na reunião  do Executivo de  09.12.2009, 

apresentou  a devida explicação  para a mesma fazer parte  do presente  

documento. De seguida,  explicou que para a elaboração deste plano foi  

soliciada a colaboração dos serviços da DOUA, tendo sido  apresentado um 

mapa com compromissos que estavam “assumidos” pelo anterior Executivo, os 

quais foram também do interesse  do actual Executivo, por se entender  que 

estes são interessantes  para o concelho de Góis, estimulando a iniciativa 

privada, mas que também obrigam à intervenção pública, dependendo o  
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investimento privado muitas das vezes depende daquilo em que a Câmara 

Municipal puder ali colaborar. Informou ainda, que esse documento tinha 

vários projectos que foram objecto de candidatura ao PROVER os quais foram 

considerados projectos âncora e prioritários, tendo sidos estes acompanhados 

pelos técnicos da Câmara Municipa, sendo certo que foram incluídos no 

Plano alguns destes e estranhamente a Praia Fluvial de Soito é o único que as 

pessoas põem em causa,  tendo referido não ter nenhum compromisso  

eleitoral relativamente a este projecto, convidando todos  a uma visita ao 

local onde irá  ser implantada a Praia Fluvial de Soito. 

Relativamente ao Turismo, informou que o actual Executivo poderá não ter 

dado grande enfâse a esta área, mas é sabido que a Câmara Municipal está 

na retaguarda de muitas iniciativas ao nível do Turismo. 

Para terminar, referiu para a líder da bancada da CDU, acredita que este 

documento não tenha muito de inovador, esperando que os documentos a 

apresentar para o ano de 2011 sejam mais criativos e inovadores ficando 

manifestamente satisfeita por as pessoas exigirem que a Câmara Municipal, 

exigiram aquilo que durante anos não foi exigido. Sobre o saneamento de Vila 

Nova do Ceira há uma grande parte desta localidade que já tem 

saneamento a outra parte irá a seu tempo ter, informando  que o saneamento  

em Vila Nova do Ceira está contemplado no protocolo com empresa Águas 

do Mondego. Quanto à qualidade da água nesta freguesia é também uma 

preocupação do Executivo, sendo este assunto uma prioridade nesta 

freguesia, tanto  para a Câmara Municipal como para a Junta de Freguesia 

de Vila Nova do Ceira. 

A senhora Presidente da Câmara Municipal referiu ser preocupação da 

Câmara Municipal os arruamentos dentro da Vila, queremos contratualizar 

com a Junta de Freguesia a possibilidade de podermos realizar a 

requalificação deste arruamento incluindo a ligação ao Terreirinho, sabendo 

que é uma intervenção profunda e a ser feita terá que  ser uma obra bem 

estruturada, concluindo  que a Junta de Freguesia de Góis não se furtará  a 

esse compromisso. 
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Relativamente à formação é uma rubrica que materialmente o valor 

apresentado não é expressivo. Contudo, informou que irão ser realizados 

protocolos no âmbito  da formação, nomeadamente  com o Instituto de 

Emprego e Formação Profisisonal de Arganil, no sentido de se providenciar 

formações aos trabalhadores da Autarquia, informando que presentemente 

está a decorrer uma formação na Autarquia a qual não acarretou  quaisquer 

despesas. 

Quanto ao Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Local informou que não 

vamos descurar esse compromisso eleitoral, será criado  um  gabinete  com a 

dignidade que as pessoas merecem.  

Sobre a capacidade de envidamento, referiu prestar a sua homenagem a 

todos os Presidentes de Câmara, que de facto, lhe deixaram alguma margem 

de manobra, para que este Executivo possa ser ainda mais ambicioso, sendo 

que nesta matéria presta a sua homenagem ao senhor José Girão Vitorino. 

Posto à votação o presente assunto foi aprovado por maioria com onze votos 

a favor, cinco contra e três abstenções, tendo sido apresentadas as seguintes 

declarações de voto: 

a) Victor Manuel Nogueira Dias, referiu que votou contra ao Orçamento 

apresentado, uma vez  que não é o Orçamento do PSD. 

b) Graça Maria Aleixo de Carvalho, referiu que votou contra ao presente 

documento  essencialmente porque entende que este  é muito redutor e não 

integra  os elementos fundamentais. 

5. APRECIAÇÃO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA - O 

senhor Presidente da Assembleia Municipal pôs à disposição dos senhores 

deputados os Relatórios dos Serviços da Câmara Municipal. 

APROVAÇÕES EM MINUTA: Foi aprovado em minuta para efeitos imediatos o 

ponto número quatro da ordem do dia. 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 

a) O senhor Valentim Rosa, começou a sua intervenção por cumprimentar 

todos os presentes, bem como para apresentar os seus votos de um Bom Ano. 

Felicitou a Câmara Municipal, na pessoa da senhora Presidente pela maneira 
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célere com que foi resolvida o corte de estradas, uma das consequências da 

baixa temperatura que se fez sentir. Seguidamente apelou ao Executivo para 

que conjuntamente com a Junta de Freguesia de Cadafaz procedesse à 

melhoria da via que liga o Viso à Senhora do Desterro, de modo em que 

situações como aquela que aqui foi referida, haja uma estrada alternativa. Por 

último lamentou, o facto de o senhor líder da bancada do PSD ter feito alusão 

aos problemas causados pelo gelo, mas não mencionou que a situação foi 

reparada em tempo útil. 

b) A senhora Sandra Marques, em representação do Grupo de Escoteiros de 

Góis, após saudar os presentes, referiu que o Grupo está disponível a associar-

se na organização de iniciativas promovidas pela Câmara Municipal de Góis, 

finalizando a sua intervenção desejando aos presentes votos de um bom ano 

novo. 

c) O senhor Silvino Martins, cumprimentou os presentes e apresentou as suas 

felicitações ao Executivo.  

Apresentou uma questão à senhora Presidente da Câmara Municipal 

relativamente a um assunto que foi objecto de questão numa entrevista 

recentemente publicada no Varzeense. Em relação à Quinta do Baião referiu 

da existência da situação de reversibilidade, questionando qual o destino a 

dar àquela parcela de terreno. Seguidamente recomendou ao Executivo uma 

visita à Aldeia de Aigra Nova a fim de verificar algumas situações que estão a 

descaracterizar aquela aldeia do xisto, realçando que nem sempre as boas 

ideias levam às boas práticas. Por último, fez alusão à situação financeira que 

atravessam algumas instituições concelhias questionando quais os montantes 

envolvidos e os responsáveis. 

d) O senhor José Serra, apresentou os seus cumprimentos aos presentes. 

Relativamente ao metro de superfície em Góis, referiu que sendo uma luta  

que já dura há 22 anos, é seu entendimento que a Câmara Municipal e 

Assembleia Municipal deverá envidar esforços para que este seja uma 

realidade no concelho. Referiu ainda, que as placas de informação 

relativamente às delimitações das freguesias, deviam mencionar o nome do 
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município a que pertencem. Por último, sugeriu que o jornal “O Varzeense” 

fosse convidado a estar presente nas sessões da Assembleia Municipal, a fim 

de procederem a uma divulgação de alguns assuntos que aqui são tratados. 

Apresentou os seus votos de bom ano novo. 

e) O senhor Armindo Neves, felicitou o Executivo e a Assembleia Municipal, 

tendo de seguida alertado para que a freguesia de Cadafaz não seja 

esquecida por este Executivo, uma vez que há obras que não podem deixar 

de se executar. Alertou o Executivo para que tome algumas providências junto 

da empresa responsável pela rede de expressos para que Góis faça de novo 

parte do percurso. Acrescentou da necessidade da colocação de uma 

cabine na Av. Padre Dr. António Dinis, junto ao Pólo Industrial para que as 

pessoas possam ali esperar o autocarro. Por último, propôs convidar a Rádio 

Clube de Arganil a estar presente na Assembleia Municipal a fim de poder 

transmitir em directo. 

f) O senhor Miguel Mourão, cumprimentou os presentes felicitando o senhor 

Presidente da Assembleia Municipal da forma como conduziu os trabalhos 

nesta Assembleia Municipal. De igual modo felicitou o Executivo pela maneira 

explícita com que apresentou o Orçamento para o ano de 2010, 

congratulando-se por este Executivo ter honrado compromissos assumidos 

pelo anterior Executivo. De seguida, teceu alguns considerandos relativamente 

à marginalização de algumas Instituições concelhias por parte do Executivo, 

nomeadamente a Santa Casa da Misericórdia de Góis e a Associação de 

Desenvolvimento Integrado da Beira Serra, instituições de grande relevância 

concelhia e que têm sido alvo de sucessivos comentários depreciativos. A 

título comparativo referiu, como exemplo, que nunca ninguém levantou 

qualquer questão na Assembleia Municipal relativamente às dificuldades 

económicas e aos “casos” passados com a Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Góis, instituição de suma importância concelhia, 

tendo também feito referência ao porquê de ninguém questionar sobre 

irregularidades de outras instituições, que trabalham de igual modo para o 

desenvolvimento, promoção e divulgação do concelho, dando como 
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exemplo o Góis Moto Clube e a questão do terreno onde está a ser construída 

a sua sede social.  

Finalizou a sua intervenção apresentando votos de um bom ano de 2010. 

g) O senhor Octávio Lopes, felicitou o Executivo e Assembleia Municipal 

desejando a todos votos de sucessos profissionais e pessoais. Solicitou à 

Câmara Municipal para que o monumento erigido na Catraia do Azevedo, 

freguesia de Alvares, em memória do “Pépio”, não caísse no esquecimento da 

Autarquia, uma vez que Pépio foi um munícipe que em muito ajudou aqueles 

que por ali passavam, e que pelo seu espírito de solidariedade com o próximo 

não pode e nem deve ser esquecido. 

Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara Municipal que respondeu a 

todas as questões que lhe foram apresentadas pelo público, respostas que 

foram devidamente fundamentadas e sustentadas. Por último, apresentou 

votos  de um excelente ano de 2010. 

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

declarada encerrada a sessão, eram vinte horas, 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, __________________________________________ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


