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Ata nº 6/2020 – Sessão ordinária de dezoito de dezembro de 2020 

 

--------Aos dezoito dias do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte, no Auditório da Casa da Cultura 

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

--------Pelas dezasseis 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 do seguinte 

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

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

-------Amílcar José Barata Aleixo (GCE “Independentes por Góis”);------------------------------------------------

-------Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões (GCE “Independentes por Góis”);-----------------

-------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: ----------------------------------------------------------------------

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

-------Amílcar José Barata Aleixo, foi substituído por Antonino dos Prazeres Antunes;------------------------

-------Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões, foi substituída por Mário Almeida Nunes;------

-------Manuel Enéscio de Almeida Gama, foi substituído por Luís Virgílio de Abreu Afonso.----------------

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

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

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

-------Vice-Presidente da Câmara: Mário Barata Garcia ---------------------------------------------------------------

-------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 

Andreia Antão Barata, 2ª Secretaria da Mesa da Assembleia Municipal, dirigiu convite à deputada 

Joana Fonseca Tavares para ocupar o lugar, nesta sessão, como 2ª Secretária da Mesa.------------------- 
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--------Havendo “quórum”, foi pela Segunda Secretária efetuada a leitura da Ordem do Dia, a saber:---

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

--------1. Aprovação da Ata Nº 4/2020-------------------------------------------------------------------------------------

--------2. Aprovação da Ata Nº 5/2020-------------------------------------------------------------------------------------

--------3. Informação sobre o expediente da Assembleia Municipal------------------------------------------------

--------4. Apreciação de assuntos de interesse para o Município----------------------------------------------------

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

--------1. Proposta de prorrogação por mais um ano da suspensão parcial do PDM e do estabelecimento 

de medidas preventivas-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------2. Regulamento Geral de Taxas e Outras Receitas Municipais/Tabela de Taxas e Outras Receitas 

Municipais/Atualização Ordinária da Tabela de Taxas----------------------------------------------------------------

--------3. Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação/Tabela de Taxas de Urbanização e 

Edificação/Atualização Ordinária da Tabela de Taxas de Urbanização e Edificação----------------------------

-------4. Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)/Taxas a Praticar em 2021---------------------------------------

-------5. Participação Variável no IRS/Rendimentos de 2021---------------------------------------------------------

-------6. Derrama/2021---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------7. Taxa Municipal de Direitos de Passagem (TMDP)/2021----------------------------------------------------

-------8. Documentos Previsionais/Ano 2021-----------------------------------------------------------------------------

-------9. Mapa de Pessoal/Ano 2021----------------------------------------------------------------------------------------

-------10. Fixação das Formas de Apoio às Freguesias do Concelho/ANO 2021/Proposta---------------------

-------11. Tarifa Social Aplicável aos Utilizadores dos Serviços de Abastecimento de Água, Saneamento 

de Águas Residuais e Gestão de Resíduos Urbanos--------------------------------------------------------------------

-------12. Relatório da Atividade Económica e Financeira da Câmara Municipal.--------------------------------

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

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

--------1. APROVAÇÃO DA ATA Nº 4/2020--------------------------------------------------------------------------------

--------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 mais intervenções, foi a mesma aprovada por unanimidade.----------------------

--------Em conformidade com o nº 3, do artigo 34º do Código do Procedimento Administrativo, os 
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deputados António José Nunes Gil, Sónia Maria Lopes Pinheiro Ramos, Luís Virgílio de Abreu Afonso e 

Mário Almeida Nunes não participaram na votação por não terem estado presente na sessão a que a 

mesma respeita.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O deputado Nuno Miguel Almeida Alves não participou na votação por se encontrar ausente da 

sessão no momento da votação do documento.-----------------------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Assembleia Municipal prevaleceu-se da oportunidade para mencionar a 

extensão da Ata ora aprovada, 57 páginas, pelo que não havendo correções apraz-lhe mencionar que 

se trata de um trabalho com muita qualidade e dedicação, pelo que entende ser importante que a 

forma de elaborar as atas seja revista, no próximo mandato, porquanto devido à sua dimensão pode 

apelidar esta e outras de uma violência para quem as elabora. Referiu que se a ata é um resumo de 

uma sessão, uma ata com 57 páginas deixa de ser um resumo e passa a ser um “missal”.------------------

--------2. APROVAÇÃO DA ATA Nº 5/2020--------------------------------------------------------------------------------

--------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 mais intervenções, foi a mesma aprovada por unanimidade.----------------------

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

deputado Luís Filipe de Almeida Nogueira Dias, Sónia Maria Lopes Pinheiro Ramos, Antonino dos 

Prazeres Antunes e Mário Almeida Nunes não participaram na votação por não terem estado presente 

na sessão a que a mesma respeita.-----------------------------------------------------------------------------------------

--------O deputado Nuno Miguel Almeida Alves não participou na votação por se encontrar ausente da 

sessão no momento da votação do documento.----------------------------------------------------------------------- 

--------3. 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 conjuntamente com o senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia, líder da bancada 

do PS, numa reunião da Assembleia Intermunicipal da CIM RC, realizada no dia 14.12.2020, tendo a 

mesma ocorrido tanto presencialmente, como através de videoconferência. Referiu que fez parte da 

ordem de trabalhos uma alteração orçamental, compromissos plurianuais, autorização prévia no 

âmbito da lei dos compromissos e o mapa de pessoal/ano 2021, documentos estes que foram objeto 
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de aprovação, tendo sido também presente, para conhecimento, a certificação legal de contas e as 

grandes opções ao plano. Referiu que se tratou de uma reunião que decorreu de forma cordial e célere, 

tendo apontado dois assuntos colocados por um dos presentes entendendo ser também importantes 

para o nosso território. Um destes tem a ver com a vespa-asiática, espécie que se encontra a dizimar 

as nossas colmeias e também a destruir outros polinizadores, bem como colocar em causa as fruteiras 

agrícolas, podendo surgir um problema complicado. Das explicações proferidas sobre este tema referiu 

que a CIM RC tem um plano que irá ser implementado em todos os Municípios de maneira a que haja 

um eficaz combate da vespa-asiática. Um outro assunto que mereceu uma intervenção foi a 

metodologia levada a efeito para eleição dos órgãos das CCDR, tendo o sido concluído que a 

metodologia não foi a mais correta tendo havido um descontentamento generalizado com este 

procedimento.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------O deputado Nuno Miguel Alves integrou a sessão da Assembleia Municipal no final deste ponto.- 

--------4. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO---------------------------------------

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

--------A deputada Maria do Céu Simões Alves iniciou a sua intervenção fazendo referência ao horário 

escolhido para se iniciar a presente sessão, realçando que já há algum tempo a esta data que vê que a 

gestão, administração e participação da “coisa pública”, com todo o respeito pelas pessoas e funções, 

parece-lhe que, por vezes, é uma atividade que se pretende para funcionários públicos e/ou para 

reformados. Referiu que a sociedade é mais abrangente do que isso, e efetivamente deverá ser mais 

abrangente, participativa e ativa, pelo que temos que verificar que marcar uma sessão da Assembleia 

Municipal para as 16.00 horas, de um dia útil de trabalho, é algo que obriga a transtorno e a prejuízo 

na vida pessoal e profissional daqueles que pretendem cumprir estritamente os compromissos que 

assumem designadamente nestas funções, sendo exatamente isso que sente. Referiu que irá estar 

presente em todas as sessões que forem marcadas às 16.00 horas, ou em outro horário, salvo algum 

impedimento que a obrigue a estar ausente. Relativamente à documentação para a presente sessão 

referiu que a rececionou no dia 16.12.2020, quarta-feira, não tendo sido cumpridos os dois dias úteis 

que a lei prevê como prazo mínimo, salientando que tal prazo é um mínimo legal, sendo pressuposto 

e desejável a recepção para além daquele prazo, e não a receção da documentação somente no 

sentido de que seja cumprido o prazo mínimo legalmente estabelecido. Acrescentou, que não foi a 

primeira vez que tal situação ocorreu, pois o mesmo sucedeu na última sessão da assembleia 
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municipal, sendo que nessa altura ainda colocou a dúvida o exacto dia da recepção, e por isso nada 

disse, mas desta vez confirmou efectivamente o não cumprimento do prazo mínimo legal, não 

obstante entendeu que deveria apresentar-se e chamar atenção sobre este assunto. Apesar de não 

ter recebido a documentação em tempo útil tomou como procedimento estar presente nesta sessão 

bem como se inteirar de todos os assuntos da Ordem do Dia no sentido de participar da análise e 

discussão destes. Referiu ainda, que esta situação é de todo grave, sendo uma preocupação superior 

de quem exerce as funções de Presidente e da Mesa da Assembleia Municipal, sendo uma falta que 

vem a somar a muitas outras, como, após a destituição da Presidente da Assembleia Municipal, 

permitiu-se que decorressem três meses sem que a Assembleia Municipal de Góis tivesse um 

Presidente e uma Mesa da Assembleia Municipal eleita; vamos terminar o ano em que não se cumpriu 

as cinco sessões ordinárias; foi omitida uma sessão ordinária; realizou-se uma sessão extraordinária 

com impedimento de assistência do público; uma sequência de faltas contra a lei e contra a 

constituição da republica portuguesa, e por isso faltas muito graves que cumpre principalmente ao 

Presidente da Assembleia Municipal fazer cumprir. Faltas muito graves, que fossem outras as pessoas 

como Presidente e Mesa da Assembleia Municipal eram simplesmente crucificadas por tais 

ilegalidades. Neste sentido, referiu que há que reconhecer, salientando que é a primeira a reconhecer 

que quando não cumpre dá de imediato a mão à palmatória e esforça-se por cumprir, pelo que não 

tem pejo em dizer que o senhor Presidente da Mesa da Assembleia Municipal não tem perfil e não 

consegue cumprir as competências necessárias para fazer cumprir esta Assembleia Municipal, pelo 

que deve demitir-se das funções e que dê o lugar a quem o consiga cumprir. ---------------------------------

---------Prosseguiu, referindo que conforme pode verificar na comunicação social através da publicação 

de fotos alusivas à Praia do Sinhel pode considerar que estas se constituem como um cartão de visita 

e um convite bonito, com um registo histórico, com a ponte, com o rio, com as estruturas sendo algo 

que temos que louvar por se ter cumprido o projeto da Praia Fluvial do Sinhel. Referiu ter verificado 

que a estrutura de apoio está em funcionamento, facto que não se verificou no verão, pelo que pode 

concluir que entrou em funcionamento recentemente. Neste sentido, pelo facto de não ter 

conhecimento se houve algum procedimento concursal para a cessação de exploração do 

estabelecimento questionou quem se encontra a explorar e quais as condições e critérios 

estabelecidos para a referida exploração, bem como o número de pessoas interessadas na sua 

exploração, porquanto se trata de um espaço convidativo à iniciativa privada com interesse de 

participação e exploração. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------Com respeito à vertente comercial do concelho, apresentou como exemplo um colega seu de 

escola que, provavelmente, por falta de meios não prosseguiu os estudos, porém, atualmente, é um 

empresário de sucesso, no concelho da Lousã. Com as suas palavras referiu que este empresário é um 

exemplo de criação de uma empresa, mas outros casos existem de outras empresas que exerciam a 

sua atividade no concelho e que se deslocalizaram para outros concelhos sendo isso um reflexo ao 

longo dos últimos quarenta anos no concelho. Referiu que a Câmara Municipal criou um Gabinete de 

Apoio ao Desenvolvimento pelo que solicitou que fosse apresentado à Assembleia Municipal um 

relatório daquela que é a atividade do citado gabinete, qual a sua dinâmica, desenvolvimento, o que é 

que conseguiu dinamizar, quais os apoios que cedeu, contactos estabelecidos, ou seja, qual o seu 

contributo no sentido de justificar a sua existência. Questionou se existe o Núcleo Comercial e 

Empresarial do Ceira algo que também foi referido, em sede do órgão deliberativo, como um projeto 

a ser cumprido no âmbito do orçamento aprovado com vista à criação de um Gabinete de Apoio à 

Criação de Emprego e Captação de Investimento, sendo que até à data ainda não ouviu falar do 

mesmo. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------O deputado Antonino dos Prazeres Antunes iniciou a sua intervenção dirigindo à senhora 

Presidente da Câmara Municipal um agradecimento pela resolução de uma situação objeto de sua 

intervenção na sessão de 30.09.20 sobre o aluimento de terras entre as localidades de Varzina e 

Estevianas. Um outro assunto que foi objeto de sua intervenção foram as limpezas em algumas das 

vias que servem a sua freguesia, nomeadamente do que concerne à limpeza das faixas de gestão uma 

vez que é visível a rama de algumas árvores a tombar para as vias de circulação. Referiu que no âmbito 

da Pandemia COVID-19 a Câmara Municipal tomou como deliberação isentar o pagamento do 

arrendamento dos seus imóveis que se encontram a ser explorados comercialmente, pelo que sugeriu 

que na mesma ótica deveria ser tomada a posição para todos os comerciantes de serem isentados do 

pagamento do IMI relativo a um ano. ------------------------------------------------------------------------------------

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

à senhora Presidente da Câmara Municipal pelo Município de Góis ter sido nomeado, pelo Conselho 

da Região Centro, para Comissão Especializada Permanente de Política Económica e Social 

(CEPES) como representante das Autarquias Locais do Centro no CES (Conselho Económico e Social). 

Dirigiu também felicitações a todos os resistentes que, desde a primeira hora, acreditaram na 

constituição na Zona de Intervenção Florestal – ZIF da Ribeira do Sinhel. Apresentou também 

felicitações ao jovem Goiense Diogo Ventura por se ter consagrado campeão nacional de enduro. -----
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--------O senhor deputado continuou a sua intervenção referindo que esteve,  no mês de setembro, nas 

fragas existentes no rio Ceira, na localidade de Carcavelos, pelo que embora admita que esta zona 

tivesse necessidade de ser intervencionada é seu entendimento que a forma como a intervenção foi 

realizada, bem como os materiais utilizados não foram os indicados tendo em conta a matéria prima 

do açude e as fragas, mas também toda a sua envolvente, a qual pela sua beleza natural sempre foi 

uma zona muito procurada não somente pelos Goienses, mas também por quem nos visita. Face ao 

exposto, questionou quem é o responsável pela execução desta obra, bem como se os trabalhos já se 

encontram concluídos, tendo esta intervenção sido primária no sentido de poder vir a ser equacionada 

uma solução de acordo com as características do local, e ainda se a abertura do caminho feito para 

que a maquinaria e materiais tivessem acesso ao açude irá ficar para sempre, ou seja, será um acesso 

a esta zona.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Um outro assunto que desejava ter conhecimento é sobre o ponto de situação do processo de 

Correção da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) – Concelhos de Góis, Lousã, Vila Nova de 

Poiares e de Arganil. Referiu que um outro assunto que também desejava saber o ponto de situação é 

sobre a reconstrução do muro na margem direita do rio Ceira na zona da Praia Fluvial das Canaveias, 

Vila Nova do Ceira. Relativamente à linha de apoio às empresas e associações, face a todas as 

contrariedades causadas pela Pandemia COVID-19, desejava saber o que se encontra delineado face 

às palavras proferidas pela senhora Presidente, em sede do órgão deliberativo, no p.p. dia 30.09.20, 

conforme consta na ata da referida sessão. Acrescentou corroborar com as palavras do senhor Vice-

Presidente quando na reunião da Câmara Municipal, realizada no dia 10.11.20, fez referência à 

hipótese de ser aplicada derrama às grandes industrias transformadoras de madeira serem distribuídas 

pelos concelhos que produzem essa riqueza e não, nos concelhos onde se encontram sediadas, 

nomeadamente Lisboa e Porto, fazendo votos para que os municípios unam esforços para  que todos, 

a uma só voz, se façam ouvir junto do Governo central de forma a que isto possa vir a ser uma 

realidade. Por último, reformulou um pedido à senhora Presidente para que relativamente ao 

Programa Centro 2030 não aconteça o que aconteceu relativamente a Programa Centro 2020. Referiu 

que as suas palavras se consubstanciam pelo facto de que Góis relativamente ao Programa Centro 

2020 dos 100 Municípios que o integraram ficou no 92º lugar, ou seja, só existem oito municípios que 

apresentaram menos verba a candidaturas. Referiu ser sua posição que devemos aproveitar todas as 

candidaturas para projetos que possam ser financiados sendo que havendo estes financiamentos 

devemos naturalmente apresentar candidaturas no sentido de que alguns projetos possam vir a ser 
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comparticipados. Referiu que o Município de Góis apresentou 6 candidaturas, nomeadamente, a 

Requalificação da Praça da República e ruas envolventes, 4 relativas aos incêndios florestais do ano de 

2017 e uma outra. Face às suas palavras referiu que desejava saber se a Câmara Municipal apresentou 

mais candidaturas, bem como se por algum motivo alguma não foi objeto de aprovação e o porquê 

dessa não aprovação. Ainda sobre candidaturas, referiu que na sessão da Assembleia Municipal, 

realizada no mês de setembro, o líder bancada do PS  referiu ser importante que a Câmara Municipal 

tivesse um gabinete para a elaboração de candidaturas entendendo ser de todo importante que o 

mesmo viesse a ser uma realidade no sentido de apresentação de candidaturas ao Programa Centro 

2030.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Referiu que leu na comunicação social que o Governo em cada CIM do Interior do País tenha até 

ao final do ano de 2023 uma Unidade Móvel de Saúde questionando se o Município de Góis já tomou 

alguma diligência no sentido do nosso concelho vir a ser contemplado, uma vez que é do conhecimento 

geral que a nossa população é maioritariamente idosa e que as povoações são dispersas da sede do 

concelho, sendo se todo importante que possamos vir a ser contemplados a bem da nossa população, 

nomeadamente daqueles que vivem em situação de isolamento, sendo uma forma de proximidade 

com estes munícipes. Apresentou como exemplo o trabalho que é efetuado pela Unidade Móvel, no 

concelho de Bragança, a qual se desloca a várias localidades semanalmente, sendo a Equipa constituída 

por Técnicos nas áreas de enfermagem e psicologia.------------------------------------------------------------------

-------O deputado José Carlos Rodrigues Garcia congratulou-se pela empreitada da Praia de Alvares se 

encontrar concluída sendo uma mais valia para a freguesia e, consequentemente, para o concelho. 

Considerando que esta zona de lazer deveria ser alvo de publicidade de forma a promover junto de 

quem nos vista mais uma zona agradável para todos poderem usufruir no seu tempo de lazer. ---------

--------Um outro assunto que desejava expor é a situação da circulação e estacionamento na zona do 

Adro, em Vila Nova do Ceira, pelo que deveria a sinalética ali existente deveria se reorganizada de 

forma a que este espaço não fique condicionado como presentemente se verifica. Referiu que na Rua 

António Garcia a circulação do trânsito não é eficaz havendo alguns constrangimentos porque existem 

viaturas estacionadas em ambas as faixas de rodagem, pelo que sugeriu que para que a circulação se 

faça sem condicionamentos deveria ser estudada a possibilidade de um dos lados não ser permitido o 

estacionamento de viaturas. Uma outra sugestão é que quem é proprietário de um estabelecimento 

comercial não deverá estacionar as suas viaturas em frente ao seu comércio de forma a que os clientes 

destes possam estacionar a sua viatura quando se dirigem a um dos estabelecimentos ali existentes. -
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-------Relativamente ao parquímetro existente na Praça da República, em Góis, referiu que era 

importante que este entrasse em funcionamento no sentido deste servir as pessoas que pretendem 

dirigir-se aos serviços e comércio existente nesta zona, e não como se tem verificado que se encontram 

existem viaturas durante todo o dia ali estacionadas, parte destas de funcionários da Câmara 

Municipal. Relativamente ao Posto de Abastecimento Eléctrico apesar de considerar ser uma mais valia 

entende que o local escolhido para colocação do mesmo não foi o mais adequado, entendendo que 

este deveria ter sido colocado numa zona comercial, de maneira a que o condutor aquando a sua 

viatura se encontra a carregar se possa deslocar ao comércio e/ou serviços.-----------------------------------

-------Relativamente às palavras proferidas pela senhora deputada Maria do Céu Simões Alves de que 

a documentação chega muito em cima do dia da realização da Assembleia Municipal é um facto que 

concorda, porém apraz-lhe mencionar de que não é uma situação que somente agora se verifica 

conforme foi dito, porquanto a sua pessoa já integra este órgão há cerca de sete anos e tem sido uma 

prática recorrente a entrega dos documentos nos dois dias antes da sessão. Neste sentido, referiu que 

esta situação não é um factor para que seja proposto que o senhor Presidente da Assembleia Municipal 

se demita do cargo que exerce neste órgão, a ser a proposta aceite seria visível cada sessão ser 

presidida por um novo Presidente da Mesa da Assembleia Municipal. ------------------------------------------

--------O deputado Nuno Miguel Almeida Alves iniciou a sua intervenção fazendo menção que a 

empresa TRANS SERRANO - AVENTURA, LAZER E TURISMO, LDA, sediada em Góis, foi novamente 

distinguida com o estatuto de PME Líder, sendo efetivamente uma mais valia que as empresas 

existentes no nosso concelho sejam premiadas com estes títulos. Referiu que na revista das 1500 

empresas que mais faturam na Zona Centro do País existem 14 empresas sediadas no concelho o que 

de facto deve ser objeto de alusão porquanto são ambiciosas e com grande capacidade de volume de 

negócio facto que é de salutar. Salientou que uma das empresas que aparece nesta listagem é a 

empresa PRORRESINA - PRODUTOS RESINOSOS, LDA., Alvares, propriedade do senhor Amílcar José 

Barata Aleixo, deputado desta Assembleia Municipal, pelo que se prevaleceu para elogiar o trabalho 

desenvolvido por esta empresa. Ainda sobre esta matéria desejou que o número de empresas 

aumentasse entendendo o papel importante por parte da Câmara Municipal no apoio às empresas 

para que os empresários tenham horizontes mais alargados e mais ambiciosos.------------------------------

--------Fez alusão à cerimónia de lançamento do livro “Os Homens da Casa” da autoria de Fernando 

Cunha, sendo um ato de relevar de importante quando se marca e regista a nossa história. Uma outra 

situação que se congratula é o facto de um empresário da freguesia de Alvares, ter colocado na sua 
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viatura pesada, publicidade #VisitGóis acompanhando a mesma de algumas fotos, facto que irá ser 

publicitado além fronteiras o que em muito contribuirá para a promoção de Góis.--------------------------

--------Prosseguiu, questionando o que é que hoje nos encontramos aqui a fazer, qual é o nosso papel 

e objetivos, em virtude de podermos justificar o atraso na receção dos documentos dizendo que 

sempre foi assim, sendo uma justificação pouco válida. Referiu que consultado o seu e-mail, até ao 

momento, ainda não foi rececionada qualquer documentação relativa ao ponto 12. Relatório da 

Atividade Económica e Financeira da Câmara Municipal. Referiu ainda que uma outra coisa que o 

indignou foi o horário definido para a realização desta sessão, realçando que como eleito a sua 

presença é uma prioridade dentro das suas prioridades, em conformidade com a legislação em vigor. 

Porém, devemos ser claros e francos, em virtude desta Assembleia Municipal ser de fácil gestão e 

controlo, salientando se existe morosidade no desenrolar das sessões, ou se se previu que devido ao 

número de pontos na Ordem de Trabalhos a mesma seria morosa, sendo que é o papel do Presidente, 

segundo o Regimento da Assembleia Municipal, a moderação da sessão, pelo que se entende que estas 

sessões são demoradas caberá geri-las de forma a que a análise dos assuntos seja o mais célere 

possível. Ainda sobre a presente sessão referiu ter reservado o dia de domingo para analisar a 

documentação, porém a referida documentação não foi rececionada até ao último dia da passada 

semana. Na falta dos documentos, prevaleceu-se de consultar atas antigas, sendo que pelo que 

constatou nas intervenções do antigo líder da bancada do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes 

por Góis quando mencionou qual o nosso papel na Assembleia Municipal, as vezes que mencionou a 

palavra democracia, sendo que temos uma segunda versão quando essa mesma pessoa apenas alterou 

o seu cargo para Presidente da Câmara Municipal. Face aos factos, referiu ser sua questão franca para 

o senhor Presidente da Assembleia Municipal se realmente se encontra no cargo a contribuir de uma 

forma cabal em responder quando estava como líder de bancada. Referiu que o Grupo do PSD, na 

última sessão deste órgão, requereu um ofício, sendo que volvidos três meses o mesmo ainda não foi 

rececionado, realçando se o papel da Assembleia Municipal é de fiscalização e acompanhamento 

questionou: o que é que estamos aqui a fazer?!------------------------------------------------------------------------

---------O senhor deputado continuou, referindo que há mais de um ano enviou um e-mail com 

questões relativas à temática da educação, sendo que há mais de seis meses enviou um outro e-mail 

com questões sobre as obras executadas no âmbito das candidaturas relativas aos incêndios do ano 

de 2017. Pelo que se as nossas responsabilidades como eleitos locais é deliberar e fiscalizar reiterou a 

sua questão: o que é que estamos aqui a fazer?! Referiu que nenhum dos mails que remeteu foi objeto 
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de resposta sendo que não pode aceitar, até poderá ser pelo facto de ser novo de mais nestas 

andanças, que um Presidente da Assembleia Municipal lhe envie um e-mail informando que remeteu 

os assuntos à Câmara Municipal e que não obteve qualquer resposta. Novamente, questionou: o que 

estamos aqui a fazer?! No presente ano dois cidadãos remeterem correspondência à Assembleia 

Municipal, tendo para o efeito da mesma sido dado conhecimento aos líderes de bancada, pelo que 

questionou se esses cidadãos, residentes no concelho, tiveram resposta. É do seu conhecimento que 

muitos dos e-mails remetidos para a Câmara Municipal, por parte de muitos munícipes, não foram 

nunca objeto de resposta, sendo que em Assembleia Municipal se profere, algumas vezes, que isto 

está mal, e depois, claro existem uma serie de culpados. Pelo que questionou se o Órgão máximo dá o 

exemplo, renovando a sua questão do que é que se está aqui a fazer. ------------------------------------------

--------Seguidamente apresentou questões que desejava que a senhora Presidente da Câmara 

Municipal lhe respondesse, ou seja, qual  a data de entrega da obra do Parque Municipal; qual o ponto 

de situação do conflito do Parque Eólico da Pampilhosa da Serra e do Parque da Lousã e se existe, ou 

não, uma clara situação onde o Município de Góis é lesado; qual o objetivo da publicidade da CIM RC 

2.X colocada em outdoors na vila em que consultada a mesma nas redes sociais não dá acesso a 

qualquer documento. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia iniciou a sua intervenção fazendo referência à 

pandemia COVID-19, saudando todos aqueles que em Góis tem colaborado no apoio aos munícipes, 

permitindo que com essa sua ação Góis se mantenha no segmento moderado na propagação da 

doença. Aproximando-se uma época muito sensível, o Natal, com menos restrições do que as que têm 

ocorrido até aqui, conforme está previsto, ainda assim haverá muitas famílias que não irão arriscar e 

irão ter atitudes mais ponderadas e prudentes e terão um Natal diferente. Referiu que esta situação 

deve ser motivo de preocupação e acompanhamento, não somente por parte da ação social da Câmara 

Municipal, mas também por parte de todos, porquanto podem existir pessoas em situação de 

depressão psicológica ou até mesmo económica, que necessitem de apoio e atenção especial, sendo 

importante que possamos fazer desta quadra uma época o mais feliz possível, apesar de tudo o que 

tenhamos vivido até à data, ainda que o ano de 2021 se perspetive mais positivo porquanto se irá 

iniciar a vacinação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Relativamente à Assembleia Intermunicipal da CIM RC onde esteve presente pôde verificar a 

existência de um conjunto de projetos do âmbito intermunicipal que estão relacionados com o 

turismo, turismo pedestre e de bicicleta, havendo projetos como a Ecopista do Dão, a Ecopista do 
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Ramal Ferroviário da Figueira da Foz, um ramal que se encontra desativado cujo seu percurso passava 

por Cantanhede, o projeto EuroVelo 1 - Rota da Costa Atlântica e o projeto Ciclovia do Mondego. 

Referiu tratar-se de um conjunto de iniciativas interessantes pelo que que lhe apraz chamar a atenção 

para o projeto do Metro-Mondego, que irá iniciar-se num futuro próximo, com início do seu percurso 

na estação velha de Coimbra, atravessando a cidade, tendo algumas derivações dentro da cidade, 

seguindo pela linha da Lousã até à freguesia de Serpins. Referiu que a linha da Lousã, no seu projeto 

original, teria continuidade até aos concelhos de Góis e de Arganil, havendo obras de aterros efetuadas 

até à localidade de Bordeiro, na freguesia de Góis. Ocorre que os terrenos onde estava prevista a 

passagem da linha da Lousã são ainda hoje propriedade da Companhia dos Caminhos de Ferro pelo 

que, sendo um património público, entende que não podem ser apoderados por ninguém de forma 

abusiva, devendo ser colocados ao serviço das populações locais. Estando a plataforma feita até ao 

túnel do Candosa, freguesia de Vila Nova do Ceira, não seria hoje assim tão difícil furar a montanha e 

construir uma ponte e teríamos a linha do Metro-Mondego a servir Góis. Mas caso não se mostre viável 

a extensão do Metro Mondego a partir de Serpins, que pelo menos haja um aproveitamento turístico 

da plataforma existente em boa parte do percurso até Góis e Regateira, pois se existem projetos no 

âmbito da CIM RC, como ecovias e ciclovias, nada melhor que temos uma parceria desenvolvida numa 

fase inicial entre os Municípios de Góis e da Lousã, que posteriormente possa ser apresentado na 

comunidade intermunicipal e que permita que nesses terrenos públicos possa haver investimento no 

aproveitamento turístico em beneficio de todos, nomeadamente no concelho da Lousã que irá 

beneficiar diretamente a freguesia de Serpins, criando um corredor até ao Cabril de Baixo, podendo 

entroncar nos futuros Passadiços da Candosa, assim o projeto o permita, e depois passando pelas 

zonas baixas de Vila Nova do Ceira que faça a ligação até Góis para que tenhamos uma ciclovia, ou 

ecopista nas partes que possam não ser cicláveis. Estando já cerca de 11 km deste percurso 

praticamente feitos, apenas é preciso vontade e trabalho conjunto, deixando este desafio para que se 

possa criar mais um atrativo turístico no concelho e região. -------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Assembleia Municipal face às intervenções dos senhores deputados 

referiu respeitar a opinião de cada um. Quanto à sugestão apresentada da sua pessoa se demitir do 

cargo que atualmente ocupa neste órgão referiu não ser sua intenção atender à proposta apresentada. 

Quanto à palavra democracia, a qual dizem que a sua pessoa a profere várias vezes, esse mesmo 

regime tem regras, ou seja, a democracia não implica dizermos tudo aquilo que nos vem à cabeça e 

muito menos entrar por inverdades. Referiu que a senhora deputada Maria do Céu Simões Alves na 
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sua intervenção cometeu algumas infelicidades, desde logo porque fez alusão a coisas, as quais, na sua 

ótica, não lhe parecem ser corretas.  Referiu não ter conhecimento de qual o dia em que os senhores 

deputados rececionaram os documentos para a presente sessão, tendo a sua pessoa os recebido na 

terça-feira, dia 15.12.20, tendo a documentação sido remetida via CTT, em correio azul, ao mesmo 

tempo para todos, pelo que se houve atraso na sua entrega este não poderá ser imputado nem à 

senhora Secretária, nem ao Presidente da Assembleia Municipal, tendo a senhora Secretária remetido 

a documentação assim que esta se encontrou disponível para esse mesmo efeito.--------------------------

-------Relativamente à questão da demissão e não ter perfil para ocupar o lugar de Presidente da Mesa 

da Assembleia Municipal referiu ser um direito que assiste à senhora deputada Maria do Céu Simões 

Alves proferir a sua opinião, porém regras também existem quanto à sua presidência neste órgão, pelo 

que quando os senhores deputados, maioritariamente, decidirem que não reúne as condições 

necessárias para ocupar este cargo, devem apresentar a sua destituição. Salientou que deve ser do 

conhecimento da senhora deputada Maria do Céu Simões Alves este procedimento pelo que se, 

maioritariamente, os senhores deputados votarem pela sua destituição irá embora, não zangado com 

ninguém, nem ficará com qualquer tipo de ódio a ninguém e será substituído por uma pessoa que seja 

mais capaz. Em relação ao horário desta sessão entende ser de uma violência enorme as palavras 

proferidas, ou sejam quando a senhora deputada falou nos funcionário públicos e nos reformados, não 

percebendo o porquê de ter falado nestes últimos, sendo que os funcionários públicos são funcionários 

como os das entidades privadas, são pessoas que trabalham na sua vida, trabalhando para o público, 

trabalham para os outros, sendo que os reformados encontram-se em situação de aposentação 

porquanto trabalharam  dentro do período legalmente estabelecido, não percebendo o porquê de o 

serem referenciados como se fosse a pensar nos reformados e nos funcionários públicos que decidiu 

marcar esta sessão para as 16.00 horas. Referiu que teria sido bem mais fácil a senhora deputada o ter 

questionado do porquê de ter marcado para o horário em causa, sendo que teria apresentado os 

devidos esclarecimentos. Referiu que as duas últimas sessões deste órgão no qual foram debatidos os 

mesmos assuntos existentes na Ordem do Dia terminaram pelas 22.30 horas e 23.00 horas. Referiu 

que devido às restrições que o país atravessa face à Pandemia Covid-19, e com a dificuldade que 

poderia haver com a circulação das pessoas, havendo dois deputados que residem em Lisboa, 

entendeu ser importante que esta sessão terminasse o mais cedo possível, exatamente no sentido de 

proporcionar condições para que todos pudessem, calmamente, regressar à sua área residencial.  Pelo 

que não percebeu o porquê de tal insurgimento quanto à hora agendada para esta sessão, tendo em 
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conta que a sessão de 13.10.20, foi marcada para as 15.00 horas e não houve qualquer tipo de revolta 

contra esse horário. Acrescentou que quando marcou a sessão não fez com a intenção de lesar 

qualquer deputado, mas no sentido de fazer com que esta sessão fosse mais célere, acabasse mais 

cedo, para que todos pudessem regressar às suas residências em melhores condições. Pelo que não 

entende o que é que a hora marcada terá a ver com a democracia e com o perfil do Presidente da 

Assembleia Municipal, realçando não saber como é que a senhora deputada o quer acusar de não 

querer Público a assistir  às sessões, bem como da sua pessoa ter impedido o Público de estar presente 

numa sessão, quando este assunto já foi, anteriormente, abordado e devidamente fundamentado, não 

percebendo o porquê da senhora deputada e também do senhor deputado Nuno Miguel Almeida Alves 

viverem somente do passado, não sabendo se desejam justificar o passado e o que se passou no 

passado, não fazendo qualquer sentido para si, entendendo que a senhora deputada não foi feliz na 

sua intervenção, sendo esta a sua opinião, a qual também tem o direito de a apresentar.-----------------

--------Relativamente à intervenção do líder da bancada do PSD referiu ser seu entendimento que o 

senhor  deputado terá que pensar melhor antes de proferir algumas palavras porquanto se esquece 

daquilo que disse anteriormente. Referiu não ter solicitado qualquer ofício, sendo que o teor da ata, 

ora aprovada, refere o seguinte: ”Neste sentido, referiu que o PSD requere ao senhor Presidente da 

Mesa da Assembleia que se digne informar que ofício é este e, se for possível, nos ceder para podermos 

perceber quem era a Presidente da Assembleia Municipal nesta data (…)”. No que concerne ao parecer 

referiu que como é do conhecimento geral este é uma opinião, apesar de ser fundamentada, trata-se 

de uma opinião, não sendo vinculativa, sendo apenas orientadora, tanto mais que existem assuntos 

em que as pessoas ficam munidas de dois pareceres que são diferentes, sendo estes, algumas das 

vezes antagónicos. Apresentou como exemplo a saída do Município de Penacova da APIN, existindo 

dois ou três pareceres completamente antagónicos, pelo que esta situação será presente a tribunal 

sendo a sentença quer irá fazer alguma coisa relativamente a este assunto. Um outro assunto é em 

matéria de saúde quando é diagnosticado qualquer doença por um médico e partimos do pressuposto 

que o melhor é consultar um outro para ver se existe um outro diagnóstico. Referiu que podemos 

solicitar um parecer e nada obriga que termos que proceder à divulgação do mesmo, até porque 

poderá existir mais do que um parecer relativamente ao assunto, não existindo a obrigação da 

divulgação do documento.  Ainda sobre este assunto referiu que o senhor deputado consultou o site 

da CCDRC no qual foi colocado um parecer relativamente à sessão da Assembleia Municipal em que 

não houve eleição da nova Mesa da Assembleia Municipal, tratando-se de uma sessão extraordinária, 
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assunto aqui já debatido, tendo a sua pessoa algumas dúvidas se a sessão seguinte poderá ser ou não 

ser a extraordinária.  Mais referiu que o senhor deputado mencionou que “Referiu ter em sua posse o 

Regimento da Assembleia (…)”, sabendo a sua pessoa que já o leu bem, pelo que um dia destes 

também o irá ler, “e as Atas da Assembleia que comprovam que este parecer foi pedido, por alguém, 

que nós hoje vamos requerer saber quem era a Presidente da Assembleia Municipal, a 28 de janeiro de 

2020 (…)”, pelo que lhe apraz questionar se os senhores deputados do Grupo Municipal do PSD não 

sabem que era a Presidente da Assembleia Municipal no dia 28.01.2020. O parecer da CCDRC que têm 

em sua posse diz quem solicitou o parecer, a Presidente da Assembleia Municipal, logo era uma 

senhora.  Pelo que tendo os senhores deputados do PSD o parecer referiu que não irá facultar qualquer 

o ofício, nem quem é que elaborou ou se foi elaborado qualquer ofício, sendo que o documento 

também poderá ter sido solicitado por uma outra via, pelo que não está disponível para ir verificar o 

que os seus antecessores fizeram enquanto presidiram ao órgão deliberativo. Terminou, referindo que 

a documentação que o Grupo Municipal do PSD solicita têm em sua posse, documentação que a sua 

pessoa não possui, o parecer da CCDRC mencionou que o parecer foi solicitado pela Presidente da 

Assembleia Municipal, não tendo sido a sua pessoa, mas sim uma senhora, sendo do conhecimento 

dessa bancada quem foram os Presidentes da Mesa antes de ser a sua Pessoa, pelo que têm em sua 

posse todas as respostas que pretendem.--------------------------------------------------------------------------------

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

esclarecimentos que entender ser convenientes.----------------------------------------------------------------------

--------A senhora Presidente referiu que relativamente à questão da senhora deputada Maria do Céu 

Simões Alves quanto às infraestruturas de apoio à Praia de Alvares apraz-lhe informar que o que está 

acontecer relativamente a esta infraestrutura já aconteceu com a da Praia Fluvial das Canaveias, pelo 

que a Câmara Municipal não está a fazer nada do que  não se tenha feito no passado, realçando não 

estar a repetir as mesmas práticas, como já foi mencionado nesta sessão “como já se fez vamos 

continuar”. Referiu a existência de uma metodologia de trabalho, havendo um suporte jurídico para a 

cedência temporária das instalações, pelo que apresentou a devida fundamentação. Referiu que na 

freguesia de Alvares existe mais do que um operador na área da restauração, não se esgotando esta 

freguesia na empresa Burgo do Saber, Unipessoal, Lda., sendo do conhecimento geral, 

independentemente do lado que estamos que, na política, tem que haver isenção e imparcialidade 

quando trabalhamos, particularmente, com a iniciativa privada, os nossos empresários não podem ser 

lesados por questões de ordem partidária, entre outras. Referiu que na sede desta freguesia tem sido 
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esta empresa que sempre manifestou com interesse em explorar aquelas instalações, apesar de não 

bastar somente o interesse. Acresce que no momento em que o Centro Paroquial de Solidariedade 

Social da Freguesia de Alvares nos comunicou que não iria efetuar os transportes escolares, nem o 

fornecimento das refeições aos alunos do Centro Escolar da Freguesia de Alvares foi efetivamente esta 

empresa que se disponibilizou no imediato para fornecimento das refeições. Acresce a esta situação 

que o empresário não reunia, nos vários equipamentos utilizados até à data, condições para proceder 

à confeção de refeições, pelo que referiu que a decisão que tomou foi partilhada com o Executivo, 

tendo-se aconselhado junto do senhor Consultor Jurídico, Dr. Pedro Pereira Alves, através de parecer 

jurídico, no sentido de ter conhecimento em que moldes poderia autorizar, temporariamente, a 

utilização das instalações, não havendo nenhum compromisso para além deste. Ainda sobre este 

assunto, referiu que foi tomado este procedimento na sequência do empresário ter sido visitado pela 

ASAE, fruto de uma queixa, tendo-lhe sido comunicado que não poderia continuar a laborar nas 

condições que laborava, questionando também como é que a Câmara Municipal permite o 

funcionamento deste serviço nas condições verificadas, bem como que tenha um contrato com o 

empresário para servir as refeições escolares. Referiu que contra factos não há argumentos não tendo 

mais ninguém em Alvares que se disponibilizasse para confecionar as refeições escolares, pelo que foi 

pelo empresário solicitado a ocupação temporária, por um período limite até seis meses, das 

instalações de apoio à Praia de Alvares. Referiu ter remetido o pedido do empresário à consideração 

do Dr. Pedro Pereira Alves, tento do senhor Consultor Jurídico elaborado parecer, tendo para o efeito 

dado conhecimento dos procedimentos que terão de ser tomados, sendo que a proposta será presente 

ao Executivo na reunião da Câmara Municipal de 29.12.2020, a fim de deliberar sobre este assunto. 

Referiu ter solicitado ao trabalhador Francisco Dias para elaborar um Caderno de Encargos para que 

seja lançado o procedimento para Cessação de Exploração do Bar/Restaurante de apoio à Praia Fluvial 

de Alvares, sendo que este assunto também será presente ao Executivo na sua reunião de 29.12.2020. 

Para terminar este assunto, referiu que neste momento apenas existe uma cedência provisória das 

instalações, sendo que em sede do Executivo irá apresentar uma proposta sobre as condições de 

utilização provisória do espaço. --------------------------------------------------------------------------------------------

--------Relativamente ao Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento referiu ter algum desapontamento 

quanto ao seu funcionamento porquanto este não está em pleno funcionamento, sendo efetivamente 

da sua responsabilidade este não ser tão ativo como o devia ser, porém sempre acreditou que o técnico 

que está responsável pelo mesmo seria capaz de ter um outro desempenho no sentido de cumprir a 
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sua missão. Quanto à missão do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento referiu que está devidamente 

fundamentada, pelo que aquando a sua criação uma das missões era de facto se promover a ação de 

criação do Núcleo da Associação Empresarial de Góis ou do Ceira porque poderíamos agregar outros 

concelhos nesta associação empresarial. Esta associação tinha como objetivo agregar todo o tecido 

empresarial local e que os protegesse, promovesse ações de formação, bem como estar a par de todos 

incentivos nacionais e comunitários e que ajudasse na elaboração das candidaturas. Acrescentou que 

este não funciona, como desejava que funcionasse, porém poderá vir a funcionar, porquanto temos 

uma questão que na Câmara Municipal existem apenas duas Unidades Orgânicas, uma vez que à data 

não era possível ter mais do que duas, porém há cerca de três anos saiu uma legislação que nos permite 

ter três Unidades Orgânicas. O que chamamos de Núcleo de Desenvolvimento Social, Cultural e 

Económico passa a ser uma Divisão com as restantes existentes, passando este processo por 

reestruturação orgânica que, infelizmente, tarda em chegar, havendo pessoas com essa 

responsabilidade, mas parece-lhe que não tocam no processo. Referiu ter legitimidade para exigir às 

chefias, porém não tem essa mesma legitimidade para exigir às diversas coordenações, mas sim só 

tem de agradecer a essas pessoas porquanto não são remuneradas de acordo com as funções que 

exercem. Pelo que quando se criar uma terceira unidade orgânica que possa ter uma chefia acredita 

que, possivelmente, possa funcionar devidamente, não somente o Gabinete Apoio ao 

Desenvolvimento, mas outras áreas atualmente ligadas ao Núcleo. ----------------------------------------------

----------Relativamente às necessárias limpezas na freguesia de Alvares referiu que o senhor deputado 

Antonino dos Prazeres Antunes é conhecedor da geometria e dimensão do nosso concelho, sendo que 

a Câmara Municipal está a tratar desta área, contudo temos que perceber saber a diferença entre as 

necessidades e as possibilidades havendo a necessidade de fazer limpezas em todo o concelho, porém 

para esse mesmo efeito tem que ter possibilidades. Ainda no âmbito das limpezas tem havido um 

trabalho articulado com a Junta de Freguesia, com empresários locais, porém naturalmente ainda 

existem zonas que carecem de limpeza. Ainda sobre trabalhos nesta freguesia pensava que o senhor 

deputado no uso da palavra iria falar sobre a intervenção que está a ser feita no talude na zona 

industrial de Cortes. Quanto à isenção das rendas aos três concecionários que exploram espaços 

propriedades da Câmara Municipal referiu que a proposta partiu da empresa TRANS SERRANO - 

AVENTURA, LAZER E TURISMO, LDA, que explora o Parque Municipal de Campismo, tendo sido a única 

empresa concelhia que solicitou no âmbito da Pandemia que não pagasse a renda durante um período 

de três meses, tendo a Câmara Municipal deliberado nesse sentido, acrescentando todos os negócios 
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explorados em imóveis da Câmara Municipal. Quanto à proposta de isenção do IMI, durante um ano, 

aos empresários do concelho, referiu que o senhor deputado poderia ter acrescentado que deveriam 

ser apenas os que têm sede no concelho, pelo que efetivamente poderá apresentar uma proposta para 

esse mesmo efeito tendo apenas que ter conhecimento de qual é a diferença na receita cobrada. -----

--------Relativamente à intervenção do senhor deputado Luís Filipe de Almeida Nogueira Dias referiu 

congratular-se pelo PSD lhe ter dirigido felicitações pelo cargo para o qual foi nomeada, Conselho 

Económico e Social, e vindo do PSD ainda fica mais lisonjeada não tendo a mesma sorte por parte de 

outros quadrantes, nem do seu, sendo um cargo muito importante para o Município de Góis. No que 

concerne aos trabalhos no açude de Carcavelos referiu que a intervenção foi feita pelos trabalhadores 

da Câmara Municipal, o que possivelmente poderão ter exagerado um pouco no cimento. Referiu que, 

no dia 02.12.20, foi feita visita da APA e da ARH no âmbito do Fundo Norueguês - EEA GRANTS tendo 

se prevalecido da oportunidade para falar da Central de Monte Redondo, inclusivamente do referido 

açude. Referiu que ficou acordado entre as partes uma visita ao local e também ao açude porquanto 

explicou a intervenção feita, a qual pode chocar, porém, foi aberto um caminho que melhora a 

acessibilidade, sobretudo dos privados, tendo sido transmitido pelo Encarregado da Câmara 

Municipal, senhor Luís Anjos, que era vontade expressa dos proprietários privados que se procedesse 

à abertura de uma acessibilidade, tendo sido a mesma efetuada permitindo o acesso direto à margem  

esquerda do rio Ceira, havendo uma acessibilidade diferente sobretudo na questão preventiva e em 

termos da proteção civil. Quanto à Correção da Carta Administrativa Oficial de Portugal (CAOP) – 

Concelhos de Góis, Lousã, Vila Nova de Poiares e de Arganil referiu ser um processo que a preocupa, 

estando o senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal a acompanhá-lo mais ativamente parecendo-

lhe que o processo está um pouco estagnado, uma vez que o documento foi remetido para todos os 

concelhos para se pronunciarem, sendo que dependemos das respetivas Câmaras Municipais, 

Assembleias Municipais e das Assembleias de Freguesias para que o processo possa ter a evolução que 

se pretende, sendo de todo importante que a Câmara Municipal de Góis tome, sistematicamente, 

diligências no sentido do processo se desenvolver, caso o mesmo não se desenvolva de forma solidária 

terá este de ser resolvido de forma litigiosa.  Quanto à questão do Parque Eólico situado na Lousã no 

limite com o concelho de Góis, referiu que da informação que dispõe é que existem algumas torres em 

que as hélices tocam no concelho de Góis, havendo um claro prejuízo para a Câmara Municipal, 

antecedendo o assunto a 2009, sendo também do seu conhecimento que esteve durante algum tempo 

entregue ao senhor Consultor Jurídico, Dr. Pedro Pereira Alves, sendo que até à data a Câmara 
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Municipal ainda recebeu qualquer valor, sendo que tem solicitado que este processo tenha resolução. 

No que concerne ao Parque Eólico de Pampilhosa da Serra e ao processo jurídico referiu que essa 

questão foi também colocada em sede do Executivo, tendo a sua pessoa solicitado à secretária do 

Executivo que solicitasse ao senhor Dr. João Ramalhete, advogado que responsável por este processo, 

para que apresentasse o ponto de situação deste, sendo que na sua ótica irá ser um processo moroso 

e doloroso, sendo que Góis se deveria unir para fazer uma manifestação e reclamar o que é nosso, 

porque os nossos vizinhos não nos podem fazer mal, e Góis nunca fez mal a nenhum aos vizinhos, 

sendo que nós estamos sistematicamente a ser prejudicados pela nossa vizinhança, e não podemos 

permitir que isso aconteça independentemente dos partidos e das amizades que temos. Quanto à 

questão do 2020 e do 2030 referiu que a Câmara Municipal apresentou candidaturas para além da 

Requalificação da Praça da República e ruas envolventes e também no âmbito dos incêndios 2017. No 

âmbito do 2020 temos a candidatura aprovada, com cerca de 500.000,00€, para a Requalificação do 

Jardim de Infância e E.B.1 de Vila Nova do Ceira incluindo a requalificação do pavilhão desportivo, 

propriedade da Casa do Povo desta freguesia, a empreitada da Praia de Alvares entra no 2020 com 

uma comparticipação de 85% sobre o total, ultrapassando este o valor de 400.000,00€ de 

investimento, porque irá incluir a despesa com o equipamento, a candidatura do âmbito da PAMUS – 

Ciclovia Góis – Vila Nova do Ceira, o Interface, o Programa Realiza.te, incluindo a promoção do sucesso 

educativo e a prevenção do abandono escolar, fora as candidaturas em que a Câmara Municipal não 

foi promotor direto mas via CIM RC havendo mais de uma dezena de candidaturas em que também 

beneficiamos. Quanto à consolidação da margem direta do rio Ceira na Praia Fluvial das Canaveias 

referiu que quando foi feito o levantamento dos prejuízos da intempérie Fabien, em dezembro de 

2019,  esta obra foi incluída no mesmo, porém ainda estamos a fazer recuperação dos prejuízos no 

âmbito do Leslie, intempérie do ano de 2018, tendo havido inicialmente uma comparticipação na 

ordem dos 17%, mas a comparticipação é no valor de 60% do investimento  total, pelo que 

recentemente assinou a adenda do protocolo no âmbito do Leslie. Relativamente aos prejuízos no 

âmbito da intempérie Fabien referiu que ainda não há luz verde, havendo uma Resolução do Conselho 

de Ministros que garantidamente vai disponibilizar meios financeiros, tendo a sua pessoa reunido com 

dois Técnicos da CCDR para se fazer a monitorização do Leslie tendo se prevalecido da oportunidade 

para falar sobre os prejuízos causado pela intempérie de 2019, tendo sido comunicado que irá ser 

publicitado o Aviso para a Câmara Municipal poder se candidatar. Referiu que no dia 02.12.20 tivemos 

formalmente a visita da APA e da ARH Centro tendo sido elencadas as obras para entrarem no Fundo 
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Norueguês, sendo uma das situações que poderá entrar neste fundo é a situação da Praia Fluvial das 

Canaveias, sendo esta a segunda prioridade, uma vez que a primeira é a intervenção entre o largar e 

o açude de Santo António em Góis e a terceira prioridade é na Cabreira, nas tulhas existentes junto ao 

rio. Acrescentou que lhe foi comunicado que está a ser elaborado o caderno de encargos para se lançar 

o procedimento para a obra da Praia Fluvial de Canaveias. ---------------------------------------------------------

---------Quanto à questão da Câmara Municipal criar um Gabinete Técnico referiu que terá todo o gosto 

de um dia conversar com o deputado Luís Filipe de Almeida Nogueira Dias, fora de um contexto 

plenário, e explicar-lhe-á quais as coisas necessárias para a criação desse gabinete, pelo que poderá, 

posteriormente, saber o porquê de numa década não ter criado o mesmo. Referiu a importância de a 

Câmara Municipal ter um gabinete de projeto com técnicos que saibam elaborar candidaturas e 

efetuar pedidos de pagamentos, que acompanhem os QCA. Quanto à Unidade Móvel de Saúde referiu 

ter sido uma parceria com a CIM RC, sendo que a Câmara Municipal já procedeu ao pagamento da 

comparticipação, encontra-se feita a calendarização, sendo que estas vêm ao terreno por blocos, três 

vezes, estando prevista para o mês de março a entrega da viatura. Sobre a viatura referiu que falta 

assegurar quem a assegura, quem paga das despesas decorrentes ao seu funcionamento, quem será 

o pessoal que irá efetuar o apoio e quem é que procederá ao pagamento remuneratório destes. -------

--------Relativamente à intervenção do senhor José Carlos Rodrigues Garcia referiu que foi assunto 

abordado em sede do Executivo pela senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz, pelo 

que ficou a DGUPA responsável por apresentar uma proposta para ordenamento do trânsito tanto no 

Largo do Adro, como na Rua António Garcia e na outra, pelo que irá tomar os devidos procedimentos 

para que a proposta seja apresentada com a celeridade que a mesma merece. Quanto o parquímetro 

existente na Praça da República de Góis julga que o mesmo ainda não se encontra em funcionamento 

não tendo conhecimento do porquê desta situação. Quanto às viaturas estacionadas neste local serem 

de trabalhadores da Câmara Municipal referiu que estes são também munícipes pelo que têm o direito 

de estacionarem onde desejam. Quanto ao carregador elétrico para viaturas referiu desconhecer 

quem é que definiu a localização deste local, tendo o assunto passado pela DGUPA, referindo 

concordar com a localização escolhida porquanto desta zona da vila tanto existem serviços (GNR, 

Pavilhão Gimnodesportivo, Agrupamento de Escolas, Espaço Internet) como comércio (restauração, 

cabeleireiros, seguros, mobiliário, pronto-a-vestir, entre outros).  ------------------------------------------------

--------Relativamente à intervenção do senhor deputado Nuno Miguel Almeida Alves sobre a 

publicidade a Góis na viatura da Dream Road, Lda, empresa no concelho criada por um jovem de Góis, 
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referiu que perante proposta apresentada pelo jovem Fábio Barata, residente em Alvares, no sentido 

de publicitar o nosso concelho além fronteiras a Câmara Municipal associou-se a esta iniciativa. No 

que concerne às questões colocadas sobre a área da educação referiu que na próxima sessão deste 

órgão espera já ter remetido ao senhor deputado resposta às mesmas. Quanto às questões no âmbito 

dos incêndios 2017 referiu ter certeza de ter sido remetida resposta, porquanto foi efetuado um 

trabalho pormenorizado pela arquiteta Marina Pais, tendo sido dado indicações para que este fosse 

remetido à Assembleia Municipal no sentido deste órgão comunicar ao senhor deputado, sendo que 

se até à data ainda nada lhe foi remetido irá dar novamente indicações para esse mesmo efeito.-------

--------O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu não ter sido rececionado por parte da 

senhora Presidente da Câmara Municipal qualquer documento sobre os incêndios do ano de 2017.----

--------A senhora Presidente referiu que quanto à receção da obra do Parque Municipal foi no final no 

ano de 2018, estando presentemente a decorrer o procedimento para aquisição de equipamento, 

sendo que os serviços irão deslocalizar-se gradualmente para esta infraestrutura, sendo que na 

reunião tida com a CCDRC, no dia de ontem, questionou sobre a possibilidade de celebrarmos mais 

um contrato programa para a aquisição do equipamento, tendo obtido como resposta que teria de 

submeter uma candidatura para esse mesmo efeito. Quanto ao Projeto Região de Coimbra 2.X, referiu 

que esta abarca os 19 municípios tendo na sua génese a modernização administrativa, sendo que em 

tempos de Pandemia o objetivo é criar o maior número de serviços on line, evitando a massificação 

nos serviços, sendo um projeto transversal envolve todas as unidades orgânicas. A ideia é a criação de 

uma plataforma digital para que o cidadão possa tratar de alguns documentos à distância sem 

prejuízos pessoais e profissionais para resolução dos seus assuntos. Estamos num caminho da 

transição digital sendo para isso que quem trabalha no serviço público esteja imbuído do espírito da 

modernização administrativa e de tratar bem quem procura os serviços públicos. --------------------------

------Relativamente à intervenção do senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia no que 

concerne à possibilidade no âmbito da Pandemia da existência de famílias na época natalícia com a 

privação material é seu entendimento que essa mesma possibilidade não irá acontecer. Referiu ter 

sido feito um levantamento das famílias com algumas vulnerabilidades, situações que poderiam 

evidenciar algum risco, sendo que também foi feito levantamento para que fossem distribuídos alguns 

cabazes de Natal tendo para o efeito apresentado alguns dos procedimentos que irão ser tomados 

nesse sentido. Sobre a linha de comboio referiu que em sessão da Assembleia Municipal já procedeu 

algumas explicações nesta matéria, nomeadamente aquando a cerimónia de assinatura realizada em 
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Serpins na qual esteve também presente o senhor Presidente da Assembleia Municipal, caso não seja 

com o comboio deve haver um aproveitamento turístico sendo uma excelente ideia assim os vindouros 

a agarrem.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

---------1. PROPOSTA DE PRORROGAÇÃO POR MAIS UM ANO DA SUSPENSÃO PARCIAL DO PDM E DO 

ESTABELECIMENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS-----------------------------------------------------------------------

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

ordinária realizada, no passado dia vinte e sete de outubro dois mil e vinte, relativamente ao assunto 

em epígrafe.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------O deputado Nuno Miguel Almeida Alves referiu que o documento fala da importância do 

investimento da Lusiaves pelo que questionou o tempo que dura a revisão do PDM e qual o ponto de 

situação do investimento da referida empresa no concelho de Góis.---------------------------------------------

---------O  deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia referiu que  se trata de um assunto que já foi objeto 

de deliberação no ano de 2018, tanto pela Câmara Municipal como pela Assembleia Municipal, numa 

perspetiva do investimento da Lusiaves, com a potencial criação de 50 postos de trabalho. Referiu que 

importa perceber a questão sobre o ponto de situação da revisão do PDM, tratando-se de um 

documento essencial para o desenvolvimento do concelho, e também perceber qual a posição da REN 

e do ICNF quanto às questões da instalação destas infraestruturas industriais. Uma outra questão 

incide na questão relativa aos limites administrativos do concelho, nomeadamente no Vale da Lapa da 

freguesia de Vila Nova do Ceira, sendo do conhecimento de todos que o processo foi remetido para os 

concelhos vizinhos para se pronunciarem. Ainda nesta matéria referiu ter ideia que na zona da 

Carvalhinha, poderá passar a retificação do traçado da EN342, sendo que este poderia ser um espaço 

ideal para a criação de um Pólo Industrial, com um nó de acesso ao novo traçado da EN342. Pelo que 

considera importante que o PDM acautele estas situações, evitando que seja posta em causa a 

possibilidade da concretização de infraestruturas junto ao traçado de uma estrada tão importante para 

esta região que faz a ligação entre a Beira Serra e A13 e A1. -------------------------------------------------------

--------Dada a palavra, a senhora Presidente da Câmara Municipal referiu que no concerne à revisão do 

PDM por imperativo legal é num período de 3 anos, mais 1 ano, significando que estes 4 anos terminam 

a 31.08.2021, sendo irreversível, pelo que se não estiver a revisão concluída terá que se proceder a um 
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novo processo de revisão. Da informação prestada pelo senhor Vice-Presidente e pela senhora Chefe 

da DGUPA, sendo a mesma do conhecimento do Executivo, é que foi feita uma calendarização, 

havendo situações exógenas e endógenas, sendo as primeiras as mais difíceis de resolver, tendo 

apresentado como exemplo o problema com a questão da REN, fruto de alterações da legislação, 

sendo que Góis está todo em zona REN, sendo esta uma situação que a Câmara Municipal não 

consegue ultrapassar cumprindo a resolução desta a outras entidades. Acrescentou que em sede do 

Executivo foi informado que se a calendarização for cumprida iremos ter revisão do PDM, tendo algum 

ceticismo relativamente ao cumprimento dos prazos estabelecidos, sendo que se estes forem 

cumpridos apresentará as suas desculpas e felicitará a quem esteve envolvido em todo este processo.- 

-------Quanto à situação da Lusiaves, referiu que a Câmara Municipal celebrou um protocolo o qual foi 

objeto de apreciação do órgão deliberativo no ano de 2018, manifestando a empresa interesse no 

investimento. Quanto ao investimento na Carvalhinha está mais facilitado, do que propriamente no 

Vale da Lapa, na freguesia de Vila Nova do Ceira, porquanto em Góis o processo está dependente da 

suspensão do PDM, por mais um ano, dependendo também de uma outra situação que se encontra a 

ser verificada pela DGUPA. Quanto ao investimento no Vale da Lapa referiu que o desenvolvimento 

está condicionado pelo processo da limitação administrativa na freguesia de Vila Nova do Ceira. 

Acrescentou ser sua intenção que, no início do ano de 2021, seja estipulado um prazo para o projeto 

avançar. Relativamente ao traçado da EN342 referiu não ter conhecimento do mesmo, sendo que 

todas as diligências que efetuou junto das Infraestruturas de Portugal, foi sobre a recuperação dos 

taludes tendo-lhe sido comunicado que também previam melhorar a sinalética horizontal e vertical 

desde 2010, salientando nunca ter estado em cima da mesa fazer um novo traçado para a EN342, uma 

vez que nem verba existe para requalificar a estrada. Ainda sobre o traçado da EN342 referiu que em 

tempos houve um projeto cujo traçado passava junto à sede do Góis Moto Clube, contemplando o 

acesso à ponte nova uma rotunda e também o traçado passar na zona de Vila Nova do Ceira com 

acesso à Carvalhinha. Referiu nunca ter sido interpelada sobre a EN342, sendo que a Câmara Municipal 

está a trabalhar no sentido de melhorar a EN2, Portela de Góis-Portela do Vento-Alvares, estando 

agendada uma reunião, para o início de janeiro com a Infraestruturas de Portugal, com interlocutor 

das Câmaras Municipais, sendo uma oportunidade para se falar da referida situação.----------------------

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

proposta de prorrogação, por mais um ano, da Suspensão Parcial do PDM e do estabelecimento de 

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

---------2. REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS/TABELA DE TAXAS E 

OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS/ATUALIZAÇÃO ORDINÁRIA DA TABELA DE TAXAS-------------------------

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

ordinária realizada, no passado dia vinte e quatro de novembro dois mil e vinte, relativamente ao 

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

---------O deputado António José Nunes Gil referiu que desde o ponto 2. até ao ponto 7. da Ordem do 

Dia são assuntos que se traduzem em receita para o Município, tendo a deliberação da Câmara 

Municipal sido ou manter as taxas em vigor, ou munícipe/empresa não proceder ao pagamento de 

qualquer taxa, pelo que se a Câmara Municipal não obtiver receitas, como é que poderá fazer 

investimento e proceder ao pagamento das despesas decorrentes do seu funcionamento. Apresentou 

como exemplo as despesas com os assuntos seguintes ao ponto 7., Documentos Previsionais, onde 

constam as obras que a Câmara Municipal pretende concretizar no ano de 2021, Mapa de Pessoal, as   

Formas de Apoio às Freguesias do Concelho, sendo que até para aplicação da Tarifa Social é necessário 

a Câmara Municipal ter verba para disponibilizar para comparticipar a mesma. Pelo que num futuro 

próximo quem presidir a ambos os órgãos terá que ter um olhar diferente para a fixação de taxas, 

porquanto é melhor pagar um pouco mais para que a Câmara Municipal tenha mais receita para que 

possa aplicar nas suas despesas. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------Dada a palavra, a senhora Presidente da Câmara Municipal referiu que o documento em análise 

foi aprovado, por unanimidade, em sede do Executivo, pelo que pode dizer que o senhor deputado 

está desalinhado com os seus pares, sendo que todos têm direito a ter uma opinião diferente. Referiu 

que a Câmara Municipal não se encontra em situação de sobrecarregar mais as famílias, não sendo 

uma receita que, presentemente, não substantiva para a Autarquia, sendo que a Câmara Municipal 

poderá ir buscar outras receitas sendo exemplo disso as que advêm de alguns Parques Eólicos, sendo 

que foi deliberado manter as taxas praticadas no ano de 2020.----------------------------------------------------

---------A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, não proceder a 

qualquer atualização ordinária da Tabela de Taxas Outras Receitas Municipais anexa ao Regulamento 

Geral de Taxas e Outras Receitas Municipais para o ano de 2021.-------------------------------------------------

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

--------3. REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO/TABELA DE TAXAS DE 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO/ATUALIZAÇÃO ORDINÁRIA DA TABELA DE TAXAS DE URBANIZAÇÃO E 
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EDIFICAÇÃO----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ordinária realizada, no passado dia vinte e quatro de novembro dois mil e vinte, relativamente ao 

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

---------O deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia referiu subscrever as preocupações da senhora 

Presidente relativamente aos agregados familiares e também às empresas face à Pandemia que 

atravessamos, bem como a preocupação permanente, relativa a uma debilidade maior no tecido 

económico e social do nosso concelho. Referiu ainda, o facto de existirem isenções as quais, na sua 

ótica, fazem todo o sentido e que se traduzem no acolhimento e favorecimento daqueles que prestam 

voluntariado, nomeadamente na Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Góis que tem 

alguns benefícios associados através de descontos quer na tabela de taxas e outras receitas municipais, 

quer na tabela de taxas de urbanização e edificação.-----------------------------------------------------------------

--------A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, não proceder a 

qualquer atualização ordinária da Tabela de Taxas de Urbanização e Edificação  anexa ao Regulamento 

Municipal de Urbanização e Edificação para o ano de 2021.--------------------------------------------------------

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

---------4. IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS (IMI)/TAXAS A PRATICAR EM 2021-----------------------

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

ordinária realizada, no passado dia vinte e sete de outubro dois mil e vinte, relativamente ao assunto 

em epígrafe.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------O deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia referiu que apenas deseja realçar o esforço que a 

Câmara Municipal faz, com prejuízo da sua receita, em benefício dos munícipes que têm o seu 

domicilio fiscal em Góis, alinhado com as políticas para que a propriedade possa ser mantida e que os 

imóveis possam ser reabilitados. Referiu tratar-se de uma receita importante para o Município de Góis, 

acabando por ser este que, das suas poucas receitas, dá este benefício fiscal às populações, quando o 

mesmo deveria ser um custo do Estado e não um prejuízo do Município.---------------------------------------

--------O deputado António José Nunes Gil referiu que após intervenção do senhor Jaime Garcia apraz-

lhe mencionar que apesar deste imposto ser deliberado pela Câmara Municipal a receita proveniente 

deste é para as Juntas de Freguesia não se traduzindo, na sua ótica, num prejuízo para o Município. 

Referiu que da análise feita ao documento entende existir um claro prejuízo entre a taxa praticada 

para prédios rústicos e a taxa praticada para prédios urbanos, fazendo-lhe alguma confusão as taxas 



 
M U N I C Í P I O  D E  G Ó I S  

A S S E M B L E I A  M U N I C I P A L  
 

Página 27 de 57 
 

praticadas uma vez que os proprietários florestais do concelho além de serem um número significativo, 

são estes que fornecem a matéria prima para as tais empresas que aparecem na listagem das 1500 

empresas das quais salienta 5 empresas concelhias do ramo florestal. É um facto que a matéria prima 

não é somente recolhida no concelho de Góis, sendo que numa ótica de promover a produção florestal 

e não o abandono dos terrenos, entende que a taxa a praticar relativamente aos prédios urbanos está 

muito abaixo da que deveria ser praticada, entendendo que deveria estar perto da taxa máxima 

legalmente permitida. Mais questionou para quando é que irá ser deliberada uma taxa exemplar a 

aplicar dos imóveis em estado de abandono e degradados para que os seus proprietários tenham 

consciência que devem proceder ao melhoramento destes. -------------------------------------------------------

---------A deputada Maria do Céu Simões Alves referiu corroborar com a posição apresentada na 

proposta apresentada pelo senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio em sede do 

Executivo. Referiu que há que atender a todos os sujeitos passivos que são onerados com o IMI, sendo 

vive-se um momento de muita dificuldade que atinge todos os estratos sociais, porém entende que 

deve apresentar uma relevância relativa à classe média baixa que suporta grandemente os impostos, 

designadamente este imposto municipal, e que, muitas vezes, é catalogada como classe média baixa, 

mas que na verdade se trata de pessoas que vivem uma pobreza encapotada, ou seja, é aquela que 

não é identificada pelas instituições. Pelo que se se pautasse pela taxa mínima, a par do exemplo de 

outros concelhos, entende que num ano como o presente em que somos afetados pela Pandemia seria 

uma boa forma de apoio às dificuldades dos munícipes com a sobrecarga de encargos, sobretudo 

quando estes são fiscais e têm de ser cumpridos sob pena de porem em causa a sua estabilidade 

patrimonial e pessoal. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------O deputado José Carlos Rodrigues Garcia referiu que a imposição destas taxas cabe à Câmara 

Municipal e à Assembleia Municipal. Porém, apraz-lhe mencionar que no que concerne aos munícipes 

com maiores dificuldades caberá ao serviço de Ação Social da Câmara Municipal verificar essas 

mesmas dificuldades e ajudar as famílias naquilo que for necessário. É de todo importante o Município 

ter receita no sentido de apoiar algumas destas famílias, fazendo todo o sentido a aplicação de uma 

taxa maior, realçando que fruto da Pandemia este não será o ano mais indicado, porém entende que 

no futuro poderão as mesmas serem revistas. Referiu ser um facto que a classe média baixa paga 

muito, havendo uma outra classe média mais alta que paga o mesmo que a classe média baixa, 

havendo alguma desigualdade, porquanto beneficia mais quem não precisa daquele que precisa. Mais 

referiu que também se deverá ter um outro olhar para aplicação das taxas aos prédios devolutos 
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entendendo que a taxa a aplicar deverá ser maior no sentido dos seus proprietários procederem às 

reparações destes.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------O deputado Nuno Miguel Almeida Alves destacou e elogiou a forma honesta, e sobretudo bem 

preparada, como o Vereador do PSD, senhor António Rui de Sousa Godinho Sampaio, nos habituou 

desde a primeira reunião. Quando se fala no esforço da Câmara Municipal, sendo que o senhor líder 

de bancada do PS falou dos benefícios para os Bombeiros Voluntários de Góis demonstrando, uma vez 

mais, como o PS é tão pouco ambicioso, porquanto o PSD apresentou uma proposta de regulamento 

para benefícios sociais aos voluntários, especificamente da Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Góis. É um facto que a proposta de regulamento nunca se desenvolveu, porquanto é 

mais fácil ir-se apoiando, porque se quer, ou porque a Instituição pede, não havendo, efetivamente, 

um regulamento ambicioso, abrangente, transversal para que percebamos o que é que estamos a dar 

e o que podemos dar e o que podemos baixar. Acrescentou que tendo em conta as palavras proferidas 

pelo deputado António José Nunes Gil, estas devem merecer uma reflexão, é um facto que não 

podemos pensar somente em diminuir as taxas e deixarmos de ter receita, mas como o senhor 

Vereador do PSD mostrou e bem, ou seja, se as coisas estiverem a funcionar de forma correta a receita 

poderá entrar na Câmara Municipal de uma outra forma, sendo que é também proposta do Grupo 

Municipal do PSD baixar o IMI para a taxa mínima, sendo também mais uma vantagem para as 

empresas, conforme referiu o deputado Antonino dos Prazeres Antunes, bem como também para as 

famílias. Referiu que não podemos demorar mais de um ano a responder a uma obra, obra essa que 

vai dar lugar a uma habitação, habitação essa que se irá traduzir numa receita para o Município, através 

do pagamento do IMI. Sendo que enquanto continuarmos a que o Município não seja amigo de quem 

quer investir, nunca iremos ter receita, pelo que não será com a aplicação destas taxas que 

conseguiremos ultrapassar essa receita, sendo de todo importante que se faça um estudo sobre 

quantas habitações são necessárias para que haja um aumento da receita.  Reiterou as suas felicitações 

ao senhor Vereador do PSD pela excelência da proposta apresentada em sede do Executivo, 

salientando que podem contar com o Grupo Municipal do PSD para que, no futuro, estas taxas possam 

ser um pouco mais ambiciosas.---------------------------------------------------------------------------------------------

-------Dada a palavra, a senhora Presidente da Câmara Municipal referiu ser sua opinião que todas as 

propostas são válidas, sendo que há muito que se poderia efetuar um estudo e que também se tem 

debatido para que seja efetuado um levantamento das habitações devolutas e degradadas, criando 

alguns incentivos. Referiu que tirando as transferências do Orçamento Estado o IMI é uma boa receita 
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para o Município. Acrescentou que isto vai para além do que seja minimizar os efeitos dos impostos, 

sendo importante verificar qual o impacto, ao fim de uma década, que teve no concelho de Góis com 

os incentivos criados, qual o impacto que teve o Regulamento de Apoio às Instituições, a redução de 

impostos, manter os preços, as taxas e as tarifas, ou seja, é necessário questionar se estes benefícios 

levaram a  que tenhamos mais pessoas no concelho, temos mais famílias com outro poder económico, 

entendendo que está na hora de uma entidade externa fazer este estudo. Pelo que também entende 

já se poderia ter efetuado o levantamento dos imóveis que se encontram devolutos ou em avançado 

estado de degradação.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

favor e cinco abstenções, dos senhores deputados do PSD e do senhor deputado António José Nunes 

do Gil do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, emitir parecer favorável à manutenção 

para o ano de 2021 das taxas praticadas em 2020, ou seja: Taxa de IMI dos Prédios rústicos: 0,8%, e, 

taxa de IMI dos Prédios urbanos: 0,33%. ---------------------------------------------------------------------------------

--------Mais deliberou, por unanimidade, que nos casos de imóvel destinado a habitação própria e 

permanente coincidente com o domicílio fiscal do proprietário, fixar uma redução da taxa de IMI, 

atendendo ao número de dependentes que nos termos previstos no nº 13 do CIRS, compõe o agregado 

familiar a 31 de dezembro, nos seguintes termos: redução de 20,00 € quando o agregado familiar tenha 

um dependente a cargo; 40,00 € quando o agregado familiar tenha dois dependentes a cargo e 70,00 

€ quando o agregado familiar tenha três ou mais dependentes a cargo.-----------------------------------------

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

---------5. PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS/RENDIMENTOS DE 2021--------------------------------------------

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

ordinária realizada, no passado dia vinte e sete de outubro dois mil e vinte, relativamente ao assunto 

em epígrafe.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------O deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia referiu que se verifica, mais uma vez, que o 

Município faz um esforço significativo, traduzindo-se numa receita menor, ou seja, a Câmara Municipal 

prescinde de 2,5% da totalidade (5%), fazendo alusão a algumas das taxas praticadas por outros 

concelhos do distrito de Coimbra, sendo Góis um dos Municípios que mais devolve aos seus munícipes. 

Referiu que o verdadeiro benefício desta medida se traduz numa poupança para as famílias, sendo que 

as famílias que mais pagam serão aquelas que maior retorno tem, porém, simultaneamente, com a 

aplicação desta taxa temos perda de receita para o município. Concluiu referindo ser positivo este 



 
M U N I C Í P I O  D E  G Ó I S  

A S S E M B L E I A  M U N I C I P A L  
 

Página 30 de 57 
 

esforço que o Município dá, devendo ser publicitada esta medida com custo aos cofres do município.-

-------A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, emitir parecer 

favorável em prescindir de 2,5% da totalidade (5%) da participação variável no IRS para os rendimentos 

de 2021.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------6. DERRAMA/2021-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

realizada, no passado dia vinte e sete de outubro dois mil e vinte, relativamente ao assunto em 

epígrafe.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------O deputado José Carlos Rodrigues Garcia referiu que até ao ponto em questão foi deliberado 

manter as taxas praticadas no ano de 2020, concordando com as palavras da senhora Presidente 

quando mencionou que com todos estes benefícios o que é que o concelho tem ganho, i.e., se há mais 

residentes, se se fixaram mais industrias, entre outros, porquanto estamos a deliberar no sentido de 

apoiar a não entrada de algumas receitas para o município não tendo conhecimento se iremos ser 

beneficiados ou prejudicados, sendo na sua ótica que iremos ser prejudicados porquanto iremos ter 

falta de receita sendo de todo importante a elaboração de um estudo que verifique qual a 

funcionalidade da não aplicação de algumas taxas em detrimento de receita.---------------------------------

---------O deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia referiu ser a sua opinião contrária à do deputado 

José Carlos Rodrigues Garcia sendo que um concelho como Góis que não é forte na captação de tecido 

industrial tem de fazer um esforço para poder captar, devendo ser feito um estudo para verificar se 

estamos no caminho certo ou não, sendo sua posição que tem havido algumas captações, sendo 

exemplo disso algumas empresas constantes na listagem anexa ao parcelar da Câmara Municipal, 

como as empresas de compra e venda de bens imobiliários que tem domicilio fiscal em Góis, com lucro 

tributável de mais de um milhão de euros, pelo que questiona quais são estas empresas, tratando-se 

de empresas que não conhecemos ou temos dificuldade em  identificar, e que não têm a maioria da 

sua atividade no concelho de Góis, no entanto têm a  sua sede social e também pagam os seus 

impostos em Góis.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, emitir parecer 

favorável ao não lançamento de derrama para o ano de 2021.-----------------------------------------------------

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

---------7. TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM (TMDP)/2021-----------------------------------------
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------Foi presente a deliberação do Órgão Executivo do Município de Góis, tomada na reunião ordinária 

realizada, no passado dia vinte e sete de outubro dois mil e vinte, relativamente ao assunto em 

epígrafe.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, emitir parecer 

favorável à aplicação da taxa municipal de direitos de passagem de 0,25% para o ano de 2021.----------

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

-------8. DOCUMENTOS PREVISIONAIS/ANO 2021---------------------------------------------------------------------

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

realizada, no passado dia vinte e quatro de novembro dois mil e vinte, relativamente ao assunto em 

epígrafe.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------O deputado Luís Filipe de Almeida Dias referiu que pelo facto de não ter tido oportunidade para 

intervir após as considerações tecidas pela senhora Presidente no âmbito da sua intervenção nos 

Assuntos de Interesse para o Município apraz-lhe proceder alguns esclarecimentos. Referiu que 

quando elencou os projetos da Câmara Municipal de Góis, no âmbito do 2020, foi os que se encontram 

na lista no site da CCDRC, ou seja, a Requalificação da Praça da República e ruas envolventes, 5 projetos 

relativos à recuperação de infraestruturas e equipamentos no âmbito dos incêndios do ano de 2017 e 

a integração dos adultos no mercado laboral PEPAL, candidaturas estas apresentadas directamente 

pelo Município de Góis. Relativamente à questão sobre a obra realizada pela Câmara Municipal no 

açude de Carcavelos referiu que não fez qualquer alusão aos trabalhadores da Câmara Municipal, mas 

sim no que concerne aos trabalhos realizados.-------------------------------------------------------------------------

--------Seguidamente quanto aos Documentos Previsionais/Ano de 2021 referiu o seguinte: “Em 

primeiro lugar apresento os meus sinceros parabéns à Dra. Liliana Serra pela forma clara e detalhada 

com que, mais uma vez, elaborou este documento. Relativamente ao Orçamento e às Grandes Opções 

do Plano, ao ler a primeira página do jornal “Diário as Beiras”, da passada terça-feira dia 15 de 

Dezembro, onde se podia ler “Góis, orçamento de quase 10 milhões aposta na recuperação da rede 

viária”, em letras da cor que esperemos indiciar um novo futuro para o Concelho de Góis, lembrei-me 

da expressão muito em voga actualmente da “Bazuca Financeira”, mas depois de ler a entrevista da 

Sra. Presidente da Câmara no mesmo jornal e após a leitura e análise dos documentos previsionais, 

constato que, infelizmente, afinal a “Bazuca Financeira” não é mais do que uma simples “Pistola de 

Plástico”. Na minha modéstia opinião, qualquer decisor político na fase de planear e projectar o futuro, 

uma das fontes de informação a ter em consideração será a análise swot, pois nela estão identificados 
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os Pontos Fortes, os Pontos Fracos e as Ameaças e Oportunidades que terão de ser tomados em 

consideração (Pág. 11 e 12). E desde logo, olhamos para os Pontos Fracos na componente do Contexto 

Interno e permitam-me identificar dois ou três exemplos, nomeadamente “Movimento Associativo 

dos Produtores incipiente”, “Património Natural, Cultural e Imaterial em risco de degradação e/ou 

perda irreparável”, “Recursos Turísticos ainda insuficientemente trabalhados e incorporados em 

produtos turísticos diferenciados” e a “Débil estratégia de marketing de promoção do Concelho”, 

assim como na análise das Ameaças na componente do Contexto Externo uma das que merece realce 

é o “Atraso na construção da variante à EN342, gerando problemas nas acessibilidades intra e 

interterritorial”, e a pergunta que me apraz fazer é “Quais as diligencias realizadas pela Câmara 

Municipal para tentar colmatar algumas destas situações”, na medida em que já estavam plasmadas 

nos Documentos Previsionais referentes aos anos de, pelo menos, 2020, 2019 e 2018. Dou apenas 

como exemplo as palavras da senhora Presidente da Câmara quando na Assembleia Municipal do 

passado dia 30 de Setembro, fiz referência à Pedra Letreira, respondendo que “Quanto à Pedra Letreira 

somente não temos identificada a mesma porque é a Direcção Regional da Cultura do Centro que nos 

autoriza a colocação de sinalética, sendo que na passada semana a nossa arqueóloga voltou 

juntamente com o senhor Chefe do GAP, em seu nome, a interpelar novamente se pudemos colocar 

uma placa de identificação no âmbito da Rota da EN2” (Pág. 28 da Ata), quando a questão fundamental 

não é a colocação da sinalética, embora importante, mas sim, qual o projecto turístico idealizado, dado 

o valor arqueológico das gravuras rupestres da Pedra Letreira, sendo este apenas um exemplo.---------

---------Relativamente às Grandes Opções do Plano, começo por propor um exercício a todos os 

membros desta Assembleia Municipal que é, compararem o ultimo parágrafo do texto da Pág. 46, 

enquanto leio o mesmo texto no Relatório e Documentos Previsionais de 2020: “…Programa “Ensino 

não superior”, com a requalificação e ampliação da Escola Básica 1º ciclo/Pré-escolar de Vila Nova do 

Ceira, do programa “protecção meio ambiente e conservação da natureza” com a criação da ciclovia 

urbana de Góis a Vila Nova do Ceira, do programa “Habitação”, com o apoio à recuperação de 

habitações não permanentes danificadas pelos incêndios de 2017, do programa “Cultura”, com a 

requalificação da Casa-Museu “Alice Sande”, do programa “Desporto, recreio e lazer”, com a 

implantação da praia fluvial de Alvares e ainda do programa “Transportes rodoviários”, com a criação 

do interface de Góis e a beneficiação de diversos arruamentos no concelho.” Como se pode observar, 

a diferença é que em 2020 constava a Praia Fluvial de Alvares e em 2021 consta as ruas envolventes à 

Praça da República e do arruamento de acesso ao Parque Municipal. Ainda nas Grandes Opções do 
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Plano, começo por fazer referência ao Programa da “Protecção do Meio Ambiente e Conservação da 

Natureza” (Pág. 55), relativamente ao projecto “Ciclovia Urbana de Góis a Vila Nova do Ceira”, 

partilhando integralmente as preocupações manifestadas pelo nosso Vereador Rui Sampaio na Sessão 

de Câmara de dia 10 de novembro. De facto, embora seja totalmente a favor de um projecto que 

contemple uma ciclovia entre Góis e Vila Nova do Ceira, e quem sabe até, Vila Nova do Ceira-Góis-

Bordeiro, como estava inicialmente idealizada, as características e condicionantes da infraestrutura 

existente e que se pretende utilizar, deverá merecer da parte dos responsáveis políticos uma atenção 

redobrada, pois não se pode convidar os munícipes a utilizarem um espaço que se pretende de lazer e 

bem estar, se não estiverem reunidas todas as condições para a sua segurança, por isso manda a 

prudência que não se gaste os parcos recursos financeiros sem antes estarem acauteladas todas as 

situações. Relativamente ao programa “Desporto, Recreio e Lazer” (Pág. 56), é com um grande 

sentimento de frustração que constato que o valor contemplado no orçamento para 2021 representa 

um decréscimo de cerca de 71% relativamente ao valor apresentado em 2020. De facto, a conclusão 

das duas obras tão importantes, não apenas para Alvares e Ponte do Sótão, mas para todo o Concelho, 

não deveria ser condição para uma redução tão significativa no valor apresentado para 2021. Quando 

se fala, e sempre defendi e defendo, que o turismo terá de ser uma aposta constante para qualquer 

executivo, os projectos apresentados são, além da Requalificação do Parque do Cerejal e os dois 

projectos vencedores no âmbito do Orçamento Participativo Geral de 2020 e 2021, não são mais do 

que “uma mão cheia de nada”, pois a referência feita à requalificação das diversas praias fluviais e a 

requalificação de parques infantis, sem qualquer referência a quais e com que características, 

evidencia, na minha óptica, falta de ambição e visão estratégica numa área tão importante para o 

nosso Concelho. Relativamente ao Programa “Transportes Rodoviários” (Pág. 57), depois de ler a 

manchete no jornal “Diário as Beiras”, não posso deixar de lamentar que, sendo este o programa mais 

representativo das Grandes Opções do Plano, com 26,93%, apresenta um insignificativo incremento 

de cerca de 2%, face ao valor do orçamento de 2020, o que, mais uma vez, denota a falta de ambição 

e de visão estratégica que tem pautado a actuação do actual executivo. Ainda neste programa, registo 

a verba para a construção do arruamento de acesso ao Parque Municipal, que quanto a mim, já deveria 

ter sido logo contemplada aquando do processo inicial e não nesta fase, porque, pelo que nos é dado 

a conhecer, a deslocalização dos serviços será uma realidade em 2021. Quanto à construção da 

rotunda na entrada norte da Vila de Góis e do Parque da Vila, que embora sejam projectos necessários, 

julgo que existem outras intervenções necessárias e mais urgentes em infraestruturas rodoviárias do 
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Concelho. Relativamente ao programa “Turismo”, pese embora o valor apresentado represente um 

aumento de cerca de 96% relativamente ao valor apresentado no orçamento de 2020, mais uma vez 

lamento a falta de ambição e visão estratégica para uma área que, cada vez mais, terá de ser encarada 

como uma fonte de criação de riqueza para o nosso Concelho, não apenas na sua componente 

financeira, mas também, e mais importante, na criação de postos de trabalho directamente ligados às 

actividades turísticas.”--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O deputado José Carlos Rodrigues Garcia referiu ser seu entendimento que quando se elaboram 

os Documentos Previsionais para o ano seguinte não deve ser tarefa fácil uma vez que se por um lado 

se pensa na despesa, por outro terá que se pensar na receita. Pelo que quando se olha para o valor da 

despesa no documento em análise poder-se-á concluir que parte da receita também já se encontra 

comprometida sendo evidente que não poder-se-á projetar a realização de muito investimento. 

Efetivamente há um número de projetos que se pretendem concretizar no próximo ano, porém 

partimos do pressuposto que não irão ser concretizados pelo facto de a Câmara Municipal não ter 

orçamento capaz de os levar a efeito. É um facto que quando se apresenta este documento se deseja 

concretizar obra, não será uma mão cheia de nada, mas sim uma mão cheia de muita coisa que, 

dificilmente, se irá concretizar. No documento em apreço existem uns quantos projetos que há muito 

se fala deles, sendo exemplo disso em anos anteriores a Praia Fluvial de Alvares, sendo que na sua 

ótica a melhor metodologia a ter com alguns projetos, nomeadamente o que apresentou, é dotar 

anualmente uma verba para o mesmo e fazer o mesmo nos anos seguintes até a obra estar concluída. 

Entende que o Orçamento deveria ser plurianual no sentido de termos um melhor conhecimento do 

que poderá naturalmente vir a ser realizado. Referiu que o documento em apreço refere a 

concretização de lotes na Quinta do Baião para habitação, pelo que questionou se este espaço é da 

Câmara Municipal ou da ADIBER. Ainda sobre projetos refere que no parcelar da Câmara Municipal a 

senhora Presidente fez referência ao Mercado Municipal e aos procedimentos tomados junto de 

alguns Técnicos no sentido de serem apresentadas algumas propostas, sendo que nada foi feito, pelo 

que pode concluir que a Câmara Municipal tem técnicos, porém escusam-se para não fazer o que foi 

solicitado, pelo que acabamos por ter a noção que há projetos que poderiam ser elaborados pelo facto, 

se calhar é somente sua ideia, de queremos tratar todos por “Dr.” sendo que nem todos o são, sendo 

que alguns parecem, mas não são, e quando precisamos deles afinal não há recetividade. Ainda sobre 

o documento em apreço referiu que também este se refere aos Parque Eólicos, assunto este objeto 

de intervenção nos Assuntos de Interesse para o Município, tendo a senhora Presidente referido que 
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se deveria fazer uma manifestação sobre este assunto, falou-se também das empresas concelhias que 

vêm na listagem das 1500 empresas, fazendo parte dessa listagem os Parque Eólicos que aparecem 

com uma rentabilidade significativa, sendo pena que face às condições existentes no nosso território  

não se aproveite a implementação de Parques Eólicos, bem como reclamar o que é nosso e que outros 

estão a receber prejudicando-nos. Concluiu, referindo que o documento se encontra bem elaborado, 

porém temos quase a certeza que dos projetos contantes neste poucos se irão realizar, não sendo essa 

não realização por falta de vontade da Câmara Municipal em os concretizar, mas sim porque, 

infelizmente, não há dinheiro para os realizar. Pelo que mais vale fazer um orçamento à nossa 

dimensão, com as obras que possamos realizar, e não com projetos impossíveis de realizar.--------------

----------O deputado Luís Virgílio de Abreu Afonso referiu que no dia 29 de Outubro de 2019, em reunião 

do Executivo municipal, e após a realização do 1° Conselho Municipal de Juventude, a 18 de Outubro 

2019, a senhora Presidente considerou exequível que fossem melhoradas as políticas de juventude. 

Referiu que nesta área seria implementada, no ano de 2020, a proposta que surgiu no Conselho 

Municipal de Juventude, ou seja, a revisão ao Regulamento do Cartão SLIJ e a atualização a outros tipos 

de apoios direcionados para a juventude, como por exemplo, um incentivo para todos aqueles que 

quisessem construir ou adquirir a habitação permanente no Concelho de Góis, compromisso que 

queria assumir com os goienses no ano de 2020. A verdade é que estamos a chegar ao final do ano de 

2020 e verificamos que este foi mais um compromisso da senhora Presidente que não passou de meras 

palavras. Neste sentido, questionou senhora Presidente da Câmara Municipal, se será em 2021 que, 

finalmente, a juventude sente que a sua voz é ouvida colocando em prática estas propostas. Terminou, 

manifestando o seu total descontentamento, enquanto jovem e Presidente de uma estrutura 

partidária de juventude, por mais uma vez, ler um Orçamento Municipal para 2021, que no fundo é 

muito semelhante aos orçamentos dos anos anteriores, e verificar que este é mais um orçamento em 

que a juventude é esquecida e colocada de parte, demonstrando mais uma vez, o desinteresse da 

autarquia nos jovens, e que nesta situação torna cada vez mais difícil a permanência dos jovens no 

concelho de Góis.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O deputado António José Nunes Gil referiu que da análise realizada ao documento em apreço se 

debruçou mais sobre os projetos direcionados para a União de Freguesias de Cadafaz e do Colmeal 

congratulando-se pelo documento integrar a requalificação do Largo da Cabreira, sendo uma obra que 

há muito se luta para ser uma realidade, tendo o projeto sido acompanhado pela senhora Presidente 

bem como pelos Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis. Pelo que se 
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encontra inscrita em orçamento com o valor de 154.000,00€ desejando que esta possa vir a ser uma 

realidade no ano de 2021. Referiu que a União de Freguesias tem um rendimento significativo ao nível 

florestal, tanto para os empresários da área, como para as Associações de Compartes existentes nesta 

freguesia, salientando que deveria a Câmara Municipal promover medidas de apoio aos pequenos 

proprietários para investimentos florestais. Quanto aos Parques Eólicos referiu que para além dos 

100% de rendimento que têm o existente no Cadafaz, e dos 0% do Colmeal, pelo que questionou 

quando é que parte dessa verba poderá ser transferida para a União de Freguesias, porquanto é de 

todo importante. Relativamente à União de Freguesias de Cadafaz e do Colmeal referiu que na passada 

semana já reuniu e aprovou o Orçamento para 2021, sendo o valor deste de 486.284,00€ o qual, na 

sua ótica, se traduz num excelente orçamento tendo em conta o número de fregueses eleitores, 300 

eleitores. Referiu fazer parte do montante global do referido Orçamento duas candidaturas de 

estabilização de solos relativas aos incêndios do ano de 2017, sendo uma desta relativa ao mês de 

junho e a outra ao mês de outubro, pelo que se reduzimos o valor destas ao valor do orçamento a 

União de Freguesias ficando com um orçamento no valor de 180.000,00€. Quanto a este valor referiu 

que 110.000,00€ são para pagamento de ordenados, significando este valor 62% do seu rendimento, 

pelo que o valor remanescente, 70.000,00€, é insuficiente para que se possa fazer obra. Face ao 

exposto, solicitou que a Câmara Municipal proceda ao pagamento o quanto antes do IVA relativo às 

duas candidaturas mencionadas, bem como que seja feita a transferência do valor relativo aos Parques 

Eólicos no sentido de haver uma melhor situação financeira na União de Freguesias. Referiu que uma 

obra que deve ser direcionada para um futuro próximo é a requalificação da estrada do Vale do Ceira 

por ser a ligação principal à União de Freguesias, e também pela circulação diária de veículos pesados 

e também em termos turísticos por causa do rio Ceira.--------------------------------------------------------------

-------A deputada Maria do Céu Simões Alves iniciou a sua intervenção referenciado as Grandes Opções 

do Plano no que concerne a projetos comparticipados, como é o exemplo do Programa Nacional de 

Promoção do Sucesso Escolar, o Plano de Ação de Mobilidade Urbana Sustentável do Município de 

Góis, a Linha de Apoio à Valorização Turística do Interior no âmbito do Programa Valorizar, 

Requalificação da E.B. 1 e Jardim de Infância   de Vila Nova do Ceira, Programa BEM – Beneficiação de 

Equipamentos Municipais, conclusão da Construção do Parque Municipal e Aquisição de Equipamento 

para o Parque Municipal, no valor de 175.000,00€, 75.000,00 mais 100.000,00€ respetivamente, 

investimento em saneamento, cujo montante é de 170.000,00€, sendo o investimento na freguesia de 

Góis, particularmente na localidade de Regateira, Bordeiro e  S. Martinho, e todas as outras que se 



 
M U N I C Í P I O  D E  G Ó I S  

A S S E M B L E I A  M U N I C I P A L  
 

Página 37 de 57 
 

encontram dentro deste aglomerado habitacional significativo, Praia Fluvial de Ponte do Sótão, no 

valor de 100.000,00€, Requalificação das calçadas e arruamentos na Cabreira, no valor de 65.000,00€, 

Aquisição de maquinaria e equipamento diverso, Máquinas e viaturas, equipamento informático, 

ferramentas, utensílios, entre outros, no valor de 255.000,00€. Referiu que as suas palavras não se 

consubstanciam na ata de 24.12.2020, mas como todos puderam ouvir há demasiadas coincidências 

com as que constam no orçamento. Portanto, estas não são mera ficção, mas sim uma perfeita 

realidade, sendo que os investimentos que acabou de elencar constam numa ata do Executivo do ano 

de 2018. Contudo, podemos verificar desde o ano de 2009, porquanto a senhora Presidente se 

encontra a presidir o Executivo há onze anos, pelo que é um mandato sucessivo encontrando-se no 

final do seu terceiro. Referiu que desde o início deste último mandato, já se vem a despedir, porquanto 

a sua recandidatura não é possível, sendo certo que o despedimento já ocorre há três anos, e vamos 

continuar a ouvir no próximo ano.-----------------------------------------------------------------------------------------

------Fazendo uma retrospetiva do orçamento de 2009 podemos ler as palavras proferidas pela senhora 

Presidente aquando a discussão dos Documentos Previsionais/Ano de 2010, “há também uma 

diversidade de propostas, de Projectos e Investimentos que se constituem como marca distintiva de 

quem está actualmente a gerir os destinos da Autarquia (…) destacando a Requalificação  da Avenida 

Padre Dr. António Dinis, na Vila de Góis, na Vila de Góis,  a necessidade de se suprir  as lacunas ao nível 

do saneamento, reconhecendo  que não é possível resolver todos os problemas, mas que pelo menos 

nos aglomerados com maior número  de população, tais como Bordeiro, S. Martinho e  Ponte do Sótão.” 

Referiu que aquando a discussão no ano de 2011 dos Documentos Previsionais/Ano 2012 foram 

também proferidas pela senhora Presidente as seguintes palavras (…)” elegeu-se também como 

prioridade para 2012 a construção de uma estação elevatória no lugar de Cortes, freguesia de Alvares, 

a implementação da construção da ETAR e a implementação do saneamento nos lugares de Ponte do 

Sótão, S. Martinho, Bordeiro e Regateira (…)”. Referiu que é possível verificar nos Orçamentos 

seguintes, que no ano de 2014 aquando a discussão dos Documentos Previsionais/ano 2015 que nesta 

matéria, águas e saneamento, a senhora Presidente “enfatizou os investimentos que constam nas GOP 

nas localidades de São Martinho, Bordeiro, Ponte de Sótão”. Face ao que expôs referiu lamentar 

quanto a esta situação, pelo que questionou o porquê de não ter existido o projeto essencial que 

tivesse sido aprovado no âmbito da APIN a par com aqueles que foram aprovados e que estaríamos 

hoje aqui confortados com a expetativa dessa realização. ----------------------------------------------------------

-------Relativamente à discussão dos Documentos Previsionais/Ano de 2021 lendo as palavras da 
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senhora Presidente referiu que quando na sua intervenção se refere a “mudanças positivas” no 

conviver dos membros do Executivo é sua opinião que estas palavras se referem ao senhor Vereador 

José Alberto Domingos Rodrigues, porquanto votou favoravelmente o assunto em apreço, salientando 

que graças ao seu voto desfavorável os Documentos Previsionais relativos aos anos de 2015 e 2016 

não foram objeto de aprovação. Referiu recordar-se de ler que em determinado momento o que a 

senhora Presidente proferiu relativamente ao senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues, 

“pelo que se a sua pessoa tivesse alguma vez que optar por de facto fazer uma escolha que não fosse 

sobre si própria diria que nunca votaria na pessoa do senhor Vereador José Alberto Domingos 

Rodrigues, bem como diria também aos Goienses para também tomarem essa posição”, mas 

claramente e, ainda hoje, pelas palavras do senhor Presidente da Assembleia Municipal em que desafia 

que se promova a destituição do senhor Presidente a alcançar-se a maioria, pelo que está a olhos vistos 

que está consumado o casamento entre os dirigentes destas duas forças políticas, pelo que pode 

apelidar como amores socialistas retomados, os quais estão a olhos vistos. -----------------------------------

---------Prosseguiu, referindo que ainda na intervenção da senhora Presidente é referido a urgência em 

se realizar a reestruturação orgânica e promover a reafectação de trabalhadores, pelo que lhe apraz 

mencionar que ao final de onze anos está preocupada com uma reestruturação orgânica para reafectar 

trabalhadores em função das suas capacidades e terem melhores apetências, claro que é sabido por 

todos que estamos a nove meses da campanha eleitoral, pelo que questionou o que é que isto significa, 

sendo que para si é o momento conveniente, ou seja, o trampolim promocional de interesse ao 

populismo a agarrar o voto sendo isto que nos apresenta. Referiu ser também mencionado a frota 

obsoleta, sendo um assunto que há anos se ouve, recordando que após os incêndios do ano de 2017 

as dificuldades existentes para que os estradões e aceiros não se encontrarem limpos, não tendo para 

o efeito a Câmara Municipal uma retroescavadora para execução desses trabalhos, sendo que para 

esse mesmo efeito ouviu a senhora Presidente, mais de uma vez, que precisávamos desta máquina 

pelo que iria proceder à sua aquisição, crendo que essa mesma aquisição não se concretizou. Mais 

referiu que outras palavras proferidas foram as de que “é preciso reclamarmos melhores 

acessibilidades rodoviárias ou melhores condições de saúde, vamos à luta, vamos reclamar”, sendo 

que desde do ano de 2009 nunca viu uma manifestação promovida e até incentivar a população a 

contestar e a reclamar absolutamente nada para Góis.  Relativamente ao Parque Municipal referiu 

que, tal como palavras da senhora Presidente, a receção ocorreu no ano de 2018, pelo que foram 

necessários dois anos para este ser ocupado e poder funcionar, estando a aguardar a aquisição de 
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equipamentos, porém referiu ser sua perceção que o equipamento virá na hora certa, na proximidade 

da campanha eleitoral.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Terminou a sua intervenção homenageando aquele que foi o grande líder e que está presente 

na sua consciência, em memória do seu 40º aniversário da sua morte, Francisco Sá Carneiro, “Não há 

nada que pague a sinceridade da ação política”. ----------------------------------------------------------------------

---------O deputado Mário Almeida Nunes referiu que todos quanto o conhecem sabem que é uma 

pessoa otimista, pelo que quando que participou na discussão dos Documentos Previsionais, em sede 

de Assembleia Municipal, vinha sempre otimista, porquanto esperava ser surpreendido. Referiu que 

aquando rececionando o documento em discussão, mais uma vez, estava otimista e à espera de ser 

surpreendido. Pelo que quando viu a análise swot pensou ser uma base para o desenvolvimento de 

um plano de desenvolvimento do concelho de Góis, pelo qual tem lutado há já bastantes anos. Sendo 

que foi, mais uma vez, negativamente surpreendido uma vez que foi apresentado um orçamento da 

gestão corrente do concelho na total ausência de visão estratégica, que já vem sendo hábito, sendo 

basicamente um copy past dos Documentos dos anos anteriores.------------------------------------------------

--------Referiu que o problema mais grave do concelho de Góis e da Beira Interior é a desertificação, 

salientando que ninguém fala da desertificação, sendo que esta não se resolve com pequenas taxas 

e/ou pequenos benefícios, resolvendo-se sim com um bom plano estratégico de desenvolvimento, 

bem como uma grande visão e ambição, sendo assim que se constroem concelhos, distritos, países, 

ou seja, com visão. Pelo que a Câmara Municipal de Góis tem feito a gestão do dia a dia e 

desempenhado uma função social a qual, na sua ótica, pode ser discutível, compreendendo que o 

emprego que representa 39% do Orçamento, i.e., 3.700.000,00€, é para encargos com pessoal num 

orçamento de cerca de 10.000.000,00€. Pelo que referiu que somente a desertificação se resolverá 

com um verdadeiro plano de desenvolvimento, sendo que a função social irá continuar a ser 

importante, devendo ser importante ter algum cuidado com o aumento da idade da população, sendo 

preciso prever e tentar melhorar as melhores condições para a juventude, assunto que no seu 

entendimento não é visto. Efetivamente estes problemas não se verificam somente na Câmara 

Municipal de Góis, mas sim em todas as Câmaras do interior do País, porquanto todos os Municípios 

do Interior devem ter um papel fundamental como motor do desenvolvimento, catar investimentos, 

apoiar os empresários locais dando-lhes melhores condições e ajudando-os a obter incentivos para 

investir e modernizar as suas instalações e desenvolver uma coisa que disse, salvo erro, na sua primeira 

intervenção, na anterior legislatura, que era desenvolver a marca Góis, e partir daí criar uma boa 
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promoção de marketing. É um facto que necessitamos de apoio externo, pelo que é de todo 

importante a contratação de empresas que nos ajudem a melhorar o caminho e o futuro de todas as 

pessoas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O deputado Nuno Miguel Almeida Alves referiu que no que concerne ao Orçamento e ao 

conceito inovador com que este é realizado, ao contrário do que o deputado José Carlos Rodrigues 

Garcia, realmente este é o primeiro que é plurianual, e por isso apraz-lhe dirigir os parabéns a quem o 

elaborou, à Dr.ª Liliana Serra, porquanto se trata de um documento bem elaborado permitindo-nos 

uma visão alargada sobre o ponto de vista de encargos para os próximos anos. ------------------------------

---------É um facto que a senhora Presidente da Câmara Municipal dirige um agradecimento ao 

Executivo, falando de mudanças positivas, como é discutido e congratula-se pela cortesia e a forma de 

estar na política. Olhando para o Executivo a única mudança é o senhor Vereador do PSD e, portanto, 

nós agradecemos que realmente seja admitido pelo PS. Felizmente o PSD entrou no Executivo e trouxe 

a devida tranquilidade para se trabalhar, faça-se muito ou pouco, como a seguir iremos ver, contudo 

verifica-se uma maior tranquilidade, não havendo nenhuma força de bloqueio “só porque sim, ou por 

birras”, sendo uma realidade que nunca mais apareceu na imprensa qualquer escândalo ou algum 

Vereador a processar a própria Câmara Municipal, felizmente estamos longe desses filmes que o PS 

nos fez passar. Sendo que não tendo ainda, no passado domingo, a documentação em análise, leu as 

anteriores intervenções do senhor Presidente da Assembleia Municipal sobre a matéria e pôde 

perceber o porquê de os documentos serem somente rececionados dois dias antes desta sessão, 

porquanto lendo os documentos relativos a anos anteriores é exatamente igual, indo ainda mais longe 

na sua dissertação, ou seja, relativamente ao Parque Municipal o parágrafo que  antecede a ser uma 

mais valia para fortalecer o terreno ou para o Centro Social Rocha Barros é exatamente igual, é só fazer 

copy past, sendo muito fácil de fazer uma ata com este tipo de prioridades estipuladas desde o 

orçamento de 2018. Pelo que mais uma vez contrariando a expressão do deputado José Carlos 

Rodrigues Garcia isto é uma mão vazia, cheia de muita coisa, mas não deixa de estar vazia. Pelo que 

referiu que essa era a sua única questão  para  a senhora Presidente, ou seja, qual é o objetivo do 

Município para 2021, claro que a senhora Presidente poderá responder utilizando as mesmas palavras 

do passado ano, ou seja, a cultura, apoiamos as instituições, o desporto, apoiamos as instituições, 

entre outras coisas, sendo que desejava perceber, como vê alguns municípios dizem o que 

efetivamente se propõe concretizar relativamente às diferentes áreas, tendo apresentado como 

exemplo o do Município da Lousã em que nomeou a habitação como a sua maior rubrica, em que foi 
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apresentado um programa devidamente estruturado sobre habitação que todos conseguimos 

compreender, sendo que no Município de Góis isso não acontece. Da análise efetuada ao documento 

verificou as prioridades as quais para além de serem repetidas todas elas desde 2018, nós não 

percebemos qual é o objetivo. Referiu que o deputado Mário Almeida Nunes na sua intervenção falou 

da desertificação, sendo esta uma realidade, a qual poderá ter a ver com emprego e com habitação. 

Referiu que o documento plasma lotes para habitação, não se trata de uma novidade, porquanto é um 

assunto que foi integrado em outros orçamentos e até à data nada se fez, para não falar do facto de 

nem sequer percebermos qual é a estratégia de criar empresas por cima e habitações por baixo, pelo 

que não se percebe. A segunda prioridade constante no documento é PAMUS – Ciclovia Urbana, sendo 

que no dia de hoje já tivemos a oportunidade de ouvir o líder da bancada do PS falar sobre a questão 

do traçado daquele comboio que um dia sonhámos ter ser aproveitado para uma ciclovia, pelo que já 

que não ouviram as palavras do Vereador do PSD na reunião da Câmara Municipal sobre esta matéria, 

solicitou que deve o líder de bancada do PS ser ouvido sobre a temática em questão. Referiu que a 

proposta apresentada pelo líder da bancada do PS é naturalmente uma das alternativas àquele projeto 

fraco e perigoso e que mereceu ser a segunda prioridade de Câmara Municipal de Góis para 2021. 

Recordou ao PS que quando o PSD surgiu nas últimas eleições autárquicas apresentaram juventude 

nas listas, como o PS teve mais dificuldades lembrou-se de uma tirada bastante interessante 

apelidando de uma forma inteligente de se falar em juventude, ou seja, teriam eleito a elemento mais 

jovem da Assembleia Municipal desde sempre, recordando elogiar-se por esse facto, porquanto ficou 

contente de ver juventude nesta Assembleia Municipal em virtude de há muitos anos que tal não 

acontecia. No entanto, desafiou a leitura de todo o documento em análise, o que não será fácil, devido 

ao pouco tempo que tiveram para se debruçar sobre o mesmo, porém desafiou todos a encontrar a 

palavra juventude. Ainda sobre o documento em apreço, referiu que dentro das prioridades elencadas 

é estranho ver como últimas o Orçamento Participativo referente a dois anos, o que se subentende 

que nada foi executado no presente ano, ou seja, é uma prova viva, sendo que este ano foram 

apresentadas poucas propostas e mesmo dentro destas as vencedoras ainda não foram executadas, 

pelo que lhe apraz mencionar que tal facto não dá prestígio ao programa, não incentiva à participação 

por parte dos munícipes. Ainda sobre a não realização dos projetos vencedores apresentou como 

exemplo que, na sua qualidade de maestro, assim que se verifica um erro e este persiste, é um facto 

que a culpa se deve a sua, porquanto é responsável pela banda, pelo que em outras situações poderá 

também dizer que se as coisas não correm devidamente como o deveriam a culpa será também de 
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quem as gere. “Numa orquestra o Maestro é sempre o responsável pelo insucesso, na gestão 

camarário deveria ser igual” Referiu que o PSD não irá ser uma linha de bloqueio às propostas de 

execução do atual Executivo, pelo que ao contrário de outros que também é interessante ler as atas 

anteriores, salientando que no ano de 2018 o PSD absteve-se, em 2019 o PS apresentou o saneamento 

básico como prioridade e o PSD votou a favor, dando claramente um sinal de confiança e de 

oportunidade, sendo certo que nada foi executado, sendo que no ano de 2020 o PSD se absteve na 

votação do documento. Curiosamente, o senhor Vereador do Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis, José Alberto Domingos Rodrigues, votou contra quando foi identificado o 

saneamento, mas digamos que, nas ações prioritárias, transcritas na ata, temos o PAMUS – a Ciclovia, 

a requalificação da Escola EB1 de Vila Nova do Ceira, Mercado Municipal e Parque Municipal elencadas 

como prioridades votou contra, sendo que com o mesmo texto no documento para o ano de 2021 

votou a favor. Referiu que o PSD fala por si sendo que irá manter a sua linha de sentido de trabalho, 

pelo que devem contar connosco para sermos críticos devidamente fundamentados, os Goienses 

contarão connosco para a partir do próximo ano fazermos uma diferença aguda no que tem sido a 

falta de rumo deste concelho, não seremos uma força de bloqueio acompanharemos, fiscalizaremos e 

se nos facultarem as respostas aos diferentes pedidos que temos vindo a fazer mais facilmente essa 

fiscalização e acompanhamento pode ser devidamente realizada, mas essencialmente Góis e os 

Goienses contarão connosco a partir do próximo ano para demonstrar que um orçamento para um 

ano futuro devidamente identificado as suas falhas, nós vamos conseguir propor um caminho, não 

iremos apontar as resoluções para todas as áreas, mas seguramente as pessoas irão perceber para 

onde é que estamos a ir  com que meios e o que é que queremos. -----------------------------------------------

-------O deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia iniciou a sua intervenção apresentando uma nota 

prévia no sentido de comentar a preocupação do PSD, nomeadamente da senhora deputada Maria do 

Céu Simões Alves que, pelas suas palavras, mais parece que estamos em período eleitoral porquanto 

demonstra de forma bem clara que a sua preocupação são as eleições. Do seu ponto de vista, 

infelizmente, a leitura que a mesma faz do quadro atual das forças políticas é tão desastrosa como foi 

a atuação da senhora deputada enquanto Presidente da Assembleia Municipal. -----------------------------

----------Relativamente aos Documentos Previsionais/Ano 2021 referiu que o próximo ano irá ser vivido 

num contexto da Pandemia o que irá continuar a condicionar a atuação. Paralelamente houve um 

crescimento das competências adquiridas nas áreas da educação, saúde, ação social, proteção civil, 

infraestruturas, entre outras, sendo que estas novas competências para o Município trazem 
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responsabilidade, sendo necessário desenvolver um alargado conjunto de ações, iniciativas e 

desenvolvimento de trabalho, que  necessariamente têm um custo em virtude da necessidade de 

afetação de pessoas a essas atividades, tendo que o orçamento contemplar estas situações, sendo 

que, do seu ponto de vista, fica ainda curta a transferência do competente do envelope financeiro para 

que essas mesmas competências sejam exercidas de forma capaz e sustentável. Sendo um facto, que 

isso fica mais gravoso em concelhos como o de Góis, bem como em outros do interior com maior 

debilidade económica, como aqui já foi referido, criando maior desequilíbrio face aos municípios com 

mais riqueza e maior número de população. Ainda assim, continua a verificar-se uma nota positiva 

comum ao longo dos tempos, que é a preocupação com as instituições, lembrando que o Município 

tem determinadas responsabilidades, contudo não irá nem pode fazer tudo, não se substituindo à 

sociedade civil em inúmeras matérias onde tem de dar o apoio e o incentivo para que estas se 

mantenham em funcionamento e prestem serviços essenciais para a comunidade Goiense. São 

permanentes as questões da contrariedade à exclusão social, da empregabilidade, da valorização da 

floresta e do turismo, sendo que nesta última as estratégias têm de estar bastante definidas numa 

lógica de longo prazo envolvendo, mais uma vez, os parceiros locais. Referiu que no uso da palavra o 

senhor deputado Mário Almeida Nunes também referiu que a política de apoio às empresas tem que 

ser algo muito presente porquanto são estas o principal gerador de emprego e de riqueza e sem elas 

não se consegue evoluir para além do rendimento, com o pagamento de ordenados e criação de 

emprego. No que concerne à questão das percentagens referiu que quanto às despesas com o pessoal 

conseguiu-se baixar, no passado ano, de cerca de 42% para 39%, apesar de representar no orçamento 

uma redução percentual pequena, é importante porquanto é este o caminho, sendo que o 

enquadramento das pessoas que estavam em situação precária fez com que houvesse incremento nos 

custos, mas que isso tenderá a normalizar ao longo do tempo  deixando de existir tanta necessidade 

de novas admissões, quer por questões de aposentações ou mesmo da própria reestruturação do 

serviço, traduzindo-se em abatimento da despesa com o pessoal, criando uma maior sustentabilidade 

nas contas do Município. Acrescentou a necessidade de se trabalhar permanente com o objetivo da 

sustentabilidade porquanto o Orçamento é curto e boa parte deste encontra-se comprometido. Ainda 

sobre as questões do pessoal é necessário o envolvimento dos trabalhadores, elevando a motivação 

mas também a responsabilização, porque qualquer organização, seja esta uma empresa ou uma 

instituição, tem nos seus trabalhadores a alavanca essencial para a produtividade e desenvolvimento. 

No concerne à temática do Turismo referiu a existência de iniciativas que vão sendo realizadas, 
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considerando que Góis tem diversos pontos de interesse, bem como muitas referências em termos 

turísticos, porém é seu entendimento estar em falta o aprofundamento de uma estratégia 

promocional para o destino Góis. Temos a Rota da EN2, as Praias Fluviais, as Aldeias do Xisto, o 

desporto, a natureza e a beleza da própria vila e do concelho em geral, salientando não conhecer no 

distrito de Coimbra nenhuma vila tão bonita como a de Góis. Referiu ser de todo importante o 

investimento na promoção, sendo que esse investimento irá trazer retorno, algum no curto prazo nos 

consumos que são feitos, mas não apenas na vinda dos turistas, porquanto há os que passam e não 

param, mas também há os que param e desfrutam de tudo quanto temos, e que muitos destes 

regressam e trazem outras pessoas, proporcionando por vezes a realização de investimentos em Góis. 

Verificou-se no ano de 2020 uma redução da procura dos grandes destinos turísticos, revertendo a 

favor dos territórios do interior, onde há menos gente e maior segurança. Foi o que aconteceu em 

2020 e possivelmente irá ocorrer também durante o ano de 2021 e seguintes, porquanto a partir de 

agora as coisas poderão ser diferentes, pois nunca vimos tantas vezes na televisão falar-se destes 

territórios, sendo exemplo disso a Rota da EN2. Devemos pois aproveitar esta oportunidade, 

desenvolvendo a marca Góis, que há pouco se falou, não apenas ao nível do turismo, mas também 

como opção de vida. Há pessoas que têm a possibilidade de exercer a sua atividade profissional em 

teletrabalho, desde que tenham bons acessos informáticos, podendo residir e manter-se 

profissionalmente ativo num meio duma aldeia do concelho de Góis rural, tal como se estivesse no 

centro de Lisboa.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------A  deputada Maria do Céu Simões Alves em defesa da honra solicitou a palavra.----------------------

-------Dada a palavra, a deputada Maria do Céu Simões Alves referiu que iria novamente parafrasear 

em homenagem ao Francisco Sá Carneiro “A honra é bússola dos homens de bem”, pelo que referiu 

que frontalmente desejava dizer nos olhos do deputado Jaime Garcia, porque com honestidade e 

seriedade fala frontalmente, que não basta invocar uma atuação desastrosa porque não conseguiu, 

nunca, em momento algum, apresentar na Assembleia Municipal um argumento válido, objetivo, 

concreto que fundamentasse inclusive o pedido de destituição que fez e que não foi reconhecido por 

ninguém, inclusive os elementos do seu partido. Portanto, não basta dizer as coisas no ar porque o seu 

intuito é o ataque gratuito para me destruir politicamente, mas não o irá conseguir.------------------------

--------O deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia solicitou o uso da palavra em defesa da honra.------

--------Dada a palavra o deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia referiu que na sequência das palavras 

ora proferidas apraz-lhe mencionar que a tentativa de destruição politica foi aquela que ele próprio 



 
M U N I C Í P I O  D E  G Ó I S  

A S S E M B L E I A  M U N I C I P A L  
 

Página 45 de 57 
 

sofreu em relação à senhora deputada, não tendo sido o contrário, quando houve uma intensa 

campanha nos meios de comunicação social e também nas redes sociais contra a sua pessoa, com 

recurso a mentiras de que não haviam razões para a proposta de destituição, realçando que a senhora 

deputada assim como todos bem sabiam que foram apresentadas razões, considerando que a 

continuação nesse registo não irá dar a lado nenhum. Acrescentou que podia ter optado pelo mesmo 

caminho de dar uma resposta à letra, mas optou por não o fazer porquanto tem uma postura 

diferente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Municipal para se pronunciar sobre as questões que entender ser convenientes.----------------------------

--------A senhora Presidente da Câmara Municipal iniciou a sua intervenção referindo estar muito grata 

e de consciência tranquila por tudo aquilo que hoje ouviu nesta sessão, salientando que algumas 

criticas são aceitáveis, as quais aceita, mas com todo o respeito desejava dizer que o saudoso Francisco 

Sá Carneiro, um homem que também considera, deve estar hoje, seguramente, às voltas no tumulo 

com tantas inverdades e tanta hipocrisia que hoje foi aqui patente nesta Assembleia Municipal. 

Quando estamos em presença do documento mais importante para o concelho de Góis, os 

Documentos Previsionais, estamos a falar do orçamento e daquelas que são as nossas opções políticas 

e os investimentos que desejamos realizar, como aqueles que foram concretizados e outros que não 

o foram, apraz-lhe mencionar ficar chocada com tanta falta de conhecimento e de afirmações que 

foram feitas. Referiu que na próxima década, deixa aqui a sua humilde sugestão, para que os nossos 

autarcas se preparem mais e que não falem daquilo que não sabem, em virtude de conseguirem 

enviesar a verdade, e de facto, mantermos a população desinformada e cada um vai lutar à sua 

maneira. Referiu que de hoje a um ano estaremos aqui pelo que deseja estar sentada a apreciar e ver 

o que é que mudou e quais são as grandes opções do plano, tendo essa curiosidade. Relativamente à 

intervenção do deputado Luís Filipe de Almeida Nogueira Dias mencionou como o compreende, 

porquanto se a sua pessoa fosse candidata ou recandidata sabia como hoje iria fazer a intervenção. 

Primeiro o senhor deputado iniciou a fazer os mais rasgados elogios  a trabalhadores até especificando 

um ou outro o que não lhe parece assim muito bem, quando temos que ser isentos,  pelo que desejava 

dizer que se da análise swot está tudo igual não foi a sua pessoa que a fez, é igual em 2018,2019 e 

2020, realçando que quando foi afirmado que estamos na mesma ao nível do património cultural não 

corresponde à verdade, estamos na mesma ao nível dos recursos turísticos também não corresponde 

à verdade, uma débil estratégia de marketing, sendo a análise swot, pelo que escreve deve também 
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ter a responsabilidade de assumir, porquanto o seu papel é político e não é de estar a fiscalizar o 

trabalho das pessoas a quem de facto, também costuma tecer elogios. O senhor deputado apresentou 

como exemplo a sinalética da Pedra Letreira, referiu que apesar de ser um património importante, não 

“enche a barriga alguém”, porque de repente é o emprego que falta cá, são as famílias que são pobres, 

são privadas de tudo, porém ficamos todos contentes se de facto investirmos neste património, 

quando a Pedra Letreira é um património classificado. Realçando não voltar a repetir estas palavras, 

porquanto não foi eleita para dar ações de formação a ninguém, o património da Pedra Letreira é um 

património classificado cuja a Câmara Municipal não tem tutela direta, uma vez que temos que 

consultar a Direção Regional da Cultura do Centro que nos obriga a consultar e a pedir autorização 

para tudo, mas que não investe no património classificado, criando obstáculos os quais são pequenos 

poderes penalizantes. Se a placa não se encontra no local e se não há dinamização deste espaço, 

referiu que a governação socialista há muitos anos que fez uma publicação da Pedra Letreira, tem-na 

publicitada, pelo que se ela não está conservada como deve ser é porque não temos tido autorização. 

Referiu que uma Técnica da Câmara Municipal apresentou uma proposta, tendo para o efeito 

explicado, para que o local ainda não ficasse mais danificado, pelo que a Câmara Municipal tem 

tomado iniciativas. Referiu que o senhor deputado no uso da palavra mencionou não ter atingido os 

trabalhadores aquando falou na obra realizada no açude de Carcavelos, pelo que a mesma foi feita por 

administração direta, sendo que se não estava tão bem como o desejavam, se foram os trabalhadores 

da Câmara Municipal que a fizeram, questionou quem está o senhor deputado a criticar, os 

trabalhadores da Câmara Municipal. Relativamente à afirmação de que o atual Executivo se tem 

pautado pela falta de ambição e visão estratégica, expressão repetida pelos vários intervenientes no 

uso da palavra no dia de hoje, apraz-lhe mencionar que deve ser por excesso de ambição e de visão 

estratégica que há mais de 30 anos que o PSD não é poder, e os goienses de facto não votam, porque 

não acreditam nessa vossa ambição. Acrescentou não ser verdade que também não tem ambição, a 

ambição tem a ver com racionalização e quem tem ambição desmedida não vai a lado nenhum, sendo 

que disto não se queixa, porque quando a acusam de que estão no orçamento desde 2018,2019 e 2020 

as mesmas coisas, pelo que fica muito satisfeita por tal menção, porquanto significa que desde 2010 

até 2017 fez muita coisa, uma vez que era o mesmo Executivo, sendo que somente nos últimos três 

anos é sempre a mesma coisa do mal o menos.  Quem faz um orçamento é que vive as dores de não 

ter dinheiro para investimento, porque não temos receita para fazermos o investimento desejável é 

mesmo muito difícil, pelo que espera se alguma vez tiverem a oportunidade de o fazer que façam 
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melhor do que fez, sendo este o seu último orçamento. Se a acusarem de falta de ambição e falta de 

visão estratégica, nunca a irão acusar de levar dinheiro para casa, sendo que o dinheiro da Câmara 

Municipal está na autarquia e quem está na contabilidade jamais poderá dizer o contrário das suas 

palavras, as contas estão à vista, são transparentes, e uso do dinheiro público tem o máximo respeito 

por ele, esperando que todos venham a ter tal como ela própria teve. O senhor deputado José Carlos 

Rodrigues Garcia referiu na sua intervenção a existência de muitos projetos, o que é verdade, sendo 

que a si ainda choca como é que ainda hoje um deputado empresário e informado ousa perguntar de 

quem é a Quinta do Baião. Pelo que irá proceder, pela última vez a este esclarecimento, ou seja, a 

Quinta do Baião foi comprada pela Câmara Municipal, tendo custado 160.000,00 escudos, i.e., 

oitocentos mil euros, tendo sido feito um acordo de pagamento e de vinte mil euros por ano, tendo a 

última prestação sido paga no seu primeiro mandato. Referiu que este espaço tem 20 hectares, sendo 

que 4 hectares foram vendidos, por 250.000,00€, à ADIBER, valor esse que deu entrada no ano de 2017 

nos cofres da Câmara Municipal. Acrescentou que o resto da quinta a montante da EN2 é propriedade 

da Câmara Municipal e a jusante, junto ao rio Ceira, foi instalada a sede do Góis Moto Clube, o Circuito 

de Manutenção e o Polidesportivo, sendo que a montante ainda nos restam 11 hectares para 

investimento, podendo ser realizados neste espaço habitações, entre outras infraestruturas. Referiu 

que efetivamente houve a possibilidade de se apresentar uma candidatura à ADIBER ao Aviso de 

abertura da Operação 10.2.1.4. Cadeias Curtas e Mercados Locais para se construir o Mercado 

Municipal sendo que apesar das suas indicações internamente fizeram tudo para não se fazer nada, 

sendo que estar a trabalhar com 193 forças opostas é muito difícil, porém não vergará, apesar de faltar 

pouco, como o mencionou a senhora deputada Maria do Céu Simões Alves. No que concerne à 

intervenção do senhor deputado Luís Virgílio de Abreu Afonso referiu admirar muito a juventude, 

gostando muito de ver jovens na política, porém tem legitimidade para apresentar como exemplo a 

sua pessoa, ou seja, foi colocada em Góis no ano de 1989, através de um concurso público, não tendo 

este a ver com a Câmara Municipal, pelo que questionou de quais os incentivos, na altura, para os 

jovens ficarem no concelho, pelo que cada um faz o seu percurso sendo necessário ter ambição e não 

estarem todos à porta da Câmara Municipal. Quanto ao senhor deputado dizer que a juventude é 

completamente esquecida, referiu que o futuro de Góis não passa pela alteração ao Regulamento do 

SLIJ, realçando estar feita a proposta de revisão, estando em falta a apreciação do Executivo. Ainda 

sobre a juventude referiu que também um outro deputado falou que não se fala desta questão, nem 

é necessário, uma vez que a palavra que está na ordem do dia é a Pandemia, COVID-19, é o combate 
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a este problema de saúde pública, pelo que não nos esquecemos das crianças, juventude, nem dos 

idosos, sendo que tudo é prioridade no concelho de Góis, havendo efetivamente prioridades ao nível 

da juventude, da habitação, do emprego, das acessibilidades, entre outras, tudo é prioridade  no 

concelho de Góis. Referiu que foi dito pelo senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia que a 

Câmara Municipal deve cooperar, promover, devendo de facto dar incentivos, porém não pode ser  

“pai, mãe, tio, padrinho”, devendo haver iniciativa privada e ambição, cada um tem a ambição que 

deseja para si próprio. Quanto à questão do Largo da Cabreira falada pelo senhor deputado António 

José Nunes Gil referiu que efetivamente o projeto já se encontra aprovado. No que concerne às 

receitas das eólicas referiu que a choca profundamente que lhe faça esta questão, porquanto leva-a a 

pensar que não estamos na mesma assembleia, uma vez que no período antes da ordem do dia ter 

explicado o que se passa relativamente ao protocolo celebrado entre o Município de Góis e o 

Município de Pampilhosa da Serra, sendo que de forma unilateral o Município de Pampilhosa da Serra 

tomou como procedimento não pagar à Câmara Municipal, pelo que não entende o porquê da questão 

do senhor deputado em querer ter conhecimento de quando é que a Câmara Municipal transfere parte 

que a freguesia tem direito. Quanto ao Orçamento da União de Freguesias ser parco referiu ser assim 

para todas, realçando que relativamente à empreitada de emergência lhe foi solicitado pelo senhor 

Presidente da União de Freguesias que a Câmara Municipal apoiasse esta com o montante relativo à 

despesa do IVA, tendo sido informado que a Câmara Municipal iria cumprir conforme disponibilidade 

orçamental, até ao final no ano, caso fosse possível. Acrescentou que também os Conselhos Diretivos 

se poderão unir no apoio às freguesias do concelho porquanto o dinheiro é público e os terrenos são 

do povo, pelo que se o orçamento da União de Freguesias de Cadafaz e do Colmeal é insuficiente 

devem solicitar também o apoio ao Conselho Diretivo dos Baldios de Cadafaz e do Colmeal. Quanto à 

estrada do Vale do Ceira referiu que também o senhor deputado não leu, como fez a sua pessoa, a 

sinistralidade rodoviária, que diz exatamente o contrário das suas palavras, ou seja, Góis é dos 

concelhos que tem menos acidentes rodoviários. Pelo que se lhe disser que é uma estrada panorâmica 

e que merecia uma requalificação e uma outra sinalética também entende que seria o desejável. 

Quanto às palavras da senhora deputada Maria do Céu Simões Alves referiu que ainda terá saudades 

da sua pessoa, sendo que poderá acontecer que não se venha a despedir, porquanto a vida pode 

mudar, sendo que apresentou os seus parabéns pelo facto de contrariamente a muitos portugueses lê 

muito bem, percebendo-se bem o que elencou das palavras proferidas pela Presidente da Câmara 

Municipal de obras prometidas, tendo pena não ter elencado obras que também já efetuou porquanto 
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já apresentou onze orçamentos e alguma coisa se fez com o dinheiro orçamentado. Mais referiu que 

como é que a senhora deputada a pode acusar que somente na presente data é que está com pressa 

de criar a reestruturação orgânica, criar mais uma unidade orgânica, porquanto é o populismo, os 

votos e as eleições, não sendo isto, tendo explicado que a dimensão da Câmara Municipal de Góis, por 

imperativo legal, não podia ter mais do que duas unidades orgânicas, sendo que à data se criou a DAG, 

a DGUPA e o Núcleo de Desenvolvimento Social, Cultural e Económico. Há dois anos a esta parte essa 

restrição deixou de existir, não importando para o efeito a dimensão das autarquias, sendo 

competência do órgão executivo propor ao órgão deliberativo, ou seja, a Câmara Municipal pode ter 

as unidades orgânicas que entender.  Pelo que a restruturação orgânica é uma necessidade da Câmara 

Municipal em que deve ser feita a afetação e a reafectação do pessoal, a qual não depende somente 

da sua pessoa, dependendo das estruturas criadas neste momento, bem como da vontade dos eleitos, 

dos nomeados e dos trabalhadores que têm mais responsabilidades e de se apresentar uma proposta 

concreta. Quanto ao Parque Municipal referiu que há dois anos que a Câmara Municipal se encontra 

para o apetrechar, tendo explicado em sede de Assembleia Municipal, que a Câmara Municipal já 

procedeu ao procedimento para efeitos de aquisição e material, sendo a estimativa do orçamento 

geral para apetrechamento desta infraestrutura na ordem dos trezentos mil euros, o que a se fazer 

sem ser faseadamente iria fazer com que se hipotecasse o orçamento municipal.  Referiu ouvir todas 

as criticas, sendo sua posição reagir muito mal às que são injustas, bem como aquela que é feita com 

alguma leviandade, pelo que lhe apraz mencionar que nunca viu ninguém eleito pelo PSD fazer 

qualquer manifestação quando o governo de Passos Coelho nos fechou o Centro Municipal de Saúde 

e Ação Social, que custava cinco mil euros ao Ministério da Saúde, também não viu qualquer 

manifestação quando nos fecharam o SAP – 24 horas, pelo que nunca ninguém se associou à sua 

pessoa para se fazer qualquer tipo de manifestação sobre algumas coisas que temos sido prejudicados, 

sendo mais fácil este tipo de ataque furtuito não o vendo de outra maneira. Quanto às palavras do 

senhor deputado Mário de Almeida Nunes apraz-lhe mencionar que este vê Góis por um canudo em 

Lisboa, preferencialmente virado para o Tejo, sendo que efetivamente a sua pessoa tem muitas ideias, 

contudo não tem orçamento suficiente para as concretizar, pelo que o que importa fazer um plano de 

desenvolvimento estratégico para Góis se depois não há atores, faltando-nos os atores principais, 

sendo que para esse mesmo efeito temos que ter um envelope financeiro, para que não seja um 

estudo que fica dentro da gaveta, tendo sido efetivamente criada a marca, tendo sido o concelho que 

em ano de pandemia teve um crescimento de 29% no turismo, pelo que, em ano pandémico, não 
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estamos a fazer assim tão pouco. Pelo que se vier para junto de nós a diáspora que se encontra fora 

de Góis, e também aproveita alguns momentos para criticar a ação da governação política, dirigiu o 

convite para virem para junto de nós a fim de nos ajudar a construir pelo que todos juntos 

conseguiremos fazer um verdadeiro plano de desenvolvimento estratégico. Quanto às palavras do 

senhor deputado Nuno Miguel Almeida Alves referiu esperar um pouco mais da sua pessoa, porquanto 

ficou estupefata com o que afirmou “fica muito satisfeito, parabéns Dr.ª Liliana Serra, parabéns a 

todos quanto estiveram na génese por termos um orçamento plurianual” pelo que lhe apraz informar 

que é obrigação legal, mudou-se não por ser sua vontade, mas sim por ser imperativo legal. Quanto à 

afirmação “é uma mão vazia, mas cheia de muita coisa”, apraz-lhe mencionar que é uma mão cheia 

de muita coisa pelo que o senhor deputado irá ver que é muito diferente daquilo que, 

sistematicamente, vai afirmando, porém já está habituada uma vez que o discurso é sempre o mesmo. 

Referiu ter sido também colocada pelo senhor deputado qual o objetivo do Município para 2021, pelo 

que a sua resposta será honesta, apesar de ser objetivo fazer obra, é também seu objetivo derrotar o 

PSD para evitar que se instale uma ditadura no concelho, sendo que este irá ser sempre o objetivo da 

governação socialista. Quanto à zona de cima da Quinta do Baião referiu a inexistência de qualquer 

tipo de empresa, mas sim um investimento municipal, feito num artigo autónomo, para poupar à 

Câmara Municipal 250.000,00 €, em virtude de a Câmara Municipal tentar adquirir, em outro 

momento, um terreno para instalação desta infraestrutura tendo sido pedido o referido valor, sendo 

que na altura a Câmara Municipal teria somente 500.000,00€ para o investimento total, pelo que ao 

adquirir o referido terreno ficaríamos somente com metade do valor, sendo que havia um outro local 

cujo proprietário não quis vender. Ainda sobre os apoios à juventude referiu que é prática do Município 

de Góis o apoio a esta faixa etária sendo exemplo disso as bolsas aos estudantes, o apoio às 

filarmónicas, o transporte para o Conservatório de Coimbra, o transporte dos jogadores de futebol, 

apoio aos jovens empresários que criam as próprias empresas, prevalecendo-se para apresentar como 

exemplo o apoio dado ao jovem Fábio Barata, residente em Cortes,  através da publicidade #visit góis, 

o apoio à natalidade, a isenção de pagamento de mensalidades na Residência de Estudantes, a isenção 

das refeições no ATL durante o período natalício, pelo que questionou se desejam mais apoios à 

população jovem, sendo que os próximos que falem da juventude, mas que em nada contribuam. 

Acrescentou que quando ouve falar o líder do PSD, Dr. Rui Rio, tem de dizer que é muito mais coerente 

porquanto as afirmações aqui feitas é que não há ambição, não há visão estratégica e que esta 

governação é do pior, realçando que não desejam ser força de bloqueio, porquanto votam os 
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documentos favoravelmente pelo que não consegue perceber, resumindo ser a antítese de tudo. Pelo 

que quem não se rever nas propostas do PS não há nada como não se associarem a uma falta total de 

ambição e visão estratégica. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Prosseguiu referindo que no que concerne à intervenção do senhor deputado Jaime Miguel 

Fernandes Garcia concorda com aquelas que foram as suas palavras no que respeita à transferências 

de competências não estando ainda defina esta questão, em virtude da existência de um enigma sobre 

os envelopes financeiros para as áreas da saúde e da educação, tendo sido sempre defensora que nós 

podíamos dar o pontapé de saída e agíamos mais por ação do que por obrigação o que não 

conseguimos. Referiu ficar também de alguma forma triste por a acusarem de falta de estratégia 

promocional do destino de Góis e criar a marca de Góis, sendo que também contava com o PS para 

fazermos esta estratégia promocional do destino Góis. Referiu que a Câmara Municipal tem 

desenvolvido um trabalho não só quando nos associamos à Associação da Rota da EN2, tendo sido dos 

primeiros concelhos a marcar presença, sendo que temos feito uma grande aposta no turismo no 

concelho de Góis. Porém, não basta ser somente definir uma estratégia promocional do destino Góis, 

porque depois vamos entroncar com dificuldades bastantes da iniciativa privada, uma vez tínhamos 

que convencer que houvesse uma outra ambição no mundo da restauração, do alojamento, o número 

de camas existentes no concelho, não havendo nenhum hotel do concelho, pelo que podemos definir 

uma estratégica promocional do concelho, podendo ser feito um investimento puro e duro nesta 

matéria, sendo que depois não se pode reclamar que as estradas têm buracos, que não se faz limpeza 

das ervas à volta das populações e que há imensas coisas por fazer. Referiu ser com alguma tristeza 

que ouve a algumas palavras porquanto dá o seu melhor, e, portanto, não está em falta para com Góis. 

Sobre a marca de Góis referiu que há muito que esta foi criada, sobretudo, por todos aqueles que a 

quiseram destruir tendo os mesmos, nas redes sociais, dito mal de Góis, tendo sido colocadas 

fotografias do rio que estava cheio de cinzas, foi dizer mal de Góis, das potencialidades de Góis com o 

objetivo de atacarem a sua pessoa, mas não foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi o de terem 

criado uma má imagem do concelho de Góis, sendo que a sua pessoa nunca escreveu nada nas redes 

sociais, nem nunca respondeu a qualquer comentário, porém salientou que há um momento que o irá 

fazer. Pelo que se a marca de Góis é negativa não foi criada pela sua pessoa. ---------------------------------

--------Referiu que o assunto que está ser objeto de análise são dos Documentos Previsionais/Ano 2021 

sendo que estava à espera que lhe fossem dirigidas questões sobre aquela que foi a nossa opção e 

como é que dotamos as rubricas, e como é que no futuro conseguimos diminuir alguma despesa,  e 
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como é podemos conseguir capitalizar através de alguns ativos da Câmara Municipal, ativos esses que 

presentemente se constituem como passivos, sendo exemplo disso a Carvalhinha e  a Oitava, pelo que 

isso é o que gostava é que fossemos construir isso tudo, agora afirmarem que não há ambição, nem 

visão estratégica não devem ir por esse caminho, sendo que não deve ser esse o caminho a seguir,  

pelo que aquando for publicitada a ata ainda deverá ser mais denegrida a marca que um dia sonharam, 

mas que nunca a viu em lado nenhum. Pelo que daquilo que é possível fazer numa Câmara Municipal 

em que praticamente metade do orçamento está hipotecado, sendo que o documento refere onde se 

gasta uma parte significativa do orçamento, sendo que o que se tem que exigir, como o fez até à data, 

é fazer corresponder esses mais de 40% de investimento ao nível da produtividade.------------------------

-------Dada a palavra, o senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia referiu que desejava apresentar uma 

questão que aquando a sua intervenção se esqueceu de a colocar, ou seja, verifica-se que nos 

rendimentos de propriedade existe uma verba associada aos parques eólicos de 580.000,00€, 

questionando se o valor em questão incluiu as rendas do Parque Eólico de Pampilhosa da Serra. Referiu 

ainda a existência de um outro montante de 300.000,00€ relativo à previsão de eventual transferência 

financeira a realizar a empresas públicas municipais e intermunicipais, caso estas apresentem 

resultados anuais desequilibrados na proporção da participação social, entendendo que este valor está 

associado às empresas que a Câmara Municipal de Góis participa, pelo que podemos estar a falar da 

APIN, situação que antevê uma preocupação e que o deixa muito intranquilo.--------------------------------

--------Por último, referiu que a senhora Presidente não deve interpretar como crítica aquilo que 

pretende ser  um contributo e uma sugestão para a promoção de Góis em campanhas publicitárias.---

-------A senhora Presidente referiu que efetivamente a APIN pode-se constituir como uma 

preocupação, sendo esta uma das questões partilhada pelo Executivo, tendo o senhor deputado feito 

muito bem a leitura. Quanto à outra questão referiu que a Câmara Municipal tem sempre a ambição 

de quem nos deve vir a pagar, sendo que passará a palavra à Técnica Liliana Serra para se pronunciar 

sobre o valor em questão.----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Dada a palavra, a Dr.ª Liliana Serra  referiu que efetivamente o valor relativo ao Parque Eólico 

de Pampilhosa da Serra não foi contabilizado, sendo o valor em questão relativo a valores de outros 

parques eólicos, a renda da concessão da EDP na ordem dos 200.00,00€/ano.--------------------------------

--------Dada a palavra, o senhor António José Nunes Gil referiu ser a terceira vez que se fala em Parques 

Eólicos e Compartes pelo que  deseja esclarecer o seguinte: em relação aos Compartes do Colmeal têm 

um ação em tribunal, na qual a sua pessoa é testemunha, para que seja paga a dívida seja à Câmara 
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Municipal e aos Compartes do Colmeal, pelo que também estão empenhados para que este problema 

tenha resolução. Sobre os Compartes do Colmeal referiu que não têm qualquer valor para gestão, pelo 

que não podem apoiar qualquer entidade, sendo que sobre os Compartes do Cadafaz têm ajudado as 

oito aldeias que constituíam a antiga freguesia do Cadafaz, com o montante entre 40.000,00€ a 

60.000,00€, sendo que uma boa parte deste montante é gasto nas obras propostas pela União de 

Freguesias, pelo que todos os anos os Compartes ajudam as Juntas de Freguesia.  Sobre a questão que 

colocou na sua intervenção, aquando a Prestação de Contas/2019, foi sobre o montante que dava 

entrada na Câmara Municipal relativo às verbas dos Parques Eólicos, sendo o valor na ordem dos 

200.000,00€, sendo que desse montante 2,5% são relativos aos dois Parques Eólicos existentes no 

Cadafaz, sendo cerca de 85.000,00€, tendo sido deste valor que questionou se tinha havido alguma 

transferência para a União de Freguesias. -------------------------------------------------------------------------------

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

e oito abstenções, dos senhores deputados Maria do Céu Simões Alves, Nuno Miguel Almeida Alves,  

Luís Filipe de Almeida Nogueira Dias, Luís Virgílio de Abreu Afonso, Diamantino Jorge Simões Garcia, 

Diamantino Jorge Simões Garcia, António José Nunes Gil, Antonino dos Prazeres Antunes, José Carlos 

Rodrigues Garcia, Mário Almeida Nunes, aprovar os Documentos Previsionais/Ano 2021.-----------------

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

----------9. MAPA DE PESSOAL/ANO 2021--------------------------------------------------------------------------------

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

ordinária realizada, no passado dia vinte e quatro de novembro dois mil e vinte, relativamente ao 

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

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

favor e uma abstenção, do deputado Mário Nunes de Almeida, aprovar o Mapa de Pessoal/Ano 2021.-

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

--------10. FIXAÇÃO DAS FORMAS DE APOIO ÀS FREGUESIAS DO CONCELHO/ANO 2021/PROPOSTA---

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

ordinária realizada, no passado dia vinte e quatro de novembro dois mil e vinte, relativamente ao 

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

--------A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, emitir parecer 

favorável à proposta de fixação das formas de apoio às freguesias para o ano de 2021.--------------------

-------A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos. -------------------------------
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--------11. TARIFA SOCIAL APLICÁVEL AOS UTILIZADORES DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE 

ÁGUA, SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS E GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS----------------------------

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

realizada, no passado dia nove de dezembro de dois mil e vinte, relativamente ao assunto em epígrafe.- 

-------O deputado Nuno Miguel Almeida Alves referiu que o documento refere o alargamento do 

tarifário social aos bombeiros que integram os quadros de comando e do ativo do Corpo de Bombeiros 

da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis pelo que se congratulou por esta 

medida. Referiu ser de todo interessante que a proposta apresentada pelo PSD de benefícios sociais  

para o Corpo de Bombeiros Voluntários de Góis seja objeto de análise e colocada em prática as 

medidas que nelas constam.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ao tarifário social a aplicar aos utilizadores domésticos, que abrange os serviços de abastecimento de 

água, de saneamento de águas residuais e resíduos urbanos.------------------------------------------------------ 

-------Mais deliberou, por unanimidade, o alargamento do tarifário social aos  bombeiros que integram 

os quadros de comando e do ativo do Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Góis,  em conformidade com o nº 4 do artigo 2º do Decreto-Lei nº147/2017, de 5 

dezembro.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------12. RELATÓRIO DA ATIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL-------------

-------O senhor Presidente da Assembleia Municipal relativamente ao documento que serve de base 

para este ponto informou que não foi o mesmo rececionado até à presente data. Apesar de o 

documento ser somente para conhecimento, referiu que aquando a sua receção irá fazer chegar aos 

senhores líderes de bancada. Sobre o mesmo deu a palavra à senhora Presidente da Câmara Municipal 

para proceder à justificação do porquê de este não ter sido remetido à Assembleia Municipal.----------

--------A senhora Presidente da Câmara Municipal apresentou as suas desculpas pelo facto de não ter 

apresentado, atempadamente, a justificação para que o documento não fosse presente ao senhor 

Presidente da Assembleia Municipal. Referiu ser prática que o documento lhe seja entregue para que 

seja remetido à Assembleia Municipal para cumprimento com a data da Assembleia Municipal, sem 

que tenha a sua pessoa tempo para o analisar e se pronunciar sobre o mesmo. Neste sentido, referiu 

que reteve o documento pelo facto de não se rever no seu formato, não correspondendo o seu teor 
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ao que está a ser feito verdadeiramente na Câmara Municipal, tendo a Técnica responsável pela sua 

elaboração lhe comunicado a dificuldade em o elaborar, em virtude de a informação que é solicitada 

oportunamente a todos os serviços, na sua maioria não lhe é comunicada dentro do prazo estabelecido 

o que, naturalmente, dificulta todo o processo de composição do documento. Referiu que está a ser 

colocada em prática uma nova metodologia na concepção do documento para que o próximo seja 

apresentado em moldes diferentes. Reiterou as suas desculpas, salientando que até ao final do ano 

em curso será presente ao senhor Presidente da Assembleia Municipal um novo documento 

devidamente executado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-------O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que pelo facto de o documento não ter sido 

entregue à sua pessoa não será este ponto objeto de qualquer tipo de intervenção.------------------------ 

----------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 a onze da Ordem do Dia. ------------------------------------------

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

-------a) O senhor João Reis Antão, munícipe residente em Cortes, referiu ser sua preocupação a 

questão ligada ao urbanismo, há vinte anos a esta parte, na Câmara Municipal, a qual lhe tem saído 

muito cara, tendo apresentado como exemplo desse mesmo efeito aquando visita da uma casa para 

venda os interessados aperceberem-se que esta fica no concelho de Góis, desinteressaram-se no 

imediato em adquiri-la, o que levou a que fizesse um estudo sobre esta questão. Referiu ser negativo 

tanto para um profissional do ramo, como para a sua pessoa que também se dedica há bastante tempo 

a este ramo, e já se apercebeu do porquê, salientando não estar contra a DGUPA, mas sim do que se 

passa diariamente e que efetivamente terá de se fazer alguma coisa para se inverter a situação. Referiu 

ter sido proprietário de uma empresa do ramo sendo que na altura, há muitos anos a esta data, teve 

que fazer uma formação em motivação pessoal, sendo que a motivação pessoal que acontece na sua 

empresa poderá naturalmente encaixar-se no sector público. -----------------------------------------------------

---------Quanto à Quinta do Baião, assunto objeto de intervenção, referiu tratar-se de uma questão  a 

qual é para si muito cara, pelo que não pode ouvir um deputado nesta Assembleia Municipal 

questionar se a Quinta do Baião é da Câmara Municipal ou da ADIBER, tendo para o efeito a senhora 

Presidente da Câmara Municipal procedido às devidas explicações, contudo informou que numa das 

reuniões da Câmara Municipal o assunto foi assunto devidamente explanado e deliberado, ou seja,  os 
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hectares vendidos à Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra retomariam à Câmara 

Municipal, pelo valor pelo qual teriam sido vendidos na altura, pelo que o processo está em curso de 

forma a que a Câmara Municipal fique novamente com a posse dos hectares que vendeu 

anteriormente. Referiu que a Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra já deu muito a 

este território e precisa de trabalhar tranquilamente, salientando ter sentido uma falta de respeito por 

o que foi proferido nesta matéria, principalmente pelo facto de serem pessoas que conhecem este 

assunto, sendo que se não o conhecem deveriam os senhores Vereadores proceder aos devidos 

esclarecimentos para quem usa da palavra. ----------------------------------------------------------------------------

--------No que concerne ao património referiu que tem sido sua posição desde o ano de 2002 nas suas 

intervenções fazer menção à politica habitacional, tendo apresentado uma situação na Câmara 

Municipal, sendo que mais tarde a Câmara Municipal acabou por comprar para investimento, a Selada, 

em Cortes, na freguesia de Alvares, tendo sido elaborados dois projetos para esta zona. Referiu que a 

Câmara Municipal é proprietária de uma habitação no centro das Cortes, tendo-se disponibilizado para 

ajudar na resolução desta situação, havendo outras que também carecem de resolução, pelo que o 

problema habitacional poderá ser resolvido, entre outros problemas, carecendo este de resolução 

porquanto podem também trazer dinheiro para o concelho, entres outros projetos. Terminou 

questionando se a habitação que fez alusão em Cortes no ano de 2021 terá ou não algum epílogo.-----

--------A senhora Presidente referiu que sobre a habitação em Cortes, propriedade da Câmara 

Municipal, no ano de 2021 a Câmara Municipal poderá assumir o compromisso de  tratar do assunto, 

sendo que poderá proceder à sua venda, mediante deliberação do Executivo para esse efeito, ou 

recuperar o imóvel e, posteriormente arrendá-lo. Relativamente ao que se pode ir perdendo no 

concelho de Góis, nomeadamente no que diz respeito ao processo dos fotovoltaicos, referiu ser do 

conhecimento do munícipe que o processo não se encontra a ser monitorizado pela sua pessoa, mas 

sim pelo senhor Vice-Presidente, porquanto é com o senhor Dr. Mário Barata Garcia que o munícipe 

tem reunido sobre este assunto, pelo que solicitou que não a envolvam em assuntos que desconhece 

estando totalmente alheada deste processo.---------------------------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Assembleia Municipal antes de terminar a sessão da Assembleia 

Municipal dirigiu, em nome da Assembleia Municipal, um agradecimento aos trabalhadores da Câmara 

Municipal pela colaboração nesta sessão. -------------------------------------------------------------------------------

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

sessão, pelas  vinte e uma horas e trinta e cinco minutos, da qual para constar se lavrou a presente ata 
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que irá ser assinada pelo senhor Presidente e pelos Secretários que, na presente sessão, integraram a 

Mesa da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

________________________________________ 

(Diamantino Jorge Simões Garcia, Eng.º) 

 
O Primeiro Secretário 

________________________________________ 
(José Rodrigues) 

 
A Segunda Secretária 

________________________________________ 
(Joana Fonseca Tavares, Dr.ª) 

 


