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Ata nº 3/2021 – Sessão ordinária de vinte e cinco de junho de 2021 

 

--------Aos vinte e cinco dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e um, no auditório da Casa da 

Cultura de Góis, reuniu em sessão ordinária a Assembleia Municipal do Município de Góis. --------------

--------Pelas dezassete horas o senhor Presidente da Assembleia Municipal, Diamantino Jorge Simões 

Garcia, declarou, nos termos da Lei, aberta a sessão, começando por apresentar cumprimentos a todos 

os presentes, nomeadamente à senhora Presidente e Vice-Presidente da Câmara, aos senhores 

Vereadores, aos deputados das bancadas do Partido Socialista, Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis e Partido Social Democrata. ----------------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Assembleia passou a palavra ao Primeiro Secretário que procedeu à 

chamada:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Presidente Assembleia: Diamantino Jorge Simões Garcia (GCE “Independentes por Góis”)--------

--------Primeiro Secretário: José Rodrigues (Partido Socialista);-----------------------------------------------------

-------Segunda Secretária: Ana Andreia Antão Barata (Partido Socialista);---------------------------------------

-------Partido Socialista: ------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Jaime Miguel Fernandes Garcia; -------------------------------------------------------------------------------------

-------Aida de Jesus Garcia Martins Baeta;--------------------------------------------------------------------------------

-------Gonçalo Nuno Martins dos Santos; ---------------------------------------------------------------------------------

-------Joana Fonseca Tavares; ------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Grupo de Cidadãos Eleitores “Independentes por Góis”: ----------------------------------------------------

-------Amílcar José Barata Aleixo; -------------------------------------------------------------------------------------------

-------Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões;-------------------------------------------------------------

-------António José Nunes Gil;------------------------------------------------------------------------------------------------

--------José Carlos Rodrigues Garcia; ---------------------------------------------------------------------------------------

---------Partido Social Democrata: ------------------------------------------------------------------------------------------

----------Maria do Céu Simões Alves; ---------------------------------------------------------------------------------------

----------Nuno Miguel Almeida Alves; --------------------------------------------------------------------------------------

----------Manuel Enéscio de Almeida Gama; ------------------------------------------------------------------------------

----------Luís Filipe de Almeida Nogueira Dias. ---------------------------------------------------------------------------

----------Presidentes das Juntas de Freguesia: --------------------------------------------------------------------------
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---------Alvares - Victor Manuel Fonseca Duarte (GCE “Independentes por Góis”); ----------------------------

---------Góis - Ana Paula Rodrigues Gonçalves (Partido Socialista); -------------------------------------------------

---------União de Freguesias do Cadafaz e do Colmeal - António Alves Martins (Partido Socialista); ------

---------Vila Nova do Ceira - António Barata Carvalho (Partido Socialista). ---------------------------------------

---------FALTAS: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Dos dezanove membros que compõem a Assembleia Municipal verificou-se a falta dos seguintes 

membros: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Jaime Miguel Fernandes Garcia (Partido Socialista);-----------------------------------------------------------

--------Ana Andreia Antão Barata (Partido Socialista);------------------------------------------------------------------

--------Gonçalo Nuno Martins dos Santos (Partido Socialista);-------------------------------------------------------

--------Joana Fonseca Tavares (Partido Socialista);----------------------------------------------------------------------

--------Nuno Miguel Almeida Alves (Partido Social Democrata).-----------------------------------------------------

--------Manuel Enéscio de Almeida Gama (Partido Social Democrata).--------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que os membros ausentes tinham 

justificado a sua falta nos termos legais. ---------------------------------------------------------------------------------

--------SUBSTITUIÇÕES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Foram substituídos os seguintes membros: ---------------------------------------------------------------------

--------Jaime Miguel Fernandes Garcia, foi substituído por Hélder Jorge Pereira Antunes Barata;---------

--------Ana Andreia Antão Barata, foi substituída por Sónia Maria Lopes Pinheiros Ramos;------------------

-------Gonçalo Nuno Martins dos Santos, foi substituído por Paulo Manuel Nogueira Santos;--------------

-------Nuno Miguel Almeida Alves, foi substituído por Tiago Manuel Moniz Ferreira;-------------------------

-------Manuel Enéscio de Almeida Gama, foi substituído por Gonçalo Filipe Matos Gaspar.-----------------

--------Câmara Municipal: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Registaram-se, pela Câmara Municipal, as seguintes presenças: -----------------------------------------

---------Presidente da Câmara: Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira.-----------------------------------------

---------Vice-Presidente da Câmara: Graciano Antunes Rodrigues. -------------------------------------------------

---------Vereadores: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------António Rui de Sousa Godinho Sampaio; -----------------------------------------------------------------------

---------José Alberto Domingos Rodrigues;--------------------------------------------------------------------------------

--------Maria Helena Antunes Barata Moniz.------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que na ausência da deputada Ana 
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Andreia Antão Barata, 2ª Secretaria da Mesa da Assembleia Municipal, dirigiu convite à deputada Ana 

Paula Rodrigues Gonçalves para ocupar o lugar, nesta sessão, como 2ª Secretária da Mesa.--------------

--------Prevaleceu-se da oportunidade para felicitar o senhor Graciano Antunes Rodrigues pelo cargo 

que presentemente ocupa no Município de Góis, Vice-Presidente da Câmara Municipal e Vereador a 

tempo inteiro fazendo votos de um bom trabalho no exercício das suas funções.----------------------------

--------Havendo “quórum”, o senhor Presidente procedeu à leitura da Ordem do Dia, a saber:------------

---------ANTES DA ORDEM DO DIA:-----------------------------------------------------------------------------------------

---------1. Aprovação da Ata nº 2/2021-------------------------------------------------------------------------------------

---------2. Informação sobre o expediente da Assembleia Municipal-----------------------------------------------

---------3. Apreciação de assuntos de interesse para o Município.--------------------------------------------------

--------ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------1.CIM RC/Despesas a cabimentar no âmbito do acordo de financiamento das atividades 

exercidas ao abrigo dos contratos interadministrativos de delegação das competências dos municípios 

e financiamento do serviço intermunicipal e inter-regional---------------------------------------------------------

--------2. Prestação de Contas/Ano 2020----------------------------------------------------------------------------------

--------3. Relatório e Parecer do Órgão de Fiscalização e Certificação Legal de Contas/Ano 2020----------

--------4. Prestação de Contas Consolidadas/Ano 2020----------------------------------------------------------------

--------5. Certificação Legal de Contas Consolidadas--------------------------------------------------------------------

-------6. LCPA/Pedido de Autorização para a Assunção de Compromissos Plurianuais------------------------

-------7. Relatório da Atividade Económica e Financeira da Câmara Municipal----------------------------------

-------PÚBLICO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------ANTES DA ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------------------------------

--------1. APROVAÇÃO DA ATA Nº 2/2021--------------------------------------------------------------------------------

--------Uma vez que todos os membros da Assembleia se encontravam na posse do exemplar 

fotocopiado da ata em epígrafe, previamente enviado para análise, foi dispensada a sua leitura, sendo 

de imediato submetida à apreciação.--------------------------------------------------------------------------------------

--------Não se registando intervenções, foi a mesma aprovada por unanimidade.-----------------------------

--------Em conformidade com o nº 3, do artigo 34º do Código do Procedimento Administrativo, os 

deputados Sónia Maria Lopes Pinheiros Ramos, Tiago Manuel Moniz Ferreira e Gonçalo Filipe Matos 

Gaspar não participaram na votação por não terem estado presente na sessão a que a mesma 

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

--------O senhor Presidente da Assembleia informou que o expediente rececionado pela Assembleia 

Municipal é reencaminhado para aos líderes de bancada dos Grupos Municipais no sentido de 

diligenciarem no âmbito do Grupo Municipal que representam. --------------------------------------------------

--------Referiu ter estado presente na 9º sessão da Assembleia Intermunicipal da CIM RC, realizada a 

31.05.2021, na qual foi apresentado um documento que considera muito importante denominado de 

“Estratégia Integrada de Desenvolvimento Territorial da Região de Coimbra 2021-2027”, tendo este 

sido reencaminhado aos senhores líderes de bancada esperando que o tenham divulgado pelos 

elementos das suas bancadas. Referiu ser um documento interessante traçando rumos relativamente 

àquilo que se pretende nos concelhos que integram a CIM RC entendendo que o mesmo deve ser do 

conhecimento de quem continuar na atividade política no nosso concelho. Ainda sobre a sessão referiu 

que a mesma decorreu quer com elementos presenciais, quer com elementos por videoconferência, 

sendo que houve momentos um pouco constrangedores por causa de falhas técnicas por parte de 

quem estava na sessão via online, sendo que no ato de votação de alguns assuntos foi-lhe difícil saber 

quem votou a documentação pela dificuldade que teve em verificar no computador a votação, não 

querendo dizer com as suas palavras que a mesma não tenha corrido da melhor maneira, porém 

entende que esta modalidade, presencial e não presencial, simultaneamente não será mais correta 

face aos constrangimentos técnicos que podem acontecer no decorrer da mesma. -------------------------

--------A Assembleia Municipal tomou conhecimento.----------------------------------------------------------------- 

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

--------O senhor Presidente da Assembleia deu a palavra aos elementos da Assembleia Municipal.------

--------O deputado Luís Filipe de Almeida Nogueira Dias iniciou a sua intervenção dirigindo felicitações 

à senhora Presidente da Junta de Freguesia de Góis, Dr.ª Ana Paula Rodrigues Gonçalves, pelo facto 

de a Freguesia de Góis ter sido distinguida com o Galardão de Eco-Freguesias XXI. De igual modo, dirigiu 

felicitações à Câmara Municipal pela apresentação da nova página do Município de Góis esperando 

que esta promova a atividade municipal e, consequentemente, o nosso território. Também dirigiu 

felicitações ao Góis Moto Clube, a todas as Entidades Públicas, Privadas e Voluntários, pelo êxito do 

16º Enduro Paraíso Todo-o-Terreno de Góis, prova pontuável para o Campeonato Nacional de Enduro, 

iniciativa realizada a 02.05.21, felicitações extensivas à organização da 23º edição do Portugal de Lés 

a Lés, porquanto esta iniciativa contemplou uma paragem no espaço de lazer do Parque do Cerejal, 

bem como uma passagem pelo Vale do Ceira, realçando que este deveria estar turisticamente bem 
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mais aproveitado. Prevaleceu-se para parabenizar a Câmara Municipal pela excelente organização da 

prova do Rally de Portugal, esperando que seja dada continuidade a este evento desportivo na Região 

Centro.  Porém, não pode deixar de referir o facto de a Câmara Municipal ter tido um espaço no troço 

para receção de algumas entidades convidadas, conforme pôde constatar na imprensa, e não ter sido 

dirigido convite aos elementos desta Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------

--------Seguidamente congratulou-se pela inauguração de mais uma unidade de alojamento, a “Casa de 

Campo Cale do Ceira”, da empresa TransSerrano, fazendo votos para que seja um êxito a todos os 

níveis.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Relativamente à Praia Fluvial da Peneda/Pêgo Escuro e aproximando a época balnear deve esta 

zona reunir todas as condições para que quem nos visita para usufruir do seu tempo de lazer possa 

divulgar a excelência deste lugar, pelo que lhe apraz mencionar alguns melhoramentos que devem ser 

realizados nomeadamente a pintura do gradeamento existente em toda a zona, a levada ter água e o 

arranjo da rua de acesso do Terreirinho à Peneda, factores que poderão efetivamente não contribuir 

para aquilo que apelidamos de turismo de excelência. Ainda sobre aspectos menos positivos referiu 

que a ponte existente na Murtinheira também necessita de uma pintura porquanto é visível a ferrugem 

existente nesta, verificando-se a mesma situação na ponte do Cabril. Ainda no Cabril, referiu a 

existência de um tanque de abastecimento situado numa barreira a qual se encontra em situação de 

uma possível derrocada pelo que alertou que deve esta situação ser verificada pelos serviços 

municipais. Uma outra questão que desejava que o informassem era sobre o ponto de situação da 

intervenção necessária na estrada de acesso à Monteira, Vila Nova do Ceira. Sobre a Praia Fluvial de 

Alvares referiu que desejava felicitar a Câmara Municipal pela atribuição por parte da ABAE da 

Bandeira Azul, distinção que no presente ano não contemplou a Praia Fluvial das Canaveias, tendo a 

Praia Fluvial de Peneda/Pêgo Escuro sido novamente distinguida com este galardão. Ainda sobre a 

Praia Fluvial de Alvares desejava ter conhecimento dos trabalhos que estão a ser realizados na 

infraestrutura uma vez que a mesma foi objeto de requalificação, bem como quais os procedimentos 

que se encontram a ser tomados relativamente ao caudal no sentido de não se colocar em risco a 

época balnear. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Relativamente à APIN referiu que desejaria saber qual o ponto de situação no que concerne à 

disponibilidade de um balcão desta entidade na Câmara Municipal para que os munícipes possam 

tratar de algum assunto relacionado com o abastecimento de água.--------------------------------------------- 
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---------Relativamente ao processo da Quinta do Baião referiu ser do seu conhecimento que a referida 

parcela já se encontra em propriedade da Câmara Municipal pelo que questionou se já existe projeto 

para implementar neste espaço. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------O deputado Amílcar José Barata Aleixo referiu que finalmente o projeto da Praia Fluvial de 

Alvares encaminha-se com dignidade para o seu termo estando um espaço agradável e recetivo ao 

lazer. Referiu que se deve ter em atenção a prática de campismo selvagem, facto que pôde constar na 

passada noite pelo que a continuar o espaço poderá ficar danificado pelo que urge tomar os devidos 

procedimentos para colmatar esta situação. Ainda sobre este espaço desejava ter conhecimento de 

como é que irá ser realizada a sua manutenção, se esta será entregue à Junta de Freguesia ou se irá 

ser da competência da Câmara Municipal, salientando que a sua questão é no sentido se o espaço não 

tiver uma manutenção assídua poderá entrar em estado de degradação. Referiu que sendo a Câmara 

Municipal proprietária de uma maternidade de trutas seria interessante que fosse equacionada a 

hipótese de algumas destas serem colocadas no Sinhel. ------------------------------------------------------------

--------No que concerne aos pontos de água existentes na freguesia de Alvares fez alusão aos tanques 

existentes, bem como às placas de sinalização destes, havendo estradas de acesso aos mesmos limpas, 

porém referiu a existência de alguns destes sem água, como é o caso do existente em de Casal de Cima 

e o da reta da Simantorta, pelo que solicitou que sejam tanto estes como os restantes verificados uma 

vez que se aproxima a época de maior risco de incêndio florestal. -----------------------------------------------

--------Terminou a sua intervenção fazendo alusão à etapa do Rally de Portugal no nosso concelho 

reputando a mesma de excelente conforme os elogios tecidos por muitos.------------------------------------

--------A deputada Maria do Céu Simões Alves referiu que tanto o momento para aprovação do 

Orçamento, como o momento para aprovação da Prestação de Contas constituem das maiores 

responsabilidades do Município, quer em sede do órgão Executivo, quer em sede do órgão 

Deliberativo, reflectindo respectivamente o plano de acção proposto e a sua cabimentação nos meios 

disponíveis, e no final a sua avaliação de resultado.  O órgão Assembleia Municipal tem competências 

de apreciação, fiscalização e de funcionamento previstas na lei, competindo à Câmara Municipal 

elaborar e aprovar os documentos de Prestação de Contas, a submeter à apreciação e votação da 

Assembleia de Municipal, de acordo com a alínea i), do n.º 1 do artigo 33.º do RJAL. A Assembleia 

Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, aprecia e vota os documentos de Prestação de Contas, 

ou seja, aprecia e fiscaliza se a Câmara cumpriu as Opções do Plano e Orçamento aprovado para o ano 

respectivo. Sistematicamente e aparentemente sem quaisquer consequências, não obstante as 
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sucessivas chamadas de atenção e reclamação, não são cumpridos os prazos mínimos de entrega e 

disponibilidade dos documentos aos elementos da assembleia para apreciação em cada Assembleia 

Municipal, e desta vez, mais pela importância e responsabilidade do assunto, o documento da 

Prestação de Contas, volumoso como tem de ser, é entregue com apenas um dia para conhecimento 

e formação de tomada de posição sobre o mesmo. O documento de Prestação de Contas foi aprovado 

pelo órgão Executivo a 31 de maio, data em que deveria ter sido remetido ao órgão Deliberativo, 

exactamente, como deriva da informação emitida pela DGAL de abril de 2021. Ainda que não tenha 

sido remetido nessa data se o fosse na semana seguinte, ou na segunda semana seguinte, com certeza 

que estaríamos todos apetrechados do documento para que, no dia de hoje, com firmeza tomarmos 

as nossas posições. Referiu que esta actuação é ilegal, inadmissível, desrespeitosa e negatória de 

funções, da responsabilidade da senhora Presidente de Câmara e da responsabilidade do senhor 

Presidente da Assembleia Municipal. Não obstante a autonomia dos órgãos, deve haver compreensão 

e solidariedade entre quem os preside, no intuito da melhor prossecução dos interesses do concelho 

de respeito e dignificação do mesmo, mas não pode tal permitir anular as funções essenciais de cada 

um dos órgãos.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Relativamente à correspondência remetida via e-mail pelo senhor Presidente da Assembleia 

Municipal aos senhores líderes de bancada e, posteriormente, por estes aos elementos de bancada, 

apraz-lhe mencionar que no e-mail o assunto sobre a “Estratégia Integrada de Desenvolvimento 

Territorial da Região de Coimbra 2021-2027” entristeceu-a as palavras do senhor Presidente da 

Assembleia Municipal no texto a remeter o documento, onde refere  “ decorreu normalmente, mas foi 

apresentado o documento que anexo e que poderá ser importante para o futuro de Góis, entre 

parêntesis isto, se Góis ainda tiver futuro...”. Referiu ser lamentável que o senhor Presidente da 

Assembleia Municipal numa comunicação institucional face ao lugar que ocupa, que é de respeito e 

dignificação por Góis e pelos Goienses, de facto emitia uma expressão destas, sendo desmoralizante, 

tanto mais vindo de uma pessoa que tem um percurso autárquico, possivelmente, com mais de vinte 

anos, pelo que está comprometido com aquilo que Góis é nos nossos dias enquanto realidade do poder 

autárquico.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Referiu que em anteriores sessões da Assembleia Municipal tem feito referência a estradas 

concelhias que necessitam de reparação, sendo uma destas a estrada de Amioso Cimeiro, facto por 

todos conhecidos porquanto um cidadão no ponto destinado ao Público, em sede do órgão 

deliberativo, já ter feito menção à mesma. Sendo que na última vez que alguém falou nesta matéria 
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nesta localidade da freguesia de Alvares a senhora Presidente a dado momento classificou como 

intervenções “ocas e balofas”, não sabe ao que se referia, mas com certeza não pode ser com respeito 

a uma necessidade e reclamação legitima das populações, sendo frequente ouvir e fácil de confirmar 

a acessibilidade dentro desta aldeia devendo esta situação ser vista pela Câmara Municipal. No que 

concerne ao Parque da Selada referiu que na última sessão a senhora Presidente apresentou alguns 

esclarecimentos sobre este projeto que mereceu uma resposta pública, carta aberta, crendo ser da 

Comissão de Melhoramentos de Cortes na qual é feita uma exposição fundamentada em tempo e em 

factos as quais são uma verdadeira antítese daquilo que a senhora Presidente referiu à cerca do 

projeto do Parque da Selada que aquela população tanto anseia, pelo que questionou a senhora 

Presidente qual o ponto de situação relativo a este projeto. Uma outra questão que desejava obter 

resposta era sobre o ponto de situação relativo à rede de saneamento de S. Martinho, uma vez que é 

do seu conhecimento que a condução e resíduos para um local a céu aberto se encontra gerar 

problemas, pelo que questionou qual o sistema de saneamento existente nesta localidade e em que 

medida este está a responder à satisfação das pessoas. Referiu que na última sessão fez referência aos 

incumprimentos no que concerne à partilha do Parque Eólico Lousã-Góis pelo facto da Câmara 

Municipal não receber os pagamentos a que tem direito, tendo a senhora Presidente colmatado a sua 

resposta conforme consta em Ata, citando “realçou que a mesma força “, neste caso a força política 

PSD, para com a Lousã, “nunca sentiu da bancada do PSD a mesma força para os municípios vizinhos”, 

sendo que com esta expressão teve intenção de dizer que a bancada do PSD esteja omissão à questão 

de violação do protocolo entre a Câmara Municipal de Góis e a Câmara Municipal de Pampilhosa da 

Serra com respeito ao Parque Eólico que têm divisão de rendimentos em comum, em que a Câmara 

Municipal de Pampilhosa da Serra deixou de entregar a quota parte de rendimentos ao Município de 

Góis. Referiu não ser verdade que o PSD seja omisso ou não tenha o mesmo sentido de força fazendo 

referência, neste contexto, à intervenção do líder de bancada do PSD, na sessão de 18.12.2020, em 

que o mesmo questionou qual o ponto de situação do conflito do Parque Eólico da Pampilhosa da 

Serra e do da Lousã, e se existe ou não uma clara situação de o Município de Góis ser lesado. Referiu 

que tem sido persistente reclamarmos os direitos que Góis tem e não recebe por parte dos referidos 

Municípios onde existem direitos que cabem a Góis e que sejam violados e não cumpridos. -------------

---------Seguidamente congratulou-se pela atribuição do galardão Bandeira Azul na Praia Fluvial de 

Alvares manifestando a sua satisfação pela obra realizada e cumprida, tendo o senhor deputado 

Amílcar Aleixo referido que há uma satisfação pela obra realizada e, portanto, sente-se o dinamismo, 
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tendo a sua pessoa registado que se sentem pessoas, o que de facto é muito importante no concelho 

de Góis sendo que com esta distinção significa que tem uma classificação sendo uma referência de 

chamamento para usufruir daquela estrutura. O mesmo galardão foi também atribuído à Praia Fluvial 

da Peneda, lamentando a não atribuição do mesmo à Praia Fluvial das Canaveias, não sabendo para o 

efeito o porquê, salientando que deverão ser tomados os procedimentos para que no próximo ano 

este galardão seja novamente atribuído a esta Praia Fluvial. Congratulou-se pelo sentido de 

investimento privado que se vislumbra no concelho de Góis no edifício do Hospital Monteiro Bastos, 

Vila Nova do Ceira, que será um novo espaço hoteleiro perspetivando-se neste local um hotel de 

quatro estrelas, ficando feliz por haver iniciativa privada, e que haja esperança e intenção de 

investimento no concelho de Góis. Referiu que ao empresário cabe decidir onde investir os seus meios, 

ficando feliz por os querer investir no nosso concelho, sendo do conhecimento de todos a existência 

de mais projetos hoteleiros a serem implementados no concelho, uns em curso e outros já 

concretizados, sendo exemplo disso a Casa de Campo Vale do Ceira da empresa TransSerrano 

prevalecendo-se para felicitar por mais um investimento no concelho e que seja um êxito como espaço 

de referência em Góis. Ainda sobre o edifício que acolheu o hospital Monteiro Bastos também seria 

uma boa opção, pelas suas características, se o destino deste fosse também uma unidade de cuidados 

continuados. Felicitou o Grupo de Escoteiros 74 de Góis pela atribuição da classe de Escotismo de 

excelência Platina, pela Associação de Escoteiros de Portugal, o mais alto estatuto que um grupo da 

associação pode alcançar, a par com a comemoração do 14º aniversário de reabertura do grupo e pela 

inauguração do Centro de Actividades Escotistas, salientando o apoio da Câmara Municipal a esta 

Instituição que dinamiza com muitas atividades a comunidade infantil e juvenil do concelho. 

Acrescentou que Góis foi distinguido como uma das cincos localidades mais seguras para se viver em 

Portugal segundo Global Peace Index. Terminou, fazendo referencia à acção de voluntariado na aldeia 

do Soito promovida pela Comissão de Melhoramentos na limpeza de percurso pedestre.-----------------

--------O deputado Victor Manuel Fonseca Duarte iniciou a sua intervenção fazendo alusão às limpezas 

que estão a ser efetuadas pela Câmara Municipal nas estradas municipais na freguesia que preside 

reputando a mesma de excelente esperando que esta seja feita em toda a freguesia. Acresce que 

também estão a ser efetuados trabalhos de reparação em algumas vias tratando-se de situações 

pontuais que podem colmatar algumas situações menos agradáveis nos pisos pelo que lhe apraz 

também registar este facto. Fez também alusão ao trabalho realizado pela niveladora na freguesia 

nomeadamente na Roda Cimeira, Roda Fundeira e também em Cortes, sendo um trabalho importante 
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na defesa da floresta contra incêndios florestais, sendo um trabalho registado com satisfação por parte 

dos proprietários dos terrenos. ---------------------------------------------------------------------------------------------

--------Relativamente à Praia Fluvial de Alvares referiu que para quem tinha dúvidas a aposta está ganha 

sendo um investimento que para qualquer autarca é motivo de orgulho, tendo sido um investimento 

que criou cinco postos de trabalho permanente, contudo já se verifica que estes cinco recursos 

humanos não são suficientes para garantir a melhor prestação do serviço. Acrescentou que se trata de 

um projeto que representa investimento, atratibilidade, promoção do concelho, tendo efetivamente 

a sua rentabilidade assegurada tanto do ponto de vista económico, financeiro e também social factor 

bastante importante. Referiu ser importante que na EN2 haja informação sobre a Rota da EN2 

porquanto é mais um factor que irá contribuir para a valorização deste espaço lazer. ----------------------

--------Um outro assunto que explanou foi a venda por parte da Câmara Municipal, em hasta pública, 

de dois imóveis na freguesia de Alvares pelo que sugeriu que parte da receita que a irá reverter a favor 

do Município seja canalizada para a Junta de Freguesia de Alvares, em virtude de os recursos 

financeiros desta Autarquia serem parcos face às despesas mensais desta.------------------------------------

---------O senhor Presidente da Assembleia Municipal face à intervenção da senhora deputada Maria 

do Céu Simões Alves referiu não estar irritado, mas fica “embebecido” quando a ouve falar, pelo 

simples de facto de a fazer parecer como alguns animais que têm a capacidade de encantamento dos 

outros, ou por meio de palavras ou com sons, porém a sua finalidade de encantamento é comê-los. 

Referiu consubstanciar as suas palavras no facto de nos Assuntos de Interesse para o Município iniciar 

a sua intervenção com questões que está sempre a colocar, continuadamente, em sessões do órgão 

deliberativo tendo conhecimento que não correspondem à verdade. Relembrou que a senhora 

deputada já ocupou o lugar de Presidente da Mesa da Assembleia Municipal sendo do conhecimento 

de todos que integram o órgão deliberativo quando é que recebíamos os documentos quando presidia 

à Assembleia Municipal, pelo que tem a obrigação de ter conhecimento que a senhora Secretária da 

Assembleia Municipal remete os documentos assim que os tem disponíveis. Acresce a este facto que 

atempadamente ao período legalmente estabelecido para o envio da documentação foi remetido, via 

e-mail, no dia 18.06.21, o documento da Prestação de Contas/ano de 2020, que referiu tê-lo recebido 

no dia de ontem, tendo a documentação em formato de papel tido sido entregue, por protocolo, no 

dia 22.06.21, apesar de ter sido no final do dia cumpriu com o prazo estabelecido na lei e no 

Regimento, ou seja, dois dias uteis antes da data a sessão. Pelo que lhe apraz mencionar que há 

documentação que foi entregue no dia 18.06.21, caso tivesse interesse em estudá-la podê-lo-ia ter 
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feito, não significando que não tenha que apresentar as suas desculpas aos senhores deputados pela 

entrega tardia dos mesmos, porém somente são entregues aquando dessa mesma possibilidade.  

Ainda sobre a questão de cumprimentos de prazos referiu que não podemos ter duas medidas 

consoante desejamos atacar uma pessoa e esquecer daquilo que fazemos em casa e irá explicar o 

porquê das suas palavras. O senhor líder da bancada do PSD solicitou a substituição de dois elementos 

da sua bancada, os quais se encontram presentes nesta sessão, tendo a sua para o efeito dirigido as 

boas vindas, tendo um dos elementos em falta, o senhor Manuel Enéscio de Almeida Gama, o 

contactado no passado sábado para o informar da sua ausência nesta sessão, sendo que o outro 

elemento em falta, o senhor Nuno Miguel Almeida Alves, líder da bancada do PSD, que à priori também 

já saberia que não iria estar presente, tendo apenas no dia de ontem, pelas 21.40 horas, remetido e-

mail a informar da ausência da sua pessoa e do senhor Manuel Enéscio de Almeida Gama. Apraz-lhe 

mencionar que quando se fala de consideração que temos que ter com os órgãos e com as pessoas, 

salientando não desejar que as pessoas tenham consideração por si, devem ter a consideração que 

entender por ser um facto que não o preocupa, sendo que devem ter consideração sim pelo órgão 

deliberativo, pelo que deve a senhora deputada informar o senhor líder de bancada que teve o mesmo 

procedimento tanto nesta sessão, como na anterior, pelo que questionou se se trata de consideração 

e de cumprimento de prazos. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------Relativamente ao e-mail reencaminhado aos senhores líderes de bancada relativo à 9.ª Sessão 

da Assembleia Intermunicipal, no qual referiu que esta decorreu normalmente, mas foi apresentado o 

documento que anexo e que poderá sem importante para o futuro de Góis colocando entre parêntesis 

“isto, se Góis ainda tiver futuro...”, apraz-lhe mencionar se a senhora deputada não se interroga se 

Góis ainda tem ou não futuro, não se interrogará quando vê o concelho a ficar desertificado, quando 

é uma realidade que cada vez há menos pessoas a residir, fixando residência em outros concelhos, não 

há emprego, reiterando a sua questão se a senhora deputada não se interroga sobre estas questões, 

pelo que a não se interrogar é porque não está preocupada com estas situações, pelo que se se 

interrogasse era porque estava preocupada.----------------------------------------------------------------------------

---------Seguidamente deu a palavra à senhora Presidente da Câmara Municipal para proceder aos 

esclarecimentos que entender serem pertinentes.--------------------------------------------------------------------

---------A senhora Presidente referiu que na sequência da intervenção do senhor deputado Luís Filipe 

de Almeida Nogueira Dias mencionou que quanto aos melhoramentos que a Câmara Municipal deveria 

fazer e de acordo com as suas afirmações recentemente, i.e., que Góis teve um crescimento 
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exponencial no ano de 2020 relativamente ao turismo mencionou que não foi a sua pessoa enquanto 

Presidente da Câmara Municipal e cidadã que lançou esses dados, mas sim as entidades competentes 

que após estudo nessa matéria tornaram público que entre os muitos concelhos que tiveram um 

decréscimo significativo devido à Pandemia, o concelho de Góis foi um dos que se destacou com o 

aumento da taxa de afluência turística  entre os 25% e os 30% no ano de 2020, e, claramente, também 

tínhamos uma situação de forma privilegiada, não tínhamos tido surtos da Pandemia, facto que 

ocorreu no presente ano, desejando que no presente ano tenha a mesma afluência turística. No que 

concerne às questões sobre que algumas coisas poderiam estar melhor referiu concordar com as 

palavras de senhor deputado porquanto anda há 12 anos a repetir algumas coisas, sendo que algumas 

estão bem tratadas, outras que foram surgindo no decorrer destes anos e fomos de facto 

requalificando, reparando e melhorando. Claramente há ainda uma ou outra pequena intervenção que 

não havia necessidade de nem o senhor deputado, nem a sua pessoa estarem a falar destas porque 

são de fácil resolução, sobretudo aquele que é o acesso ao Terreirinho que para além de ser um sítio 

de passagem dos que nos visitam é também uma passagem de quem cá reside, pelo que acredita que 

o senhor Vice-Presidente e o seu Secretário não deixarão passar esta questão. No que concerne ao 

depósito de água do Cabril terá que mandar os serviços averiguar a situação, porquanto não tem 

informação suficiente para proceder aos devidos esclarecimentos. Quanto à reparação da estrada da 

Monteira referiu que foi lançado procedimento, não sabendo o ponto de situação deste, porém poderá 

ser consultada a plataforma para verificar o estado do procedimento. Acrescentou que os trabalhos 

poderiam ter sido efetuados por administração direta, porém a prioridade da Câmara Municipal são 

as Praias Fluviais porquanto irão ser realizadas vistorias às praias pelas competentes entidades pelo 

que as Equipas se encontram a efetuar os necessários trabalhos nestas para que aquando as vistorias 

a época balnear possa vir a ser viabilizada. Referiu que a escala dos nadadores/salvadores já está em 

funcionamento, encontrando-se o trabalhador da Câmara Municipal, António Nuno Nogueira, a 

prestar serviço na Praia Fluvial da Peneda, não tendo sido para o efeito necessário esperar pelo início 

da época balnear, sendo um recurso humano de grande mérito, que apesar de ter sido recrutado para 

a área de educação, presentemente com o finalizar no ano letivo, e consultado o Agrupamento de 

Escolas de Góis, bem como a nossa Encarregada Geral do Pessoal não docente, não se verifica a 

necessidade de ser reencaminhado para a Escola, tendo o próprio, dentro das suas habilitações 

literárias, se oferecido para executar as tarefas de nadador salvador. Quanto ao balcão da APIN referiu 

que foi deliberado, em sede do Executivo, responder afirmativamente a este desafio. Contudo, em 
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reunião com a APIN foi evidenciado da não necessidade de estar um trabalhador a tempo inteiro ao 

serviço da APIN, pelo que foi combinado com a APIN que a Assistente Técnica Cláudia Ventura é a 

nossa interlocutora junto da APIN, que prestará informação, tanto presencial como por escrito, sobre 

os serviços prestados pela APIN, porém não se encontra em regime de exclusividade, tendo para o 

efeito frequentado formação pelo que está habilitada nessa área. Sobre o caudal do rio do Sinhel 

referiu não ser da sua competência, sendo a questão dos recursos hídricos um problema existente em 

todo o mundo face às alterações climáticas sendo que trará graves consequência para as gerações 

futuras, salientando a questão dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável que têm uma panóplia 

de ações e medidas a atingir, havendo uma preocupação no que concerne aos recursos hídricos. No 

nosso concelho não é só um problema do rio do Sinhel, mas também do rio Ceira e do Sótão, sendo 

por todos conhecido que já houve épocas balneares que temos apenas o caudal ecológico, ou seja, o 

caudal mínimo. Referiu que antes da época balnear são feitos trabalhos de retirar o excesso de 

cascalho para criar um lençol de água sendo tapado o açude para esse mesmo efeito. Quanto à Quinta 

do Baião referiu ser uma boa ideia para o próximo mandato autárquico, tendo a sua pessoa tomado 

como procedimento regularizar o processo Quinta do Baião, tendo este sido regularizado no âmbito 

do Executivo e de quem viabilizou que todo este processo pudesse avançar estando celebrada a 

escritura de reversão, estando pago integralmente o valor que à data a Câmara Municipal recebeu, 

250.000,00€, havendo a escritura sendo o património todo da Câmara Municipal. Referiu que apesar 

de não ter criado este processo, foi a sua pessoa violentamente atacada, pelo que referiu que durante 

o próximo mandato todos possamos ver que destino foi dado à Quinta do Baião, em nome de Góis, 

porque estão criadas as condições  para se poder ali fazer um investimento próprio, ou em parceria, 

porquanto é defensora das parcerias público-privadas porque nem todas têm resultados negativos, 

sendo que no concelho temos bons resultantes que fazemos com as parcerias sendo estas públicas e 

privadas. Relativamente à questão do Rally de Portugal referiu que estando a atravessar um período 

pandémico temos que nos sujeitar às regras emanadas para esse mesmo efeito, pelo que os convites 

foram dirigidos a entidades parceiras da Câmara Municipal e outras que contruíram para que este 

evento se realizasse no concelho pelo que a nível da Assembleia Municipal convidou somente o senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, em representação de todos os elementos do órgão deliberativo. 

Mencionou a sua felicidade pelo facto de ter sido dado conta de a Câmara Municipal não ter dirigido 

o convite para estar presente nesta iniciativa porquanto coleciona centenas de convites que dirigiu aos 

elementos da Assembleia Municipal ao longo dos seus mandatos e que nunca teve resposta a acusar 
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a receção dos mesmos e nem sequer um agradecimento.----------------------------------------------------------- 

----------Relativamente à intervenção do senhor deputado Amílcar José Barata Aleixo referiu que 

quando se fala em repovoamento temo-nos que pôr em sentido uma vez que quando se fala nesta 

matéria, e fala nesta porque recentemente esteve presente numa vistoria realizada ao Parque da 

Monteira pelo ICNF sendo que, para se fazer um povoamento e/ou repovoamento este carece de 

autorização e de procedimentos para o efeito. Ainda nesta vistoria esteve presente o trabalhador José 

Nunes, prevalecendo-se para tecer os maiores elogios pelas respostas às questões que lhe foram 

dirigidas. Quanto ao campismo selvagem na Praia Fluvial de Alvares, referiu que a Câmara Municipal 

poderá colocar no local sinalética de proibição de acampar, bem como sempre que alguém verificar 

esta situação comunicar às autoridades de segurança. Quanto aos tanques de combate a incêndio 

evidenciados referiu ter ficado preocupada, sendo que o Gabinete da Proteção Civil tem elementos 

suficientes para verificarem, em todo o concelho, essa e outras situações, realçando que a Assembleia 

Municipal elegeu um representante para acompanhar os assuntos no âmbito da Proteção Civil e com 

aquela que é a defesa da floresta no nosso território, sendo que as Juntas de Freguesia são também 

Proteção Civil.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Relativamente à intervenção da senhora deputada Maria do Céu Simões Alves solicitou que lhe 

faça chegar a carta aberta da Comissão de Melhoramentos uma vez que não possui esse documento, 

porquanto foi mencionado que essa é uma verdadeira antítese das palavras por si proferidas, tendo 

sido por si proferida a verdade, subentendo que a mesma pode não dizer a verdade. Referiu que 

quando as pessoas não se sentem à vontade na vida arranjam mil e um argumentos para se 

defenderem, sendo que também o faz. Referiu que foi oferecido um projeto de arquitetura que 

verdadeiramente esteve muito tempo a apodrecer na divisão de obras da Câmara Municipal, sendo a 

desculpa que faltava os projetos de especialidades, tendo estes somente aparecido do ano em curso, 

estando projeto orçamentado em 700.000,00€. Referiu que esta infraestrutura não cria nenhum posto 

de trabalho, tendo o terreno sido adquirido para resolver um problema das Cortes, sendo a pessoa 

com mais legitimidade para o dizer, não admitindo a ninguém que coloque em causa a sua vontade de 

fazer um trabalho sério no concelho e no Parque da Selada. Acrescentou, se isso não fosse verdade a 

Câmara Municipal não tinha investido 135.000,00€, pelo facto de ser reconhecido que a localidade de 

Cortes tem uma dinâmica muito própria, tem um Lar de idosos que não tem um único espaço verde, 

tendo aquando a apresentação do estudo prévio sugerido que o parque tivesse um elemento de água, 

um repuxo ou uma mini piscina, não tendo sido a sua proposta aceite, salientando que quem paga, 
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também manda. Entretanto, surgiu a ideia, ainda que lírica, de fazer o projeto por etapas, primeiro a 

calçada, o parque infantil, recordando que mesmo que se fizesse somente o parque infantil teria que 

haver procedimento e licenciamento, sendo que a obra a fazer-se terá que ser feita dentro da 

legalidade, realçando que muitas obras não se encontram realizadas foi pelo facto de ter sido muito 

exigente, tendo sido eleita para defender os interesses de Góis, não tendo sido eleita para defender 

os interesses de alguns. Concluiu, referindo que esteve na linha da frente a defender este projeto 

tendo demorado quatro anos, 2017-2021, tendo aparecido alguma coisa em 2017 e as especialidades 

2021 esperando que lhe façam justiça por ser uma questão de carácter e de seriedade, não havendo 

nenhuma condição para se lançar o procedimento porque as especialidades foram entregues 

recentemente não sendo um parco orçamento, pelo que ou se tem financiamento garantido ou terá 

que se recorrer à banca, sabendo sim que a DGUPA se livrou do processo para dizer que este se 

encontra com a sua pessoa, contudo esteve meses parado na Comissão de Melhoramentos e também 

na Câmara Municipal. Acresce o facto de não se poder lançar procedimentos sem as especialidades, 

pareceres das entidades competentes, pelo que quem publica uma carta onde a senhora deputada diz 

que é a antítese daquilo que disse não poderá estar de boa fé. Quanto ao Parque Eólico da Lousã 

referiu que voltou a recordar ao senhor Consultor Jurídico para retomar esse processo e fazer aquilo 

que deve ser feito que é defender os interesses de Góis. Quanto à estrada de Amioso Cimeiro referiu 

que pensava que já teria sido intervencionada entendendo que esta via necessita de ser toda 

requalificada, porém pontualmente poderão ser feitas algumas intervenções necessárias de forma a 

que possa circular. Quanto à questão do saneamento nas zonas evidenciadas referiu que há muitos 

anos foi colocada a rede de saneamento, contudo não foram feitas as devidas ligações que são 

obrigatórias. Ainda sobre esta matéria referiu que quando assumiu a Câmara Municipal foi um assunto 

falado com a empresa Águas do Litoral que se comprometeu a resolver o problema num conjunto de 

localidades, passando pela construção de um emissário, havendo projeto para esse mesmo efeito, não 

tendo sido feito em tempo útil. Entretanto surgiu a situação da APIN sendo este um dos projetos que 

foi evidenciado. Recentemente, no âmbito de uma assembleia geral de acionistas, sugeriu a 

possibilidade de a Câmara Municipal assumir a obra entre outras e apresentar a conta à APIN, porém 

apesar de não ser um procedimento impossível é pouco recomendável, porquanto a Câmara Municipal 

efetuaria o pagamento, cabendo à APIN ressarcir o mesmo, podendo haver situações difíceis, 

porquanto este é o primeiro ano que a empresa se encontra a laborar. Porém, referiu lamentar a 

situação exposta a céu aberto, a Câmara Municipal é responsável, por isso devemos informar a APIN 
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desta situação, e caso seja possível fazermos alguma coisa, ainda que não tenhamos a competência 

direta a Câmara Municipal é responsável pela saúde pública. No que concerne à Prestação de 

Contas/Ano de 2020 referiu que tinha a certeza que a senhora Secretária do Executivo tinha pedido, 

com bastante tempo de antecedência, se autorizava que enviasse o documento ao senhor Presidente 

da Assembleia Municipal, sendo que pelas suas palavras o documento foi remetido antecipadamente 

ao prazo para esse mesmo efeito. Apresentou as suas desculpas pela forma atribulada com que foram 

entregues os documentos, sendo que perante a indisponibilidade de tantos colaboradores a sua 

pessoa ajudou a senhora Secretária para cumprir com a entrega da documentação, agradecendo a 

forma disponível dos elementos que foram contactados, face à hora em que a documentação foi 

entregue. Apesar de não conhecer o Regimento da Assembleia Municipal referiu ser complicado ter 

apreciado envelopes a avolumarem-se sem destinatário, não se revendo em situações destas, por 

gostar de cumprir e ser rigorosa e quando falha no rigor é pelo facto de alguém também ter falhado 

consigo, pelo que viu envelopes que não saberia a quem se destinava, e a serem entregues numa 

corrida pela praça foram entregues em casa de um deputado que nem sequer se encontra presente 

nesta sessão. Referiu que se continuasse na Câmara Municipal não iria permitir que isto voltasse  

acontecer, por ser uma falta de respeito pela sua pessoa e um abuso de poder e de confiança de quem 

está a secretariar, por ter questionado várias vezes a quem se destinavam e nem sequer obteve 

resposta e depois viu uma correria com os envelopes debaixo do braço não sabendo se os mesmos 

eram para colocar debaixo da fonte luminosa ou onde é que eles foram parar. O que é certo é que são 

documentos da Câmara Municipal e têm de ser respeitados pelo que um dia até se irá interessar pelo 

Regimento da Assembleia Municipal.  ------------------------------------------------------------------------------------

--------Relativamente à intervenção do senhor deputado Victor Manuel Fonseca Duarte referiu que a 

Câmara Municipal está a cumprir com o programa que foi aprovado no âmbito da CDFCI, com as 

limpezas necessárias sejam com os equipamentos da Câmara Municipal, seja com os equipamentos da 

ADESA. Prevaleceu-se para partilhar que cumpriu, sempre acreditou na sua pessoa, e sempre acreditou 

que as infraestruturas da Praia do Sinhel seriam uma realidade, sendo que quem não acreditou, a 

maior parte dos presentes, foi porquanto tem havido sempre uma desconfiança relativamente à sua 

pessoa, não só cumpriu, como fez tudo por tudo para que o investimento tivesse financiamento e que 

não onerasse o orçamento da Câmara Municipal. Acrescentou que inicialmente a Câmara Municipal 

teve que pedir um empréstimo, sendo que caberia a vós informar sobre isto aos Alvarenses de como 

é que se fez aquela praia e como é que se conseguiu levar a bom porto aquele investimento, com 
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meios próprios e o recurso à banca, felizmente há uma candidatura aprovada no âmbito dos fundos 

comunitários e, possivelmente, teremos um apoio na ordem dos 85%. Recomendou que todos façam 

as contas que entre 2009 e 2021 mais de meio milhão de euros foram investidos na margem esquerda 

e direita, ficando triste por haver um silêncio absoluto daquele que foi o trabalho, questionado se foi 

por ter sido na gestão socialista. Porém, realçou ter sido na gestão socialista que o trabalho foi feito, e 

ninguém pode dissociar quem estava na Câmara Municipal da obra que lá está feita, foi mais de 

500.000,00€, na zona do soito na 1ª fase. Salientou que não pode ser esquecido que o atraso da obra 

se deve ao facto de ter sido criado o movimento dos homens bons e foi feito tudo para a 

implementação do projeto fosse feito na outra margem e não naquela que inicialmente estava 

prevista, abençoada a hora que apareceram os homens bons, tendo Alvares ganho um mega 

investimento, que como o senhor deputado mencionou criou emprego, sendo uma resposta ao 

turismo, à restauração e a tudo aquilo que é a dinâmica própria da freguesia de Alvares, todos os 

Alvarenses ganharam com esta infraestrutura, sendo que a sua pessoa ganhou quatro horas de 

inquisição na PJ por uma queixa anónima a qual também envolve a infraestrutura do Sinhel. ------------

--------A Assembleia Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------

--------ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------------------------------------------  

--------1.CIM RC/DESPESAS A CABIMENTAR NO ÂMBITO DO ACORDO DE FINANCIAMENTO DAS 

ATIVIDADES EXERCIDAS AO ABRIGO DOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS DE DELEGAÇÃO DAS 

COMPETÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E FINANCIAMENTO DO SERVIÇO INTERMUNICIPAL E INTER-

REGIONAL------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

--------O deputado Luís Filipe de Almeida Nogueira Dias referiu que pese embora o documento esteja 

bem fundamentado, seria bem mais completo se tivesse sido apresentado o número de trajetos 

existentes em cada concelho, para que pudéssemos entender o porquê da existência de valores 

diferentes para cada município. Apesar de se tratarem de territórios com dimensões diferenciadas, 

seria interessante termos conhecimento do número de autocarros e linhas existentes em cada um 

destes, no sentido de percebermos a disparidade de valores que devem estar devidamente 

fundamentados, nomeadamente para fundamentar o valor associado ao Município de Góis.-------------

-------A deputada Maria do Céu Simões Alves referiu que  assegurar a mobilidade, meios de transporte, 

às populações é um serviço público essencial que cabe naturalmente às Câmaras Municipais, tanto 

mais essencial num concelho de serra, como o concelho de Góis, com a sua extensa área de  
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263,30 km², com aldeias dispersas entre si, e distantes da sede do concelho, com acessibilidades 

rodoviárias municipais estreitas e perigosas, difíceis e em más condições no acesso a muitas aldeias, 

com uma população muito escassa e envelhecida, uma boa parte inclusive sem meios de mobilidade 

próprios, e portanto dependentes do serviço público que assegure minimamente essa necessidade e 

em condições de custo acessível, assim como assegurar o serviço de transporte escolar. Trata-se de 

um contrato de delegação de competências na CIM RC, subscrito por 16 municípios, que permite 

naturalmente pela sua dimensão, assegurar verdadeiramente o serviço, cada vez mais oneroso e 

pesado para a gestão e disponibilidade autárquica se tratado individualmente por cada autarquia. ----

---------Com respeito ao critério de repartição entre os municípios outorgantes, da sua obrigação de 

financiamento na compensação deste serviço público, confiando-se a gestão à entidade representativa 

dos concelhos da região de Coimbra, CIM RC, o seu foco de interesse é a promoção das melhores 

condições para a toda a região como realidade unitária, pelo que espera-se que os critérios de 

repartição de financiamento, na parte que cabe ao Município de Góis, não o onerem pelos quilómetros 

da sua rede de serviço, as suas condições de percurso ou a menor rentabilidade do serviço pela 

escassez populacional, em relação a outros municípios, mas se pautem por um verdadeiro espírito de 

promoção de unidade e igualdade das condições de vida de uma mesma região, a Comunidade da 

Região de Coimbra.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------A senhora Presidente da Câmara Municipal referiu que o processo relativo aos transportes 

públicos é um dos mais complexos, sendo necessário existir uma monitorização o que neste momento 

está ser difícil, salientando que a Pandemia fez com que algumas carreiras ficassem paradas, por não 

se justificarem. Referiu que quem tinha este dossier era o senhor Dr. Mário Barata Garcia, com o apoio 

da senhora Eng.ª Luciana Dias, sendo que presentemente o senhor Dr. Mário Barata Garcia já não se 

encontra a exercer funções no Município de Góis, sendo que a trabalhadora atualmente encontra-se 

em licença de maternidade, estando outros trabalhadores a acompanhar o processo não sendo a 

mesma coisa. Recomendou que no futuro este processo seja bem monitorizado, tendo apresentado 

como exemplo uma situação de uma reclamação com um transporte que deixou de ser efetuado para 

Arganil. Sobre o transporte público no concelho de Góis referiu a existência de um dossier com as 

linhas existentes no concelho e para fora destes, horários e dias em que são efetuados, devendo estes 

serem monitorizados para que a Autarquia não corra o risco de estar a efetuar o pagamento de uma 

linha e esta não estar a ser efetuada.--------------------------------------------------------------------------------------

---------A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade:-----------------------
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---------a) Aprovar a nova minuta do Acordo de Financiamento e Financiamento e Financiamento do 

serviço intermunicipal e inter-regional; ----------------------------------------------------------------------------------

--------b) Aprovar o critério que presidirá à repartição entre os municípios da CIM RC da obrigação de 

financiamento das compensações por obrigações de serviço público, previstas no Contrato de Serviço 

Público, na parte associada às linhas intermunicipais e inter-regionais que integram a Rede 

Obrigatória.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos. ------------------------------ 

--------2. PRESTAÇÃO DE CONTAS/ANO 2020----------------------------------------------------------------------------

--------Foi presente a deliberação do Órgão Executivo do Município de Góis, tomada na reunião 

extraordinária realizada, no passado dia trinta e um de maio de dois mil e vinte e um, relativamente 

ao assunto em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------O senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que o Executivo deliberou, por maioria, com 

dois votos a favor, da senhora Presidente e do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal, e três 

abstenções dos senhores Vereadores Maria Helena Antunes Barata Moniz, José Alberto Domingos 

Rodrigues e António Rui de Sousa Godinho Sampaio aprovar a Prestação de Contas/Ano 2020. Referiu 

tratar-se de uma posição tomada por cinco pessoas, três dos quais são candidatos às próximas eleições 

autárquicas, por diferentes partidos, sendo que tudo aponta, para que um destes três possa a vir a ser 

eleito para Presidente da Câmara Municipal e os outros dois serem eleitos como oposição. Da análise 

efetuada à deliberação da Câmara Municipal teve o cuidado de nas palavras proferidas por todos 

entender o porquê da votação a favor e das abstenções, pelo que ficou curioso, daqui a um ano, 

quando se tiverem invertido algumas posições ver como é que estas mesmas pessoas vão votar a 

Prestação de Contas e quais as razões para o seu sentido de voto.------------------------------------------------

---------O deputado Luís Filipe de Almeida Nogueira Dias referiu que à semelhança de anos transactos 

haveria muito pano para mangas para se poder elencar um número de coisas, porém apenas irá fazer 

referência ao turismo, por entender que será nesta área que se tem de apostar, plasmando o 

documento em causa que a execução deste programa no ano de 2020 foi cerca de 2% tendo-se 

verificado um decréscimo relativamente ao ano de 2019.-----------------------------------------------------------

---------O deputado António José Nunes Gil referiu que da análise feita ao documento apraz-lhe 

questionar qual o valor total dos rendimentos das rendas dos Parques Eólicos no ano de 2020.----------

--------A deputada Maria do Céu Simões Alves referiu não considerar o documento remetido via e-mail, 
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sendo que pelo seu volume deve este ser facultado em formato de papel para que o possa 

devidamente analisar, realçando que se se tratasse de um documento com um número insignificativo 

de páginas seria naturalmente de fácil análise, sendo que o presente documento devido à sua 

envergadura jamais poderá ser analisado digitalmente.--------------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Assembleia Municipal sobre esta questão referiu que a senhora 

deputada poderá proceder à impressão do documento.-------------------------------------------------------------

--------A senhora deputada Maria do Céu Simões Alves referiu que apesar de saber que pode imprimir 

o documento não tem que propriamente o fazer.---------------------------------------------------------------------

--------Prosseguiu, referindo que com respeito ao documento, e por referência à ata da reunião do 

Executivo em que foi discutido, com as intervenções de cada um dos seus elementos, salienta porque 

tem que salientar, a intervenção do Vereador Rui Sampaio, que escalpeliza de forma concreta e 

objectiva, estruturada e categórica, crítica e conscienciosa, negando a mera demagogia generalista 

política dos demais, espelha resumidamente o documento, e expressa o seu entendimento sobre a 

execução do orçamento e das grandes opções no ano de 2020.---------------------------------------------------

--------Da análise efetuada ao documento referiu os seus respeitos e apreciação pelo empenho vertido 

e concretização na elaboração do documento, a sua maior dificuldade por respeito ao novo Sistema 

de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas. Verifica-se que no ano de 2020, o 

orçamento da receita teve um grau de cobrança de 91,36%, superior a 85%, retirando o Município de 

Góis do risco de serem accionados os mecanismos de alerta precoce previstos na Lei nº 73/2013, de 3 

de setembro, risco em curso pelo facto de no ano de 2019, o grau de execução ter sido inferior aquela 

percentagem de 85%. Para este resultado foi preponderante a recepção da indemnização do roubo da 

CGD. No global da evolução da receita, a mesma resultou numa percentagem de menos -10,65%, assim 

como a despesa teve uma evolução negativa. Em relação às GOP apresentam uma execução financeira 

de 60,82% correspondendo 63,92% ao PPI (Plano Plurianual de Investimentos) e 33,57% às Actividades 

Mais relevantes. A Habitação, o Ordenamento do Território e o Turismo são as rúbricas com mais fraco 

nível de execução. Nesta execução insere-se os investimentos com as Praias Fluviais de Alvares e da 

Ponte de Sótão, a beneficiação da Rua das Figueirinhas e do Canto, em Vila Nova do Ceira, a 

intervenção na Biblioteca Municipal de Góis e o Projecto “Estabilização de emergência pós-incêndios” 

Quanto a este último referiu que continua a aguardar a entrega da discriminação das obras realizadas, 

conforme foi solicitado. Uma execução financeira de 60,82%, constitui um mero Satisfaz, não um Bom 

ou Muito Bom e nem sequer um Satisfaz Mais. Os desvios na execução entre o previsto e o executado, 
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cerca de 81%, respeitam a obras/serviços como a aquisição e apetrechamento do Parque Municipal, o 

apoio à recuperação de habitações não permanentes danificadas pelos incêndios de 2017, a 

requalificação de parques infantis, a beneficiação/manutenção e construção/ampliação de 

arruamentos e rede viárias diversas, bem como a não execução do Orçamento Participativo Geral e do 

Orçamento Participativo Jovem, que não obtiveram execução ou que tiveram execução abaixo do 

previsto. Verifica-se o cumprimento da regra do equilíbrio orçamental, com uma margem de 

469.905,77€. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Quanto ao resultado líquido do exercício verifica-se um resultado negativo, sendo que em 

relação ao ano de 2019, que assim também aconteceu, por contingências do orçamento de 2019, 

sendo que  há no ano de 2020 uma recuperação em relação ao ano de 2019.---------------------------------

---------A senhora deputada realçou o apoio de cerca de 200.000,00€ atribuído pelo Município a 

diversas instituições, no âmbito das acrescidas e imprevisíveis necessidades a que obrigaram a 

Pandemia por Covid 19. O Município fecha o ano sem pagamentos em atraso, facto importante, e com 

uma média de pagamento aos 24 dias após o vencimento das facturas.-----------------------------------------

---------A redução de 15 trabalhadores da Câmara Municipal, por aposentações e situações de 

mobilidade, não tendo havido substituições, facto preocupante com respeito ao desfalque de técnicos 

qualificados que são essenciais para as exigências que se impõem no funcionamento e perspectiva de 

futuro de uma Câmara Municipal. O número de técnicos superiores no total dos efectivos situa-se em 

cerca de 18%, mostrando-se relativamente baixo. Outro dado importante é que mais de 51% do total 

dos trabalhadores do Município têm 50 ou mais anos, com preponderância de trabalhadores com 

idades compreendidas entre os 50 e 54 anos e os 55 e os 59 anos, cerca de 19%, e os 40 os 44 anos, 

com cerca de 17%.  Este é um facto que no fundo reflecte a situação de população envelhecida no 

concelho de Góis, mas que deve ser olhada com atenção no sentido de aproveitar a mais valia dos que 

estão, de transmissão de conhecimentos e renovação de gerações no âmbito do pessoal da Câmara, 

que contribua para assegurara o futuro de Góis.-----------------------------------------------------------------------

--------De referir a diminuição das Transferências da Administração Central e dos Fundos Comunitários, 

proveniência maioritária da receita.---------------------------------------------------------------------------------------

--------Na verdade, no geral conclui-se uma menor actividade de todas as áreas de dinâmica do 

Município, facto indiscutivelmente associado ao confinamento e condicionamento que se viveu e 

continua a viver-se pela Pandemia por Covid 19, e que traduziu uma diminuição dos gastos em maior 

proporção à diminuição de rendimentos, é um facto reconhecido e daí a sua pessoa entender que o 
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senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio faz uma abordagem não semente crítica, mas 

conscienciosa  por ter presente exatamente este condicionante que abalou o concelhio de Góis e, 

naturalmente todo o país.----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Referiu que o orçamento sofreu 20 modificações, 18 modificações e 2 revisões, o que terá 

contribuído para o resultado da sua execução efectivamente. A Pandemia não é desculpa para tudo, 

mas todos vivenciamos o que significou na vida de cada um e na sociedade, e na exigência aos 

Municípios na manutenção dos serviços, e nas medidas de advertência, apoio e prevenção junto das 

suas populações. O exercício político em cada momento pauta-se por opções, sendo que seguramente 

o Partido Social Democrata no poder teria outras convictamente de maior realização. Pelo exposto o 

voto do Partido Social Democrata é de abstenção.--------------------------------------------------------------------

---------O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à senhora Presidente para proceder 

algum esclarecimento que entenda.---------------------------------------------------------------------------------------

---------Dada a palavra a senhora Presidente  da Câmara Municipal  solicitou à senhora Dr.ª Liliana Serra 

que proceda a esclarecimento à questão colocada pelo senhor António José Nunes Gil.--------------------

--------Dada a palavra a senhora Dr.ª Liliana Serra informou que o valor é de cerca de 270.000,00€, e 

está presente na rubrica da receita no Mapa Demonstração da Execução Orçamental da Receita, na 

Classificação 051001 - Rendimentos de propriedade Terrenos.----------------------------------------------------

---------A senhora Presidente da Câmara Municipal quanto à redução de 15 trabalhadores no ano de 

2020 solicitou à senhora Dr.ª Liliana Serra que confirmasse se o número correspondia à realidade.-----

---------Dada a palavra a senhora Dr.ª Liliana Serra referiu que a informação foi prestada pelo serviço 

de Recursos Humanos, onde estão incluídas as situações de aposentação, mobilidade e contratos a 

termo terminados (vigilantes florestais). ---------------------------------------------------------------------------------

---------A senhora Presidente da Câmara Municipal relativamente ao envelhecimento dos Recursos 

Humanos afetos à Câmara Municipal referiu que também está inserida nesse número.-------------------- 

--------A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por maioria, com nove votos a favor, 

dos elementos Diamantino Jorge Simões Garcia, José Rodrigues, Aida de Jesus Garcia Martins Baeta, 

Ana Paula Rodrigues Gonçalves, António Alves Martins, António Barata Carvalho, Hélder Jorge Pereira 

Antunes Barata, Sónia Maria Lopes Pinheiro Ramos, Paulo Manuel Nogueira Santos, e nove 

abstenções, dos elementos Maria do Céu Simões Alves, Amílcar José Barata Aleixo, Maria Olinda 

Bandeira das Neves Almeida Simões, António José Nunes Gil, Luís Filipe de Almeida Nogueira Dias, José 
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Carlos Rodrigues Garcia, Victor Manuel Fonseca Duarte, Gonçalo Filipe Matos Gaspar, Tiago Miguel 

Moniz Ferreira, aprovar a Prestação de Contas/Ano 2020, apresentando no exercício de 2020 e em 

termos numéricos os seguintes valores:----------------------------------------------------------------------------------

---------Relativamente ao Balanço:------------------------------------------------------------------------------------------

---------Total do ativo: 32.244.549,75€;------------------------------------------------------------------------------------

---------Património Líquido: 25.615.733,14€;-----------------------------------------------------------------------------

---------Passivo: 6.628.816,61€.----------------------------------------------------------------------------------------------

--------Relativamente à Demonstração de Resultados por Natureza:----------------------------------------------

--------Rendimentos: 7.649.845,11€;---------------------------------------------------------------------------------------

--------Gastos: 7.943.694,67€;------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Resultado líquido do exercício: - 293.849,56€;------------------------------------------------------------------

--------Relativamente a Demonstrações de Fluxo de Caixa:-----------------------------------------------------------

---------Recebimentos: 8.404.144,97€;-------------------------------------------------------------------------------------

--------Pagamentos: 7.694.032,91€;----------------------------------------------------------------------------------------

--------Relativamente à Demonstração de desempenho orçamental:----------------------------------------------

--------Recebimentos: 8.589.737,90€ (orçamental) e 99.725,01€ (operações de tesouraria);---------------

--------Pagamentos: 7.578.320,22€ (orçamental) e 116.243,02€ (operações de tesouraria);----------------

--------Saldos iniciais de operações orçamentais do desempenho orçamental: 284.787,61€:---------------

--------Saldos iniciais de operação de tesouraria do desempenho orçamental: 603.741.61€;---------------

--------Saldos finais de operações orçamentais do desempenho orçamental: 1.011.417,68€;---------------

--------Saldos finais de operações tesouraria do desempenho orçamental: 587.223,60€.--------------------

-------A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos.--------------------------------

--------3. RELATÓRIO E PARECER DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO LEGAL DE 

CONTAS/ANO 2020------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Foi presente o relatório e parecer do órgão de fiscalização e certificação legal de contas/ano 

2020, apresentado por Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões & Associados - Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas, S.A.-------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Assembleia Municipal tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------------

--------4. PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS/ANO 2020-----------------------------------------------------

--------Foi presente a deliberação do Órgão Executivo do Município de Góis, tomada na reunião 

extraordinária realizada, no passado dia vinte e um de junho de dois mil e vinte e um, relativamente 
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ao assunto em epígrafe. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por maioria,  com nove votos a favor, 

dos elementos Diamantino Jorge Simões Garcia, José Rodrigues, Aida de Jesus Garcia Martins Baeta, 

Ana Paula Rodrigues Gonçalves, António Alves Martins, António Barata Carvalho, Hélder Jorge Pereira 

Antunes Barata, Sónia Maria Lopes Pinheiro Ramos, Paulo Manuel Nogueira Santos, e nove 

abstenções, dos elementos Maria do Céu Simões Alves, Amílcar José Barata Aleixo, Maria Olinda 

Bandeira das Neves Almeida Simões, António José Nunes Gil, Luís Filipe de Almeida Nogueira Dias, José 

Carlos Rodrigues Garcia, Victor Manuel Fonseca Duarte, Gonçalo Filipe Matos Gaspar, Tiago Miguel 

Moniz Ferreira,  aprovar a  Prestação de Contas Consolidadas/Ano 2020, apresentando no exercício de 

2020 e em termos numéricos os seguintes valores:-------------------------------------------------------------------

-------Relativamente ao Balanço:--------------------------------------------------------------------------------------------

-------Total do ativo: 32.443.049,00€;--------------------------------------------------------------------------------------

-------Património Líquido: 25.814.232,39€;-------------------------------------------------------------------------------

-------Passivo: 6.628.816,61€.------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Relativamente à Demonstração de Resultados por Natureza:-----------------------------------------------

-------Rendimentos: 7.663.029,95€;----------------------------------------------------------------------------------------

-------Gastos: 7.943.627,20€;-------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Resultado líquido do exercício: - 280.597,25€;-------------------------------------------------------------------

-------Relativamente a Demonstrações de Fluxo de Caixa:------------------------------------------------------------

-------Recebimentos: 8.404.144,97€;---------------------------------------------------------------------------------------

--------Pagamentos: 7.694.032,91€;----------------------------------------------------------------------------------------

--------Relativamente à Demonstração de desempenho orçamental:----------------------------------------------

--------Recebimentos: 8.589.737,90€ (orçamental) e 99.725,01€ (operações de tesouraria);---------------

--------Pagamentos: 7.578.320,22€ (orçamental) e 116.243,02€ (operações de tesouraria);----------------

--------Saldos iniciais de operações orçamentais do desempenho orçamental: 284.787,61€:---------------

--------Saldos iniciais de operação de tesouraria do desempenho orçamental: 603.741.61€;---------------

--------Saldos finais de operações orçamentais do desempenho orçamental: 1.011.417,68€;---------------

--------Saldos finais de operações tesouraria do desempenho orçamental: 587.223,60€.--------------------

--------A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos. ------------------------------

--------5. CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS CONSOLIDADAS--------------------------------------------------------

--------Foi presente o Relatório e Parecer do Órgão de Fiscalização e Certificação Legal de Contas 
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Consolidadas/Ano 2020, apresentado por Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões & Associados - 

Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A.-------------------------------------------------------------------------

-------A Assembleia Municipal tomou conhecimento.----------------------------------------------------------------- 

---------6. LCPA/PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS----

---------Foram presentes as seguintes deliberações do Órgão Executivo do Município de Góis: ------------

---------27.04.2021:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Assessoria  contínua da rede de transportes públicos de Góis – Prazo: 12 (doze) meses – Valor: 

€ 5.000,00 (cinco mil euros), acrescido de IVA à taxa legal em vigor. Os encargos são repartidos pelos 

anos de 2021 - €2.500,00 (dois mil e quinhentos euros); 2022 - € 2.500,00 (dois mil e quinhentos euros). 

Aos valores indicados acresce o IVA à taxa legal em vigor. ----------------------------------------------------------

--------08.06.2021:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Desinfestação de edifícios municipais – valor total:  €2 988,00 (dois mil novecentos e oitenta e 

oito euros). Os encargos serão repartidos pelos anos de 2021 – €498,00 (quatrocentos e noventa e 

oito euros); 2022 – €996,00 (novecentos e noventa e seis euros); 2023 – €996,00 (novecentos e 

noventa e seis euros); 2024 - €498,00 (quatrocentos e noventa e oito euros). Aos valores indicados e 

se aplicável, acresce o IVA à taxa legal em vigor.-----------------------------------------------------------------------

--------21.06.2021:--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Acordo de Financiamento das Atividades exercidas ao abrigo dos contratos interadministrativos 

de delegação das competências dos municípios enquanto autoridades de transportes. O valor despesa 

totaliza 1.218.244,16 €, sendo os encargos repartidos por: 2022 -121.824,42 €; 2023 - 243.648,83 €; 

2024 - 243.648,83 €; 2025 - 243.648,83 €; 2026 - 243.648,83 €, 2027 - 121.824,42 €.-----------------------

--------Requalificação e ampliação - JI+EB1 de Vila Nova do Ceira – O valor despesa totaliza 774.751,25 

€, sendo os encargos repartidos por: 2021 –  274.751,25€; 2022 – 500.000,00€.------------------------------

--------A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a assunção 

dos compromissos plurianuais.----------------------------------------------------------------------------------------------

-------A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos. -------------------------------

---------7. RELATÓRIO DA ATIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL--------------

--------O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que tinha sido enviada informação a todos 

os membros sobre este ponto, assim, estava à disposição para quaisquer esclarecimentos que tivessem 
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por convenientes. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------A Assembleia Municipal tomou conhecimento.------------------------------------------------------------------ 

--------APROVAÇÕES EM MINUTA: -----------------------------------------------------------------------------------------

--------Foram aprovadas em minuta para efeitos imediatos, nos termos do número três, do artigo 

quinquagésimo sétimo, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, as 

deliberações respeitantes aos pontos de um, dois, quatro e seis da Ordem do Dia. --------------------------

---------PÚBLICO: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------a) Usou da palavra o senhor José Bandeira, residente em Bordeiro, referindo que as suas palavras 

são direcionadas aos grupos e partidos que integram esta Assembleia Municipal porquanto foram 

eleitos pelo povo do concelho de Góis. Apraz-lhe mencionar que, na sua ótica, não deverão somente 

ter o dever de fiscalizar a atividade da Câmara Municipal, mas também deveriam acompanhar o 

funcionamento das entidades públicas existentes no concelho. Referiu que uma das entidades cujo o 

seu funcionamento merece mais atenção é o Centro de Saúde de Góis, não sendo por causa do seu 

funcionamento nesta fase de Pandemia, mas sim continuamente, uma vez que é verificável a 

deslocação de alguns munícipes para atendimento por parte de médico seja na hora, seja por 

marcação e muitas das vezes têm tido como resposta que não há médico e também não se efetuam 

marcações. Referiu que os parcos recursos de saúde também contribuem para a não fixação de 

população no concelho, factor que entende ser importante a par com outros, porém não vê nesta 

Assembleia Municipal este problema a ser objeto de discussão, bem como também não vê, na 

imprensa local, nenhum grupo partidário a focar este problema, parecendo que em matéria de saúde 

o concelho de Góis não terá qualquer problema, sendo sua opinião que não é esta a realidade que se 

vive no concelho. Referiu que os mais prejudicados pela falta de serviços médicos não será a sua 

pessoa, mas sim a população mais envelhecida e com menores recursos financeiros sendo um factor 

motivo de preocupação para si. É um facto que muitos munícipes têm contactado telefonicamente 

Centro de Saúde e ninguém atende o telefone, porém quando se desloca na zona onde se encontra 

localizado a unidade de saúde pode constatar que efetivamente há consultas, questionando se não há 

pré-marcação destas e estas são efetuadas, não entendendo qual o procedimento a efetuar para esse 

mesmo efeito. Pelo que desejava que os elementos desta Assembleia Municipal a discutissem este 

assunto e interrogarem-se sobre o que se passa no concelho no que concerne à prestação de serviços 

de saúde, sendo este um problema da população que vos elegeu. Terminou, referindo que desejava 
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ver na imprensa local os partidos e grupos eleitos em Góis a discutir este assunto.--------------------------

---------O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que sobre o assunto exposto pelo 

munícipe não tem qualquer resposta para as suas questões. Contudo, mencionou que deve a sua 

pessoa ser exceção na prestação de serviços de saúde no Centro de Saúde de Góis, porquanto quando 

necessitou de consultar estes serviços foi sempre atendido, tendo para o efeito apresentado como 

exemplo uma situação pessoal. Referiu ser um facto que também tem ouvido muitas criticas 

relativamente à prestação e serviços de saúde em Góis, pelo que o que todos poderemos fazer é 

acompanhar este assunto, reiterando a suas palavras de não ter má impressão sobre os referidos 

serviços.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------A senhora Presidente da Câmara Municipal referiu que a Assembleia Municipal tem o papel de 

fiscalização da atividade da Câmara Municipal não fiscalizando quaisquer outros serviços, porém 

poderá, efetivamente, interessar-se pela dinâmica do concelho. Referiu que tem de dar razão às 

palavras proferidas pelo munícipe, acreditando que naturalmente o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal é um privilegiado quanto à prestação os serviços de saúde, porquanto existem pessoas que 

já se deslocaram ao Centro de Saúde e não tiveram condições para ser consultadas, frequentemente 

há papeis colocados a informar que hoje não há médico, e ainda recentemente esta unidade de saúde 

não funcionou até às 20.00 horas porque não havia administrativo. Por experiência própria referiu que 

pôde constatar que há um esforço dos profissionais, mas há uma degradação do sistema. 

Naturalmente quem tem condições financeiras para se deslocar ao privado fá-lo, mas quem não as 

tem, por diversos factores por todos conhecidos, há efetivamente um claro prejuízo e que nós 

devíamos em uníssono, sem partido, defender os interesses do concelho de Góis, sendo a saúde um 

problema no nosso concelho e que devemos ter coragem de o evidenciar. Concluiu, congratulando-se 

pela coragem do munícipe em ter exposto nesta sessão um assunto que devia ser da preocupação de 

todos sem exceção. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------O senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu a presença de todos, agradecimento 

extensivo aos trabalhadores da Câmara Municipal que estiveram ao serviço nesta sessão.---------------- 

--------E não havendo mais assuntos a tratar, o senhor Presidente da Assembleia Municipal encerrou a 

sessão, pelas dezanove horas e quarenta minutos, da qual para constar se lavrou a presente ata que 

irá ser assinada pelo senhor Presidente e pelos Secretários que, na presente sessão, integraram a Mesa 

da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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O Presidente da Assembleia Municipal 

________________________________________ 

(Diamantino Jorge Simões Garcia, Eng.º) 

 

O Primeiro Secretário 

________________________________________ 
(José Rodrigues) 

 
A Segunda Secretária 

________________________________________ 
(Ana Paula Rodrigues Gonçalves, Dr.ª) 

 

 

 

 

 


