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ACTA Nº 2/2009 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA 

VINTE E SETE DE ABRIL DE DOIS MIL E NOVE 

Aos vinte e sete dias do mês de Abril 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 DA ACTA Nº 1/2009  

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 

4. PROPOSTA DE REGULAMENTO PARA A ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AOS 

ESTUDANTES/ENSINO SECUNDÁRIO E SUPERIOR 

5. GOIFAL/PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMT (IMPOSTO MUNICIPAL DE TRANSMISSÃO) 

6. IRMÃOS FIGUEIREDO – ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA/PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMT 

(IMPOSTO MUNICIPAL DE TRANSMISSÃO) 

7. DAF/RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 

2008  

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

Estavam presentes os senhores:  

Presidente: José António Pereira de Carvalho. 

1º Secretário: António Manuel das Neves Baeta.  

2º Secretário: Sílvia Maria Gonçalves Fernandes Nogueira dos Santos. 

Vogais: Alexandre José Ramos Vieira, Amílcar José Barata Aleixo, Antonino dos Prazeres 

Antunes, Dina Marlene Bandeira Carvalho, Jaime Miguel Fernandes Garcia, José Manuel 

Sequeira Cardoso Bandeira, Justino Geraldes e Victor Manuel Nogueira Dias. 

Presidentes das Juntas de Freguesia de: 

Alvares – Dr. Victor Manuel Fonseca Duarte 

Góis - Alberto Jorge Alves dos Reis  

Vila Nova do Ceira - António Alberto Ferreira Monteiro  

Faltas: Hermenegildo João da Silva, Júlio Fernando Garcia Alvoeiro, Tânia Isabel de 

Almeida Neves, Manuel Enéscio de Almeida Gama, Casimiro Alves Vicente e Henrique 

Brás Mendes 
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Da Câmara Municipal registou-se a presença do senhor Vice-Presidente, Diamantino 

Jorge Simões Garcia  

Vereação: Maria Helena Barata Moniz  

 

Antes do início da ordem de trabalhos o senhor Presidente da Assembleia Municipal 

apresentou uma saudação e votos de rápido restabelecimento ao senhor Presidente da 

Câmara Municipal de Góis e ao senhor deputado Júlio Fernando Garcia Alvoeiro, a 

quem renovamos votos de rápidas melhoras de modo a que possamos ter rapidamente 

aqui entre nós. De igual modo, apresentou a participação de duas faltas da Drª Tânia 

Isabel Almeida Neves a qual se encontra num julgamento e do senhor Henrique Brás 

Mendes, que se encontra nesta hora no tribunal de Coimbra para o qual foi convocado 

expressamente para o efeito, faltas essas perfeitamente justificadas. Mais informou, que o 

senhor deputado Manuel Enéscio de Almeida Gama não está presente nesta reunião, 

uma vez que se encontra em período de gozo de férias, estando ausente do País.  

Foi realizada a chamada dos senhores deputados. 

Seguidamente o senhor Presidente da Assembleia Municipal solicitou a inserção na 

ordem do dia do Relatório Financeiro da Câmara Municipal, uma vez que este assunto 

foi entregue à Assembleia Municipal posteriormente à data de publicação do Edital e do 

envio da convocatória e respectiva documentação aos senhores deputados da 

Assembleia Municipal. Posto à votação este assunto foi aprovado por unanimidade, 

ficando a constituir o Ponto 7 da presente Acta, passando o assunto DAF/Relatório de 

Gestão e Documentos de Prestação de Contas o Ano de 2008 a constituir o ponto 

número oito. 

1. APROVAÇÃO DA ACTA Nº 1/2009 – O senhor Presidente Assembleia Municipal deu a 

palavra aos membros dos grupos municipais para se pronunciarem relativamente à 

Acta nº 6. A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade a provar a Acta nº 1 

realizada no dia 27.02.2009. 

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

da Assembleia Municipal deu conhecimento aos presentes da seguinte 

correspondência remetida à Assembleia Municipal desde a reunião de 27.02.2009 até à 

presente data: 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GÓIS 

 

 3

a) Ofício da Junta de Freguesia de Alvares relativamente ao encerramento da extensão 

de saúde de Cortes; 

b) Relatório Anual da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens – CPCJ de Góis; 

c) E-mail enviado por Manuel dos Santos relativo a uma habitação em Casal de Cima; 

d) Ofício da ANMP recomendando a consulta do seu site, para que os Partidos 

interessados consultassem o site onde se refere ao Fundo para o Investimento Local;  

e) Deu conhecimento da sua presença e da senhora Vereadora Maria Helena Barata 

Moniz no Fórum das Autoridades Locais da Comunidade dos Países de Língua 

Portuguesa, podendo o resultado desse Fórum ser consultado no site: www.foralcplp.org;  

f) Foi remetido para os senhores líderes de bancada o documento remetido pelo Partido 

Comunista Português e pela Câmara Municipal de Penela, o Sindicato dos 

Trabalhadores da Função Pública do Centro, a Assembleia Municipal de Coimbra, 

relativamente à transferência da sede da Delegação Regional do Ministério da 

Economia de Coimbra para Aveiro. Mais referiu, que esta matéria já foi alvo de 

discussão nesta Assembleia Municipal, tendo a bancada do Partido Socialista 

apresentado um documento nesse sentido, o qual ficou anexo à Acta. Relativamente a 

esta matéria questionou se os deputados desejavam apresentar algum documento. 

Interveio o senhor Jaime Garcia que referiu que este assunto foi abordado na última 

reunião, tendo a bancada do PS apresentado um declaração, não existindo qualquer 

recomendação para o seu envio às competentes Entidades, no entanto para o efeito 

esse documento poder vir a ser conhecido ao nível das autoridades distritais e nacionais 

se os elementos da Assembleia Municipal assim o entenderem. De seguida, o senhor 

Presidente da Assembleia Municipal propôs a elaboração de um documento conjunto 

em que expusesse a posição da Assembleia Municipal de Góis em relação ao presente 

assunto.  

Interveio o senhor Alexandre José Ramos Vieira que mencionou não fazer questão de 

avançar com a citada proposta, uma vez que a mesma não terá os efeitos desejados, 

tendo em conta como o Governo lida com esse tipo de “oposição” às decisões por ele 

tomadas, é um documento que não irá ter qualquer efeito positivo, sendo esta a sua 

posição. 

O senhor Amílcar José Barata Aleixo teceu algumas considerações relativamente à 

deslocação da Delegação Regional do Ministério da Economia do Centro para o distrito 
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de Aveiro, apresentando algumas situações que poderão vir a acontecer, sendo sua 

opinião que deve esta Assembleia Municipal tomar uma posição em relação a este 

assunto. 

Interveio o senhor Antonino dos Prazeres Antunes que opinou que esta Assembleia 

Municipal deveria elaborar um documento expondo a sua posição em relação ao 

assunto em discussão. 

O senhor Jaime Garcia informou que se poderá elaborar um novo documento, e 

apresentá-lo numa próxima reunião, a que o senhor Presidente da Assembleia Municipal 

aceitou, referindo que o mesmo será objecto de deliberação numa próxima reunião. 

Seguidamente o senhor Presidente da Assembleia Municipal apresentou uma carta, isto 

é, um abaixo-assinado de oitenta assinaturas de funcionários da Câmara Municipal, 

sendo o assunto o preço do m3 da água, tendo esta sido dirigida à Câmara, solicitando 

à Autarquia que quando titulares do contrato da água passem a usufruir de todos os 

consumos ao preço do 1º escalão, tendo de seguida apresentado os preços praticados 

consoante o escalão. Mais acrescentou, que em resposta ao solicitado pelos signatários 

a Câmara Municipal referiu a impossibilidade de viabilização da mesma dado que em 

breve se irá proceder à transformação do sistema de distribuição de água para 

consumo humano na área deste Município através da empresa Águas do Mondego, 

logo sendo prematuro desta data procedermos a qualquer tipo de alteração, 

considerando não saber ainda nesta data de como irá ser o método a utilizar referente 

aos escalões do respectivo fornecimento. Face ao exposto, leu a missiva por si enviada 

a todos os deputados da Assembleia Municipal relativa a este assunto, sendo o 

conteúdo desta igual ao da remetida à Câmara Municipal. 

Interveio o senhor Victor Manuel Nogueira Dias questionando se a petição foi solicitada 

enquanto munícipes ou funcionários do Município, questão a que o senhor Presidente 

da Assembleia Municipal respondeu ser enquanto funcionários da Câmara Municipal, 

sendo que a resposta a dar ao senhor Mário Anjos Neves é que este assunto é da 

competência da Câmara Municipal.  

Usou da palavra o senhor Jaime Garcia que afirmou que relativamente à proposta 

apresentada não existem dúvidas que a competência tal decisão pertence à Câmara 

Municipal e se esta decidir favoravelmente o assunto terá de ser votado em sede de 

Assembleia Municipal. No entanto, alertou para a seguinte situação: uma diferenciação 
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daquilo que poderá ser cobrado aos funcionários, embora seja uma discriminação 

positiva vai criar ao mesmo tempo o risco de existir algum desperdício, pelo que os 

escalões existem para haver uma maior prudência no uso da água, permitindo assim um 

maior controlo no uso da água e prevenindo eventuais abusos na utilização em regas. 

Por outro lado, os funcionários da câmara têm já um benefício na área social, através 

da Associação de Trabalhadores, sendo sua opinião que esta é mais adequada do que 

a que está a ser objecto de discussão, no entanto, a decisão caberá à Câmara 

Municipal.  

Interveio o senhor Alexandre José Ramos Vieira que referiu considerar que a resposta por 

parte da Câmara Municipal aos funcionários signatários do referido pedido é pobre e 

superficial, porque justificar a inviabilização desta petição com o facto de brevemente 

a gestão da distribuição vai passar para empresa Águas do Mondego, tal justificação 

não é adequada ao assunto em si, perante algumas das palavras que o senhor Jaime 

Garcia proferiu, com todos os pressupostos que apresentou faria mais sentido, sendo um 

assunto que deveria ser tratado de outra forma e com uma resposta mais conducente.   

O senhor Presidente informou que a resposta a dar ao senhor Mário Anjos Neves 

relativamente a este assunto é que o mesmo é da inteira responsabilidade da Câmara 

Municipal.  

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 Justino Geraldes alertando para que se coloque barras de 

segurança nos contentores do lixo, situação esta já alertada junto da Câmara Municipal 

e que há pouco tempo teve como consequência um sinistrado, facto esse que 

lamenta, uma vez que a Autarquia já deveria ter tomado precauções em relação ao 

exposto. Mais referiu que, em Colmeal existe um chafariz que carece de uma torneira, 

estando a mesma já pedida a algum tempo, outro facto é uma fossa naquela 

localidade que está constantemente a vazar, solicitando a possibilidade de haver uma 

maior manutenção da mesma, finalizando com um alerta para uma casa em 

avançado estado de degradação na Rua António Domingues a qual está a por em 

perigo os transeuntes que por ali passam, questões estas que o senhor Vice-Presidente 

informou que se iriam tomar as devidas providências. 
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Interveio o senhor Antonino dos Prazeres Antunes, solicitando a colocação de algumas 

manilhas a seguir à Portela do Torgal, nomeadamente na zona de cultivo, em virtude 

dos proprietários quererem deslocar-se às suas propriedades havendo muita dificuldade 

em fazê-lo. Mais referiu, que urge a necessidade de reparação de uma via em Cortes, 

pois a tubagem da água potável encontra-se a céu aberto, referindo ainda a existência 

de um enorme buraco junto à Escola o qual pode por em risco a circulação de pessoas 

e veículos, bem como dos constantes buracos existentes na estrada que faz o 

prolongamento na rua José Girão Vitorino que dá acesso ao Bairro do Camelinho, 

tendo de seguida, informado da existência de um potencial investidor a fixar-se na zona 

industrial de Cortes, sendo preocupação sua que o único lote disponível não reúne 

todas as condições necessárias para o efeito. Por último, mencionou a sua 

preocupação com os estragos causados nas culturas agrícolas pelos javalis, referindo 

que a Câmara Municipal deve tomar uma posição em relação a este assunto.  

O senhor Vice-Presidente informou que irá enviar uma Equipa técnica aos locais 

mencionados pelo Munícipe para averiguar as situações aqui expostas, quanto ao 

potencial investidor referiu que este entrasse em contacto com a Câmara Municipal e, 

relativamente aos danos realizados pela presença dos javalis nas culturas, informou que 

já tem conhecimento verbal deste assunto, pelo que já se encontra no local a técnica 

florestal para averiguar esta situação, bem como fazer um levantamento dos prejuízos, 

tendo informado da hipótese de mandar abater e de tentar ver como é que de alguma 

forma se pode ajudar as pessoas, estando a  Câmara Municipal atenta a esta situação. 

Interveio o senhor Alexandre José Ramos Vieira fazendo alusão ao novo plano de 

traçado da variante que vem ligar o concelho de Lousã a Góis com destino a Arganil, 

porque é do seu conhecimento que no sentido Góis-Arganil a definição do traçado 

ainda não está definida, questionando se a Autarquia já tem algum projecto para este 

traçado. De seguida, questionou se Câmara tem algum projecto para desviar o trânsito 

da nacional 2, que vem da Portela de Góis em direcção à Vila de modo a que o 

trânsito, nomeadamente de pesados ou outros que não tenham como objectivo a 

passagem na Vila, possam fazê-lo sem prejudicar as zonas habitacionais. Pergunta isto 

porque a circular interna, foi aberta há cerca de 4 anos, continuando no estado que é 

do conhecimento de todos, nada foi feito desde essa altura, inclusivamente essa 

estrada tem estado intransitável em virtude da colocação de desperdícios da industria 
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de madeira em plena via. A Câmara Municipal deve ter em consideração a utilização 

que no seu entender considera “abusiva” por parte de alguns industriais desta área, que 

apesar destes condicionantes, considera que é importante para o desenvolvimento 

económico do concelho, chamando a atenção para alguns estragos que considera 

importantes nessas vias, sendo exemplo disso a destruição de alguma sinalização 

existente nessas zonas, muitas vezes pela falta de cuidado desse tipo de indústrias, 

devendo a Câmara Municipal estar alerta para estas situações, devendo ser mais firme 

na fiscalização das mesmas, até porque a via pública é de todos, não pode ser usada 

em beneficio dos lucros de alguns. Seguidamente questionou o senhor Vice-Presidente 

relativamente à decisão do pedido de licenciamento por parte da Junta de Freguesia 

de Colmeal para plantação de eucaliptos. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que concorda com as palavras 

mencionadas pelo senhor Vice-Presidente que temos que ter o cuidado de trazer para 

esta Assembleia Municipal matérias em termos globais, porque as matérias especificas 

devem ser colocadas numa primeira fase em sede de Câmara Municipal, à qual nós 

não nos podemos sobrepor, tendo de seguida dado a palavra ao senhor Vice-

Presidente para se pronunciar sobre as questões anteriormente colocadas. 

O senhor Vice-Presidente informou que em relação à EN342 é uma surpresa as palavras 

do senhor deputado Alexandre Vieira, em virtude de ainda não estar definido o 

traçado, tendo informado da existência de três traçados alternativos, sendo verdade 

que todas as Entidades se inclinaram mais para um traçado, cujo trajecto passará por 

Vila Nova do Ceira e que irá entroncar na zona de Nogueiro, sendo verdade mas, não 

sendo ainda conhecido qual o traçado que irá ser executado. Relativamente à circular 

externa mencionou que é de facto uma preocupação, pois a mesma foi aberta e irá 

sofrer brevemente algumas obras, nomeadamente a colocação de tubagem para 

água potável e de piso em tout-venant, informando ainda, que do ano em curso não 

existirá a hipótese de pavimentação desta via por falta de verba no orçamento para o 

efeito, contudo irá proceder-se a trabalhos de beneficiação, mas não de 

pavimentação. Quanto à questão das madeiras, é uma das questões que mais nos 

preocupa, isto porque, sendo uma matéria prima importante no nosso concelho, 

verificando-se a existência de muitos agregados familiares a viverem deste tipo de 

indústria, sendo uma actividade muito difícil de controlar. Mais informou, que a 
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fiscalização da Câmara Municipal tem sido muito eficiência nesse sentido, assim que nos 

informam sobre certas situações ligadas a este tipo de indústria, os fiscais deslocam-se 

aos locais, procedendo ao levantamento de autos, tendo dado algumas práticas 

menos correctas, e coimas, sendo este um processo muito moroso. Em relação à 

solicitação da Junta de Freguesia de Colmeal foi emitida uma orientação pela Câmara 

Municipal, com algum aconselhamento relativamente à mobilização de solo, ao tipo de 

lavragem que irão efectuar, bem como ao tipo de intervenção, nomeadamente, a 

protecção de alguma linha de água que possa existir, carecendo este tipo de 

intervenção sempre de um acompanhamento da Autoridade Florestal Nacional. 

Interveio o senhor Jaime Garcia tendo primeiramente referido que há assuntos que não 

são do âmbito desta Assembleia não lhe parecendo no entanto, inoportuno que alguns 

temas sejam discutidos nesta Assembleia Municipal pelo facto de a mesma decorrer em 

horário pós-laboral, dando a oportunidade de existir público, bem como os elementos 

da Assembleia Municipal que podem não ter oportunidade de colocar os assuntos em 

reunião do Executivo e aqui terem essa oportunidade, naturalmente aquilo que deve 

nortear a acção dos membros da Assembleia são assuntos de interesse para o município 

e que sejam assuntos próprios de debate da Assembleia Municipal. Quanto à questão 

no novo traçado da EN342, recorda que na altura do anuncio do concurso ter referido 

que independentemente do traçado escolhido deveria ser assegurado a rectificação 

da ligação à Portela de Góis, pensa que essa situação está salvaguardada, devendo a 

Câmara Municipal acautelar para que essa rectificação e essa ligação ou a melhoria 

da mesma, isto até porque não faz sentido que numa via nova não irá fazer sentido que 

o trânsito de pesados se efectue pelo centro da Vila para poder chegar à estrada que 

faz a ligação à zona sul do concelho de Góis. Relativamente aos assuntos de interesse 

para o município, referiu que o primeiro tem a ver com a uma questão que foi colocada 

na Assembleia Municipal anterior ao senhor Presidente da Câmara Municipal, onde ele 

referiu que se mantinha, àquela data, o interesse de um determinado empresário, com 

o qual houve uma reunião com a indicação que já tinham sido feito os levantamentos 

topográficos e que havia a manutenção desse interesse. Aquilo que questiona é se 

existe mais alguma informação sobre este assunto e qual o ponto de situação das 

respectivas negociações.   
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O senhor Vice-Presidente informou que após a reunião conjunta, a Câmara Municipal 

ficou de realizar o levantamento topográfico, sendo este entregue posteriormente ao 

empresário, referindo que após essa data não teve qualquer contacto com este, 

informando ainda, que como foi sempre um processo liderado pelo senhor Presidente 

não sabe se houve da parte do potencial empresário algum contacto com a Câmara 

Municipal nesse sentido.  

Interveio novamente o senhor Jaime Garcia que referiu que outro assunto está 

relacionado com a leitura que fez da acta anterior, não estando em questão aquilo que 

está na acta, mas sim a um comentário que foi feito na Assembleia anterior em que o 

senhor Alexandre Vieira fazia alguns comentários àquilo que era a sua avaliação 

pessoal e política sobre o concelho e da forma como os partidos se posicionam nas 

diferentes lutas eleitorais, nomeadamente nas eleições autárquicas. Foi dito pelo 

referido deputado que a sua pessoa não deveria pensar em termos de partidos e que, o 

essencial seria juntar recursos, ideias e pessoas para garantir o desenvolvimento de Góis, 

estando de acordo com o mencionado, efectivamente o mote deve ser unir todas as 

pessoas que estão inseridas em candidaturas autárquicas. No entanto, verificou que 

certas intervenções, até nessa assembleia o líder da bancada do PSD, embora 

admitindo que não tenha falado enquanto líder dessa bancada, critica alguém com o 

seguinte termo “passa para o outro lado da barricada” e que recentemente chegou a 

associar a essa pessoa, sendo esta o candidato do PSD, o adjectivo de “camaleão”, 

sendo que esta postura parece estar minada de alguma incoerência. A sua opinião já a 

tem demonstrado algumas vezes, que deve haver uma postura de rigor e de 

verticalidade daquilo que são as acções politicas e daquilo que são as posturas das 

pessoas envolvidas nas campanhas, porque estamos a falar numa terra pequena 

costuma-se dizer que em locais pequenos não vamos tanto pelos partidos mas sim pelas 

pessoas, achando ser importante e é de salutar existir uma boa e forte oposição, sendo 

esta a melhor garantia que as politicas executadas por aqueles que têm o poder são 

bem aplicadas com justiça e rigor, porque existe alguém, esse alguém é a oposição, 

que no momento das decisões irá dar a sua opinião, independentemente  das opções 

que tome no sentido favorável ou oposto. Se não houver uma oposição capaz as coisas 

começaram a andar “ao Deus dará”, isto é, cada um irá fazer aquilo que quer e como 

muito bem quer. Verificou também numa acta do executivo que o candidato do PSD, o 
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Engº Diamantino Garcia, anunciou a sua desvinculação do PS, passando à qualidade 

de independente. Esta passagem, não terá nada de anormal, anunciou a sua 

candidatura a outra linha partidária, naturalmente que essa desvinculação fará todo o 

sentido, acrescentando que esta passagem a independente possa trazer e/ou levantar 

algumas dúvidas ou alguns riscos ao eleitorado. Dúvidas sobre risco de uma ausência de 

uma politica alternativa, porque sabemos que a candidatura do PSD é feita por uma 

pessoa que era um socialista, deixando-o de o ser há pouco tempo, mas as suas 

convicções com certeza o serão. Risco de virmos a ter uma lista constituída por uma 

ausência de elementos afecto ao PSD, esta é uma dúvida sua, mas admite que 

também haverá outras pessoas do eleitorado que se possa colocar. Em segundo lugar, 

dúvidas se iremos assistir num futuro próximo, quando a próxima Câmara estiver 

instalada, confrontos e debates centrados à base de questões pessoais, à semelhança 

daquilo que esteve na génese do surgimento desta candidatura, sendo também de 

alguma forma um fraccionamento por terem existido pontos de vista distintos e, não ter 

acontecido um eventual entendimento, não sabendo se alguma vez esteve 

equacionado ou não. Em terceiro lugar referiu é sua opinião que há um grande risco 

que lhe parece sério de existir um desinteresse das pessoas, nomeadamente dos jovens 

pela política porque vendo que existem duas candidaturas no plano politico não são 

tão distintas uma da outra, e esta proximidade de pessoas que eram vistas, pelo menos 

até há bem pouco tempo, como prossecutores de uma determinada orientação pode 

levar  ao desinteresse de alguns eleitores jovens e que não queiram participar na 

actividade politica e em tudo aquilo que esta tem de positivo, porque precisamos muito 

dessas pessoas para que exista uma ambição que é sempre necessária à politica. 

Falando em aspectos positivos da política, o momento que vamos atravessar a partir 

desta data, deve existir um cuidado por parte de todas as candidaturas, na sua postura 

e na sua acção, nomeadamente na actividade da Câmara Municipal, porque todos 

sabem que quem se posiciona como candidato tem actividades de responsabilidade 

na Câmara Municipal, ambas as candidaturas, relembrando à Assembleia Municipal 

que tem um dever muito importante que é o de fiscalizador de todos os candidatos e 

candidaturas. Na sua acção enquanto membros da autarquia e enquanto funcionários 

da autarquia sem excepção naturalmente, solicitando a todos que o desempenho não 

ponha em causa em momento algum os princípios democráticos nesta época que se 
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aproxima, sendo isto válido para os candidatos e para os apoiantes, quer estejam na 

Câmara Municipal ou não. Este apelo parece que não tem surtido muito efeito, porque 

a politica deve ser vista ao nível do debate politico e discussão de ideias e não à 

semelhança do que tem se visto, dando como exemplo os ataques pessoais a má 

língua, os blogues que é um triste exemplo, embora ocasionalmente apareçam um ou 

outro comentário construtivo, fazendo por último um apelo à elevação dos 

participantes nas candidaturas e aos seus apoiantes. 

Seguidamente usou da palavra o senhor José Manuel Sequeira Cardoso Bandeira, que 

expôs o assunto referido na anterior reunião da Assembleia Municipal relativo aos 

buracos existentes na EN342 os quais foram recentemente reparados, lamento contudo 

não ter existido o mesmo procedimento com os da estrada que liga o Esporão à aldeia 

de Pena o que está a dificultar cada vez mais a circulação viária naquela via, não 

sendo este um exemplo para atrair os turistas a visitarem as nossas Aldeias do Xisto. Um 

outro assunto que expôs foi o facto de as copas das árvores na estrada de acesso Góis-

Cortecega formarem um túnel que poderá trazer graves consequências caso haja 

algum incêndio, tendo por último referido que a presença dos javalis e veados é um 

problema em todo o concelho, em virtude destes causarem grandes danos na 

agricultura em várias localidades da freguesia de Góis.   

Dada a palavra ao senhor Vice-Presidente este referiu que relativamente às palavras 

proferidas pelo senhor deputado Jaime Garcia enquanto “camaleão”, acha que as 

pessoas por vezes têm se calhar um “defeito” de pensar que os outros praticariam 

quando estão ao serviço público aquilo que fariam se lá estivessem, achando que existe 

aqui uma distinção muito clara que tem que ser feita, uma coisa é a sua pessoa que 

deixou de ser militante do PS, mas que ainda não deixou de ser socialista, e que vai ser 

candidato pelo PSD, porque foi convidado pelo partido e, portanto, quem me chama 

“camaleão”, alguns é por maldade, outros se estão a falar em nome do grupo 

parlamentar do PSD são no mínimo infelizes, porque foi o PSD que me convidou, não 

sendo ele que se fez de convidado. Mais acrescentou, que esse será o Diamantino do 

futuro, será o Diamantino quando entrar em campanha, ninguém poderá dizer que até 

à presente data fez alguma campanha, estando aqui para cumprir um mandato, um 

programa, para cumprir um plano de actividades que foi sufragado pela população, 

sendo o que hoje está a fazer é defender o nosso relatório que foi feito por nós, sendo 
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essa a sua postura. O resto há-de ser quando se chegar a altura da campanha, não irá 

ofender ninguém nem tratar mal, informando ainda, que irá tentar defender-se o melhor 

possível, acrescendo que não irá aproveitar-se da função que desempenha para fazer 

campanha política. Quanto às denominações de “camaleão” e “mudar de camisola” , 

sabe que se predispôs-se a isso mas, convençam-se  que a única camisola que veste é 

a de Góis, não tendo mais nenhuma, está cá e para defender Góis. 

Relativamente às estradas nomeadamente a que liga Esporão-Pena, comunga com as 

palavras do senhor deputado José Bandeira, informando que em relação à estrada EN 

2 está aberto o concurso para reparação deste troço dentro em breve, informando 

também ter uma empreitada de reparação de algumas estradas, infelizmente não vão 

ser todas as que precisam, existem algumas na freguesia de Alvares que não vão ser 

objecto de reparação, contemplando esta a estrada de Pena, não é um piso definitivo 

mas que irá ficar transitável. Em relação às árvores na beira da estrada de acesso a 

Cortecega irá tomar as devidas providências e em relação aos javalis e veados será um 

assunto a discutir na parte final desta Assembleia Municipal.  

Interveio o senhor Victor Manuel Nogueira Dias tendo questionando o seguinte: se a 

Quinta da Ribeira ainda é propriedade da Câmara Municipal e, se o é, questionou, 

estando naquele local implantadas umas estufas, onde de facto se investiu algum 

dinheiro, pretende saber se a Câmara Municipal tem conhecimento que essas estufas já 

não têm pessoal permanente, tendo perguntado se a Câmara não tem 

responsabilidade na presente situação. De seguida, referiu que se aproxima o termo da 

venda da parcela da Quinta do Baião à Associação de Desenvolvimento Integrado da 

Beira Serra, tem de ser implementado o projecto para de facto, não fique sem efeito 

essa venda. Questionou ainda, se o projecto que deu azo da venda da referida parcela 

à ADIBER para ser implementado tem de voltar à Câmara Municipal, para sua 

aprovação. Mais acrescentou, que o projecto que na altura se falou, talvez fosse 

inovador, mas depois de terem sido levantados tantos problemas para se instalar um 

posto de combustível junto àquele local, questionou a ser realizado o projecto que a 

Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra deve ser um escândalo, 

realçou se o aludido projecto já foi apresentado à Câmara, em virtude de se aproximar 

o seu términos. Por último, questionou se a estrada de acesso entre a Rua de Cambelas 
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até à futura rotunda da estrada de circunvalação no Carvalhal foi uma obra 

comparticipada pela junta de freguesia de Góis.  

Em nome do PSD e em resposta à bancada do PS referiu para não estarem 

preocupados, porque quando o senhor Engº Augusto Nogueira Pereira serviu o PS já 

havia jovens que até ainda não votavam do PSD e, para seu descanso estes ainda se 

mantêm no PSD, estando à espera desta vez de alguém os poder ouvir, pois são 

indivíduos nesta altura com 50 anos. Segundo, mencionou que alguém duvidou que o 

Engº Diamantino Garcia alguma vez aceitasse o convite do PSD, porque se lembraria 

que um membro do PSD aqui o afrontou e de que maneira, pensaram mal, mas pior do 

que isso é que houve gente do PS pensou que o mesmo quando fosse proposto o nome 

do Engº Diamantino Garcia levantasse problemas porque tinha sido uma guerra que 

levou V. EXª. a dirigir-se ao Presidente da Câmara para tomar providências por causa da 

atitude que o senhor  Engº Diamantino tomou. Essa pessoa, concretamente ele, a 

tempo e horas foi pedir desculpa ao senhor Engº Diamantino e este assunto ficou 

resolvido, referindo ainda, que estará cá para o ajudar na sua candidatura, ele sabe 

com a gente que se vai meter. E para a bancada do PS apraz-lhe informar que não 

esteja preocupada, porque o PSD não o irá incomodar até ao final de Julho, após essa 

data com certeza que o irá fazer, talvez a Assembleia Municipal de Agosto já traga 

alguma novidade, na presente ainda é cedo.  

Interveio o senhor Diamantino Jorge Simões Garcia, informando que a Quinta da Ribeira 

é propriedade da Câmara Municipal, estando cedida à Santa Casa da Misericórdia, 

existindo uma projecto conjunto entre esta e a Câmara Municipal, não dispondo de 

qualquer informação relativa ao pessoal. Quanto ao Projecto da ADIBER para a parcela 

da Quinta do Baião informou que até à presente data não entrou nos serviços 

municipais qualquer projecto e, qualquer projecto a ser executado no Baião terá que 

ser naturalmente aprovado pela Câmara Municipal, não há nenhum projecto com o fim 

de ser aprovado e executado para a referida parcela. Relativamente à estrada na Rua 

de Cambelas foi uma obra executada em estreita colaboração com a Junta de 

Freguesia de Góis, informando ainda, da existência de várias obras feitas com o apoio 

desta Junta, tendo como resultado uma parceria perfeita relativamente àquilo que tem 

sido a colaboração entre estas duas autarquias. 
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Interveio o senhor Alexandre Vieira que referiu ir fazer alguns comentários às palavras 

aqui referidas pelo senhor Jaime Garcia e, se há uma coisa que o deputado não o 

pode acusar é de ser incoerente nas suas posições. Primeiro, está na bancada do PSD 

como independente e todas as tomadas de posição que teve durante estes quatro 

anos, tiveram como principal linha orientadora a sua consciência e aquilo que acha 

que pode ser ou que é melhor para o concelho de Góis, e não para os interesses do PSD 

ou de qualquer outra força partidária, frisando que dentro do grupo municipal do PSD 

nunca houve uma orientação de voto a que fossem obrigados. Como o sabem e está 

registado nas actas muitas das vezes o voto dentro da bancada do PSD foi 

diversificado, principalmente porque teve em conta a consciência de cada um, por isso 

incoerência nunca houve na bancada do PSD. Mais acrescentou, que em relação à 

referência da candidatura do senhor Engº Diamantino Garcia pelo PSD por parte do 

senhor Jaime Garcia, parece-lhe que este está demasiado ansioso em relação às 

eleições que se aproximam, sendo as suas intervenções nesse sentido, parecendo não 

estar tão certo e seguro naquilo que afirmou e que consta na última acta da 

Assembleia Municipal, em que referiu que o senhor Engº Diamantino ser o melhor 

candidato e que o PSD tinha feito uma boa escolha, parece-me que não está seguro 

em relação a isso. Em relação às palavras do senhor Engº Diamantino Garcia espera 

que o termo “camaleão” não tenha sido demasiado ofensivo para a sua pessoa, 

julgando que o mesmo o compreenderá o seu sentido, não tomando à letra essa 

metáfora que utilizou e assume. Mais referiu, acreditar que o senhor Engº Diamantino 

Garcia não se foi oferecer ao PSD para ser candidato por essa força politica, referindo 

se é candidato, não só o é porque foi convidado, mas sim por aceitou o convite. Nesse 

sentido, acha que faltou a explicação e a justificação das razões e motivações porque 

deixou de apoiar a candidatura no seu próprio partido e a candidata apresentada pelo 

PS. Como é natural, deveria ter ajudado o seu próprio partido e a candidata que foi 

eleita democraticamente no seio dessa comissão politica para ser a próxima candidata 

à Câmara Municipal de Góis. Referiu ainda, quanto às afirmações proferidas pelo 

senhor Jaime Garcia no que concerne à existência por parte dos jovens desinteresse de 

participação na vida política para as próximas eleições que se avizinham, parecendo-

lhe óbvio o motivo de tal desinteresse é que perante os candidatos que neste momento 

se apresentam à Câmara Municipal não irá mudar nada, isto porque, temos por um 
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lado um candidato pelo PSD que é um socialista e continua a sê-lo como atrás o 

afirmou, e que agora se vai candidatar à Câmara Municipal e que tem um historial no 

seu currículo enquanto vice-presidente, ou seja, está à vista de todos aquilo que fez e o 

que deixou de fazer, por outro lado, temos também uma socialista que também já 

esteve na Câmara, é obvio que as pessoas estejam desinteressadas porque sabem o 

que aconteceu até a esta data, o que foi o trabalho do PS em relação ao concelho de 

Góis e sabem que daqui para a frente vai ficar tudo na mesma.  

O senhor Jaime Garcia referiu querer esclarecer que quem usou o termo “camaleão” 

não foi a sua pessoa, somente referiu o adjectivo que alguém utilizou, isto é o deputado 

Alexandre Vieira. Em relação à questão da incoerência por si referida decorre dos 

termos, utilizados como por exemplo, “não devemos ligar aos partidos” e “depois passa-

se logo para o outro lado da barricada”, sendo estes conceitos que são antagónicos. 

Quanto à preocupação que foi entendida pela bancada do PSD que a bancada do PS 

tem relativamente ao Engº Diamantino essa preocupação não existe. Aquilo que foi dito 

na anterior Assembleia Municipal, pelo menos pela sua pessoa, mantêm tudo aquilo que 

disse não existe nenhuma preocupação e aquilo que mencionou foi um conjunto de 

recomendações e comentários relativamente àquilo que se advém que é a campanha 

politica, achando que não se deve deixar para segundo plano, como o senhor 

Alexandre Vieira estava a querer recomendar aquilo que é actividade politica, é 

demasiado importante para não nos preocuparmos com isso e, que toda a actividade 

que decorre nesta fase e naturalmente posterior à eleição deve ser acompanhada com 

todo o rigor e com a máxima atenção da Assembleia Municipal, e dessa função não se 

demite. 

Foi dada a palavra ao senhor Diamantino Garcia que referiu que há aqui um termo que 

está a ser muito usado e que é a palavra coerência, há pessoas que não mudam a vida 

a vida toda desde aquilo que fazem desde o início, quer politicamente, pessoal ou 

profissionalmente, sendo totalmente incoerentes, ele considera que para ele não tem 

qualquer incoerência naquilo que fez, defendeu o concelho de Góis pelo PS, se ganhar 

a Câmara Municipal pelo PSD irá defender o concelho de Góis da mesma forma, a sua 

coerência é total, é maior do que muita gente que continua no PS e que se está a servir 

do PS para fins pessoais, esses que aparentam ser coerentes, são completamente 

incoerentes. 
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4. PROPOSTA DE REGULAMENTO PARA A ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AOS ESTUDANTES/ENSINO 

SECUNDÁRIO E SUPERIOR – Foi presente a deliberação do Executivo Municipal de 

10.03.2009, relativa à proposta de Regulamento para a Atribuição de Apoios aos 

Estudantes do Ensino Secundário e Superior. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que de acordo com a citada 

deliberação, decorrido o prazo de discussão pública e não tendo sido apresentada 

qualquer reclamação ou sugestão, a Câmara emitiu parecer favorável ao mesmo, 

sendo este presente à Assembleia Municipal para aprovação.  

Usou da palavra o senhor Victor Manuel Nogueira Dias que referiu que os montantes a 

atribuir por estudantes são irrisórios, pouco mais dão que para pagar as despesas de 

deslocação e, que para a obtenção do mesmo são necessários um conjunto de 

requisitos. 

Na sequência da anterior intervenção o senhor Presidente da Assembleia Municipal leu 

o artigo 3º e 4º do presente Regulamento no qual conta o objectivo de atribuição do 

aludido apoio e a natureza e periodicidade deste. 

Interveio o senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia o qual congratulou-se por esta 

iniciativa do Município, concordando com as palavras do senhor Victor Dias que os 

montantes a atribuir podem ser pequenos, mas com certeza, quem dá o que pode a 

mais não é obrigado, sendo a presente proposta bastante razoável. No entanto e, 

atendendo àquilo que venha a ser a expectativa de atribuição e apoio cabimentado 

em orçamento com certeza que a câmara terá a possibilidade de vir a alterar os 

montantes a atribuir. 

Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que referiu que acha que a existir 

um Regulamento com valores que concordamos ou não, é sua opinião que deverá 

existir, não se poderá esquecer que os regulamentos poderão depois de aprovados a 

seu tempo poderão ser alterados num todo ou em parte, nomeadamente em termos 

monetários, tendo como base uma proposta da Câmara Municipal. 

Dada a palavra ao senhor Victor Dias, este referiu que um autarca não tem que estar 

preocupado em gastar o dinheiro que tem, mas sim com o que é preciso, isto é, as 

necessidades é que fazem as receitas. 

Posto à votação este assunto foi aprovado por unanimidade. 
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5. GOIFAL/PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMT (IMPOSTO MUNICIPAL DE TRANSMISSÃO) – Foi 

presente a deliberação do executivo de 10.03.2009 relativamente ao pedido de isenção 

de IMT (Imposto Municipal de Transmissão) da empresa Goifal - Caixilharia de Alumínio, 

Ferro e Inox, Lda, alusiva à aquisição do pavilhão – lote 4 na zona industrial de Góis. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que este assunto foi aprovado 

por unanimidade na Câmara Municipal, cabendo a esta Assembleia pronunciar-se 

sobre o mesmo. 

Interveio o senhor Victor Manuel Nogueira Dias que mencionou ser seu entendimento 

que não se devia isentar impostos, uma vez que estes são receitas directas para o 

Município. Contudo, como já referiu em outras vezes, entende que existem outras 

maneira da Câmara Municipal colaborar e apoiar os industriais, não podemos é abdicar 

das receitas, porque se o fizer como é que se vai fazer, questionou. Acrescentou que 

não é contra as isenções, achando ser uma atitude positiva, sugerindo que a Câmara 

Municipal faça essa isenção.   

Dada a palavra ao senhor Jaime Garcia referiu e à semelhança da situação ocorrida 

na última reunião de 2009 de uma empresa instalada em Góis, também a presente a 

Goifal lhe parece ser uma empresa com uma importância crescente no tecido 

empresarial do concelho e com relevância em termos de emprego que fomenta, da 

actividade que presta e da mais valia que isto tudo representa para o concelho de 

Góis, entendendo também que o facto de em termos legais existir a possibilidade de 

concessão da isenção do IMT neste tipo de situações, estamos a falar de um beneficio 

fiscal que é dado devido à situação de interioridade, e estamos a falar de um imóvel 

que fica afecto à actividade da empresa, não estamos a falar de uma simples fracção 

com fins meramente com fins comerciais e com obtenção de lucros, transacções que 

são feitas tendo como finalidade a criação de condições ou a criação ou aquisição de 

instalações para a actividade principal da empresa. Tendo em conta aquilo que é 

conhecido desta empresa, os sócios são residentes no concelho assim como os seus 

trabalhadores, a sua grande capacidade técnica que lhe é reconhecida é sua opinião 

que faz todo sentido a concessão da referida isenção. Se a Câmara Municipal não 

tivesse deliberado favoravelmente ou se a Assembleia não autorizasse esta isenção, em 

primeiro lugar iria criar uma situação de injustiça em relação a outras situações que já 

foram concedidas anteriormente. 
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Interveio senhor Alexandre José Ramos Vieira congratulando-se com o facto de existirem 

e aparecerem empresas que querem investir em Góis e, numa altura de crise com a que 

atravessamos talvez seja um garante que pretendam manter a sua actividade no 

concelho e contribuir para o desenvolvimento deste, com os postos de trabalho que já 

criaram e que eventualmente possam vir a criar, lamento contudo, de não aparecerem 

mais industriais a investir no concelho, porque isso seria sinónimo que as pessoas queriam 

instalar-se cá, querendo também contribuir para o desenvolvimento do concelho. 

Posto à votação este assunto foi aprovado por unanimidade. 

6. IRMÃOS FIGUEIREDO – ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LDA/PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMT 

(IMPOSTO MUNICIPAL DE TRANSMISSÃO) - Foi presente a deliberação do executivo de 

10.03.2009 relativa ao pedido de isenção de IMT ((Imposto Municipal de Transmissão) 

relativamente à transacção do imóvel onde funciona a residencial “Casa Santo 

António”, propriedade da firma Irmãos Figueiredo, na vila de Góis, solicitação a que a 

Câmara Municipal aprovou por unanimidade.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou os presentes do conteúdo da 

deliberação, dando de seguida a palavra. 

Usou da palavra o senhor deputado Jaime Garcia que, de acordo com o conteúdo da 

carta da firma supra mencionada, teceu algumas considerações e esclarecimentos 

relativamente à questão do leasing. Seguidamente, referiu que quanto à empresa 

propriamente dita e à semelhança da deliberação relativa à empresa Trans Serrano e 

até porque se estar a falar de empresas com actividades na área do turismo, seria 

discriminatório se não fosse feita a concessão, até porque o turismo é uma das 

actividades que o próprio plano estratégico municipal apresenta como fonte de 

desenvolvimento para o nosso concelho. 

Posto à votação o presente assunto foi aprovado por unanimidade. 

7. RELATÓRIO FINANCEIRO DA CÂMARA MUNICIPAL - O senhor Presidente da Assembleia 

Municipal informou que o Relatório Financeiro da Câmara Municipal foi remetido a 

ambos os líderes das bancadas municipais, pondo  este documento à disposição dos 

senhores deputados para consulta. 

8. DAF/RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ANO DE 

2008 – Foi presente a deliberação do Executivo de 14.04.2009 relativa ao Relatório de 

Gestão e documentos de Prestação de Contas do ano de 2008, a qual foi deliberada 
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com dois votos a favor e duas abstenções dos senhores Vereadores do PSD. 

Seguidamente foi lida a deliberação pelos elementos que compõe a mesa da 

Assembleia Municipal. 

Usou da palavra o senhor Antonino dos Prazeres Antunes fazendo referência ao 

montante orçamentado na execução anual das grandes opções ao plano para a 

compra do terreno para o Centro Escolar de Alvares, sendo sua opinião que aquele 

terreno não tem o valor monetário exorbitante pelo qual foi comprado, sendo certo que 

num futuro próximo a venda de terrenos naquela área irá sofrer alterações significativas 

no preço de venda, questionando sobre os metros quadrados do terreno comprado em 

virtude do valor da sua compra. O senhor Vice-Presidente informou que no aludido 

documento consta o montante previsto: 65.000,00 euros e o montante executado: zero 

euros, isto é, quer dizer que estava previsto no plano, mas que não foi executado. 

Interveio o senhor Alexandre José Ramos Vieira referiu que em termos gerais tendo em 

conta a deliberação do executivo relativa ao presente assunto, esta resume e faz síntese 

do que é este documento. Em primeiro lugar, referiu que em qualquer economia desde 

as mais pequenas e elementares, como a familiar, quem gere alguma coisa nos 

momentos que correm, um dos principais objectivos que deve ter em conta é reduzir a 

despesa, pelo que mencionou que este deveria ser um dos objectivos principais, fazendo 

alusão que no documento a receita aumentou mais que a despesa, mas o que é facto 

é a que a despesa também aumentou. Reforçando, que este deveria ser um aspecto 

principal a ter em conta e, isso sim reflecte ser uma boa gestão e se não se reduz a 

despesa, é positivo que ela também não aumente. Em segundo lugar, fez uma 

comparação: se em Janeiro de 2008 aquilo que a Câmara Municipal se propôs fazer foi 

a construção de um edifício, em Dezembro do mesmo ano a única coisa que foi feita 

foram apenas os alicerces e pouco mais desse edifício, reflectindo isto o desempenho do 

Município do ano transacto.  

Seguidamente interveio o senhor Jaime Garcia que referiu entender que num cenário 

como é o concelho de Góis aquilo que é necessário realizar é efectivamente despesa, 

desde que seja investimento, sendo isto que Góis precisa: investimento e não a criação 

de despesas sem resultados, despesas que num futuro não tenham aplicação prática, 

que não tenham utilidade daquilo que são as necessidades da população e das 

empresas. A despesa aumentou, mas deveria ter aumentado ainda mais, pois conforme 
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está descrito no documento, pois se algumas obras que agora estão em fase inicial, 

estivessem já em fase mais avançada seria ideal, mas sabemos as razões porque tal 

aconteceu, nomeadamente o atraso de alguns financiamentos no âmbito do QREN, e 

no momento em que existem a nível geral e global, graves dificuldades económicas é 

de salutar o nivel de execução, ainda que relativamente baixo das grandes opções do 

plano. Existem obras e despesas que estão orçamentadas e que acabam por não se 

realizar, tendo de alguma forma concordar com aquilo é dito neste relatório que o plano 

podia ser mais realista. O plano que se propuseram foi minimamente realizado, embora 

com execução relativamente baixa, revela assim alguma capacidade, tendo em conta 

todas as condicionantes, como as dificuldades económicas, dificuldades do próprio 

concelho, com a receita reduzida embora ela tenha aumentado este ano como se 

pode verificar neste documento. Dificuldade naquilo que é a gestão dos recursos 

humanos parecendo-lhe ser algo que é vital alterar e corrigir de forma a que as pessoas 

possam ter as suas funções bem definidas e possam saber exactamente aquilo que é   

pedido, que tenham objectivos e que depois venham a ter também uma avaliação 

coerente, uma avaliação que os sirva para os incentivar no seu desempenho, tendo por 

último referido que haja uma politica de motivação e de ensinamento a todos os 

trabalhadores através da formação profissional mas que deve existir uma estrutura em 

que os lugares de dirigente, de técnico e dos funcionários das áreas mais basilares da 

Câmara Municipal, estejam plenamente preenchidos, com lógica e sequência.  

Terminou a sua intervenção fazendo alusão à intervenção da Drª. Graça Aleixo na 

deliberação do executivo quando esta refere a execução orçamental como uma 

“manta de retalhos”. Naturalmente que isto não é uma empresa que tem por norma 

uma actividade concentrada num só objectivo o qual é o fim da sua actividade. 

Estamos sim numa Câmara Municipal e uma autarquia tem muitas responsabilidades e 

muitas solicitações a todos os níveis, tem de seguir linhas orientadoras, havendo também 

projectos alavancadores, onde haja investimento mais significativo mas que 

naturalmente o relatório de gestão e de contas tem de ser uma manta de retalhos, 

tendo apresentado para o feito alguns exemplos. Manifestou ainda a opinião que a 

Câmara Municipal continua com a necessidade de implementar maior ambição com 

necessidade de realizar mais investimento. A Câmara Municipal goza de saúde 

financeira, os próprios indicadores referenciados indicam isso.  
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Interveio o senhor Victor Manuel Nogueira Dias que teceu algumas considerações sobre 

como eram feitos os orçamentos e como o são feitos, demonstrando com alguns 

exemplos. 

Posto à votação o presente assunto foi aprovado com nove votos a favor, quatro 

abstenções e um contra para o qual foi apresentada uma declaração de voto, a qual 

fica a constituir o Anexo I da presente Acta. 

APROVAÇÕES EM MINUTA: 

Foram aprovados em minuta para efeitos imediatos os pontos números: Quatro, Cinco, 

Seis e Sete. 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 

a) O senhor Ângelo Henriques, residente em Cortes, referiu o seu descontentamento 

relativamente às invasões constantes nos terrenos agrícolas dos javalis os quais fazem 

danos irreparáveis nas culturas, sendo urgente a intervenção do Município para 

acautelar esta situação. Seguidamente, fez uma breve alusão à reserva que foi feita 

para caça, apelando para que se possa abater alguns destes animais de modo a 

precaver situações de calamidades nos terrenos agrícolas.  

b) O senhor João Reis Fonseca, residente em Cortes, informou que apesar das 

precauções tomadas para prevenir a destruição agrícola por parte dos javalis, como o 

investimento em arame farpado e outros materiais, a destruição dos produtos agrícolas 

ainda plantados tem sido devastadora, tendo para o efeito mostrado aos presentes 

alguns produtos agrícolas, como batatas, destruídas em consequência da presença 

daqueles animais naquelas terras. Sugeriu que se juntassem alguns monteiros para que se 

procedesse ao abate destes animais,  de modo a prevenir mais destruições, solicitando a 

intervenção da Câmara Municipal nesta situação. 

c) A senhora Elisabete Barata, residente em Cortes, referiu que no presente ano já 

plantou três vezes batatas, sendo estas destruídas pela presença do javali nos seus 

terrenos de cultivo, causando prejuízos irreversíveis. Acrescentou, que em Cortes existe 

uma fossa a qual se encontra a céu aberto, propagando um mau odor o qual pode 

trazer algumas consequências a nível de saúde, solicitando a interferência da Câmara 

Municipal para resolver este assunto, bem como a questão dos javalis.  

Dada a palavra ao senhor Vice-Presidente referiu que compreende a situação 

apresentada pelos munícipes, informando não ter a noção que esta situação fosse tão 
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grave. Mais referiu, que foi informado da existência de ataques pontuais de javalis, 

veados e gamos em alguns sítios, não lhe parecendo que fosse em grande dimensão. 

Informou que existem várias soluções para combater esta situação: a Câmara tem uma 

reserva municipal, de facto não está a haver um maior controlo quanto ao número de 

espécies existentes nesta zona, sendo certo que a agricultura cada vez é menos e os 

animais têm menos que comer, acabando por atacar mais em grupo e fazer maiores 

despesas, sendo que uma das hipóteses realizada foi a de executar várias batidas, não 

tendo tido um resultado positivo, uma vez que não se conseguiu realizar uma única 

batida. Existe também a possibilidade de pessoas que sejam caçadoras de tirarem uma 

licença especial e fazerem esperas aos animais e abate-los, não sabendo se esta será a 

melhor solução para se controlar todos os animais. Solicitou aos munícipes que 

expuseram o problema dos javalis que apresentassem na Câmara Municipal uma queixa 

neste sentido, para que se proceda a um levantamento de todas as situações. Por último 

referiu, que existe a hipótese de compensar as pessoas pelos prejuízos causados, mas isso 

não chega, acrescentou o que se tem de fazer urgentemente é o controlo do número 

destes animais, não tendo informação neste momento quanto ao numero de animais 

existentes no concelho de Góis.  

Relativamente à questão dos esgotos, informou que a fiscalização da Câmara Municipal 

foi ao local, tendo sido realizado um relatório referente a este assunto, concluindo-se que 

existe de mau cheiro naquela zona, contudo não se sabe a origem do mesmo. 

Oportunamente deslocar-se-á uma equipa técnica ao local para melhor averiguar o 

motivo de tal odor. 

d) O senhor Silvino Martins começou a sua intervenção por cumprimentar os presentes, 

referindo que esta irá ser a última intervenção que faz enquanto público e munícipe 

neste mandato, informando que irá focar quatro assuntos. O primeiro tem a ver com 

aquilo que se passou nesta sala do passado Sábado, nas comemorações do 34º 

aniversário do 25 de Abril e do que tem sido a prática dos últimos anos, realmente estas 

comemorações têm sido não sei bem o quê disse sinceramente, só está presente quem 

é chamado para tal, fazendo aquilo que nós já sabemos ano após ano. Referindo ainda, 

ter a nítida percepção como maioritariamente grande parte do povo desta terra e do 

próprio País, de que existe um ciclo que está a acabar e alguma coisa de novo aí vem, o 

que o apoquenta um bocadinho, especialmente quando depois ver e ouvir 
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determinados discursos e posições que são aqui assumidas e com as quais não está 

minimamente identificado. Para se intervir publicamente em questões politicas é preciso 

ter algum substrato, é preciso ter algum conhecimento da realidade da história passada, 

recente e menos recente e, depois ter substrato ideológico e politico para as proferir e, 

portanto, referiu não se identificar minimamente com algumas coisas que se foram 

proferidas no passado Sábado; não gostou delas e está aqui a manifestar o seu 

descontentamento, concluindo que as palavras ficarão sempre com quem as profere e 

o povo na altura certa saberá julgar. Seguidamente mencionou um assunto que o 

preocupa de alguma forma, sendo consequência de alguma incapacidade que o 

Município está a ter para gerir as questões sociais do concelho, tendo referido que é do 

conhecimento de todos a situação que se passou em Vila nova do Ceira; sendo esta 

gravíssima, de uma pessoa que mesmo tendo procedimentos comportamentais muito 

difíceis de gerir não devia, nem merecia enquanto Homem ter acabado naquela triste 

maneira, Portanto, isto temos que assumir todos enquanto munícipes, enquanto 

concelho, a responsabilidade daquilo que se passou, sendo óbvio que a 

responsabilidade é global, porque há responsáveis efectivos, o município gasta 

anualmente muito dinheiro na acção social, e é óbvio que alguém fez indevidamente o 

seu trabalho. Acrescentou, que existe muito trabalho feito neste concelho neste campo, 

sendo este necessário, trabalho que é bem-vindo, trabalho que tem que ser 

reconhecido, temos que assumir que quando existem os problemas a responsabilidade é 

maior. Mais referiu que, há problemas sérios ao nível das escolas, envolvendo 

nomeadamente algumas crianças, há problemas sérios sociais a nível de crianças cada 

vez mais, também devido à crise económica em todo o concelho, tendo o município 

obrigação de os conhecer e de os tratar. Não pode e não basta dar-lhes dinheiro, é 

preciso ir ao terreno, acompanhar as situações e verificar uma coisa tão simples como 

isto: perguntar aos professores do 1º, 2º e 3º ciclos, se os alunos quando chegam à escola 

de manhã estão em condições de nutrição perfeita ou imperfeita. 

Relativamente à questão da água, ficou perfeitamente esclarecido com a posição do 

senhor Presidente da Assembleia Municipal, tendo feito referência que no momento os 

funcionários da Câmara Municipal são no concelho de Góis quase uma classe 

privilegiada, não sabendo se ganham muito ou pouco isso não o preocupa, mas de uma 

coisa tem a certeza é que amanhã terão emprego, os restantes munícipes não têm essa 
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garantia e portanto, sendo sua opinião que este grupo de pessoas identificadas devia 

ter vergonha de pedirem uma redução no preço da água para seu próprio consumo, é 

perfeitamente inaceitável, aceitável seria virem pedir para todos os munícipes, sendo 

que este assunto não tem dignidade para ser presente a esta Assembleia, mas ainda 

bem que o fez porque assim ficamos a conhecer determinado tipo de posições e 

comportamentos. 

Por último, abordou a questão das contas, tendo referido que notou desde o princípio 

desta candidatura que a Assembleia Municipal tinha muita dificuldade em discutir este 

assunto, tem muita dificuldade em discutir o orçamento e o plano, bem como a 

apresentação de contas. Ora estes dois assuntos, são somente duas questões 

fundamentais ao longo da gestão municipal de um ano, era a Assembleia de Dezembro 

e de Abril. Podendo verificar presentemente muitas faltas, acrescentando que quem não 

respeita um mandato que recebeu no dia em que foi eleito, parece que não tem 

capacidade para discutir o que quer que seja. Mais referiu que irá fazer quatro anos em 

Dezembro que enquanto Presidente da Secção PSD, veio a esta Assembleia dizer ao 

senhor Presidente de Câmara se tem um plano e um orçamento aprovado tem de ser 

executado, a única entidade que vê aqui hoje interessada pelo concelho é o executivo 

municipal de resto está tudo contra, está a Assembleia Municipal, está o Partido 

Socialista, estão os funcionários da Câmara, estão todos contra. Mais referiu, as posições 

tomadas pelo executivo camarário, nomeadamente por parte dos Vereadores do PSD, 

uma vez que nunca foi questionado por estes até à data o balanço da execução do 

plano e do orçamento, tecendo algumas considerações sobre este assunto. Finalizou a 

sua intervenção informando que depois de ter assistido a esta Assembleia Municipal 

sabe bem aquilo que não quer e quem não quer. 

Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal que mencionou que 

relativamente à intervenção do senhor Silvino Martins na parte alusiva às comemorações 

do 34º aniversário do 25 de Abril, referiu que se não fosse esta revolução o munícipe não 

poderia intervir nesta Assembleia Municipal da maneira como falou. 

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

declarada encerrada a sessão, eram vinte horas e trinta minutos, da qual para constar 

se lavrou a presente acta que irá ser assinada pelo senhor Presidente e pelo primeiro 

secretário.  
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O Presidente, ___________________________________________ 
 

      O Primeiro Secretário ____________________________________ 
 
 


