
 

ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

 

Página 1 de 33 
 

Ata nº 2/2022 – Sessão Ordinária de vinte e oito de fevereiro de 2022 

 

--------Aos vinte e oito dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e dois, no auditório da Casa da 

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

---------Pelas dezoito horas a senhora Maria Helena Antunes Barata Moniz, Primeira Secretária da 

Assembleia Municipal, informou que o senhor Manuel Enéscio de Almeida Gama, Presidente da 

Assembleia Municipal, por motivos de saúde, não iria estar presente na sessão, pelo que iria ser a 

própria a presidir à presente sessão. Referiu ser do conhecimento de todos que o senhor Manuel 

Enéscio de Almeida Gama se encontra hospitalizado na sequência do grave acidente ocorrido no 

passado dia 09.02.2022. Em seu nome pessoal e pensa que também em nome de todos os membros 

desta Assembleia referiu lamentar profundamente a ocorrência do acidente, fazendo votos para que 

a sua recuperação seja célere no sentido de que possa regressar para junto de todos nós, bem como 

para que possa retomar as suas funções. Ainda sobre o senhor Presidente da Assembleia Municipal 

referiu ser uma pessoa que muita falta faz na nossa comunidade, um  homem bom, sempre pronto a 

ajudar todos os que necessitam dos seus serviços profissionais e conhecimentos pessoais, pessoa 

afável e cordial, procurando sempre consensos entre todos, pelo que é desejo comum que recupere 

totalmente para que retome as suas funções.-------------------------------------------------------------------------- 

--------Seguidamente informou que a mesa da Assembleia Municipal necessita de ser composta, 

informando que a Segunda Secretária iria ocupar o seu lugar na Mesa da Assembleia Municipal, pelo 

que faltando um terceiro membro, dirigiu convite ao senhor Nuno Miguel Almeida Alves, líder da 

bancada do PSD, para que um membro da sua bancada integrasse, na presente sessão, a Mesa da 

Assembleia Municipal, no lugar ocupado pela Segunda Secretária.----------------------------------------------- 

--------O senhor Nuno Miguel Almeida Alves, após ter tecido alguns considerandos sob o convite 

dirigido, uma vez que o Regimento da Assembleia Municipal não plasma qualquer informação sobre a 

substituição da Mesa da Assembleia Municipal, indicou o membro João Miguel Garcia Martins 

Monteiro Baeta.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------A senhora Maria Helena Antunes Barata Moniz,  declarou, nos termos da Lei, aberta a sessão,  

tendo dado a palavra à senhora  Aida de Jesus Garcia Martins Baeta que procedeu à chamada: ---------

--------Presidente Assembleia: Manuel Enéscio de Almeida Gama (Partido Social Democrata) ------------
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--------Primeira Secretária: Maria Helena Antunes Barata Moniz (GCE “Independentes por Góis”);------

--------Segunda Secretária: Aida de Jesus Garcia Martins Baeta (Partido Socialista);------------------------- -

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

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

--------Filomena Maria de Matos Geraldes;-------------------------------------------------------------------------------

--------José Ricardo Rosa de Carvalho;--------------------------------------------------------------------------------------

--------Luís Virgílio de Afonso Abreu;----------------------------------------------------------------------------------------

--------Dulce Maria Filipe Cruz;-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------João Miguel Garcia Martins Monteiro Baeta.--------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

--------Elisabete Cristina Carneiro de Ascenção.----------------------------------------------------------------------- --

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

--------Ricardo José Duarte Ventura;----------------------------------------------------------------------------------------

--------Nuno Pedro Tavares Nascimento.----------------------------------------------------------------------------------

--------Presidentes das Juntas de Freguesia: ----------------------------------------------------------------------------

--------Alvares - Victor Manuel Fonseca Duarte (GCE “Independentes por Góis”); -----------------------------

--------Góis – Pedro Manuel de Campos Dias Nogueira (Partido Social Democrata); --------------------------

---------União de Freguesias do Cadafaz e do Colmeal -  Carlos da Conceição Jesus (GCE “Independentes 

por Góis”); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Vila Nova do Ceira – António Alberto Figueiredo Machado (Partido Social Democrata). -------------

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

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

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

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

--------Pedro Manuel de Campos Dias Nogueira (Partido Social Democrata);------------------------------------ 
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----------A senhora Maria Helena Antunes Barata Moniz informou que a Mesa considerava justificadas 

as suas faltas, nos termos legais.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

----------Foi substituído o seguinte membro: -----------------------------------------------------------------------------

----------Manuel Enéscio de Almeida Gama foi substituído por Adriana Flávia Amaro Martins Sanches.--

---------Pedro Manuel de Campos Dias Nogueira foi substituído por João Vasco Barata Lopes.-------------

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

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

--------Presidente da Câmara: António Rui de Sousa Godinho Sampaio.------------------------------------------

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

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

---------Graciano Antunes Rodrigues;---------------------------------------------------------------------------------------

---------Bárbara Patrícia Correia Serra.-------------------------------------------------------------------------------------

--------Relativamente à ausência do senhor Vereador Nuno Miguel Martins Bandeira, a senhora Maria 

Helena Antunes Barata Moniz informou que o mesmo justificou a sua falta.-----------------------------------

--------De seguida, propôs a atribuição de um Voto de Pesar pelo falecimento do senhor Abílio Antunes 

Bandeira, sogro do senhor Pedro Manuel de Campos Dias Nogueira, Presidente da Junta de Freguesia 

de Góis, e avô, por afinidade, do senhor Nuno Miguel Martins Bandeira, Vice Presidente da Câmara 

Municipal de Góis.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

atribuição do Voto de Pesar, manifestando à família total solidariedade e profundo pesar pela sua 

irreparável perda.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Havendo “quórum”, foi pelo membro João Miguel Garcia Martins Monteiro Baeta efetuada a 

leitura da Ordem do Dia, a saber:-------------------------------------------------------------------------------------------

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

--------1. Aprovação da Ata Nº 7/2021-------------------------------------------------------------------------------------

--------2. Aprovação da Ata Nº 1/2022-------------------------------------------------------------------------------------

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

--------4. Apreciação de Assuntos de Interesse para o Município-------------------------------------------------- -

--------ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------1. Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Florestais Rurais/Eleição de 

Representante(s) das Freguesias Do Concelho -------------------------------------------------------------------------

--------2. Regulamento da Biblioteca Municipal de Góis “António Francisco Barata”--------------------------

--------3. Decreto-Lei N.º 23/2022, de 14 de Fevereiro/Prorroga o Prazo de Transferência das 

Competências para as Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais no Domínio da Ação Social--------

-------4. Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso – Declarações ------------------------------------

-------5. Aquisição de Serviços para Certificação Legal, Parecer e Auditoria Externa das Contas do 

Município de Góis/Adjudicação/Nomeação de Revisor Oficial de Contas----------------------------------------

--------6. Modificação aos Documentos Previsionais Nº 4/2022 - Revisão ao Orçamento Nº 1 e Revisão 

às Grandes Opções do Plano (GOP) Nº 1----------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

---------1. APROVAÇÃO DA ATA Nº 7/2021-------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

----------O senhor Nuno Miguel Almeida Alves referiu que na Ata o parágrafo seguinte deveria ser 

alterado “A senhora Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões saiu da sessão da Assembleia 

Municipal pelas 21.00 horas.”, pelo facto do nº 2 do artigo 38º - (Verificação de faltas e processo 

justificativo) do Regimento da Assembleia Municipal referir que “ Será considerado faltoso o membro 

da assembleia que só compareça passados mais trinta minutos sobre o início dos trabalhos ou, do 

mesmo modo, se ausente definitivamente antes do termo da reunião.”. Acrescentou que ao não se 

alterar o conteúdo do referido parágrafo é considerada falta por parte da senhora Maria Olinda 

Bandeira das Neves Almeida Simões na sessão. ------------------------------------------------------------------------

---------A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, alterar o conteúdo 

do referido parágrafo.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Mais deliberou, por unanimidade, aprovar a Ata nº7/2021.------------------------------------------------

---------A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.------------------------------- 
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--------2. APROVAÇÃO DA ATA Nº 1/2022--------------------------------------------------------------------------------

-------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.--------------------------------------------------------------------------------------

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

nº1/2022.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Em conformidade com o nº3, do artigo 34º do Código do Procedimento Administrativo o senhor 

Ricardo José Duarte Ventura não participou na votação por não ter estado presente na sessão que a 

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

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

---------3. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL----------------------------------

---------A senhora Maria Helena Antunes Barata Moniz deu conhecimento do expediente rececionado, 

nomeadamente o Relatório Anual de Atividades e Avaliação da CPCJ de Góis; Convocatória da CCDRC 

para a 1ª reunião plenária da Comissão Consultiva da Revisão do PDM de Góis, a qual terá lugar no dia 

15 de março, às 10.30 horas, por videoconferência; e o Convite para a inauguração dos Passadiços do 

Cerro da Candosa, iniciativa que teve lugar no p.p. dia 26 de fevereiro, pelas 16.00 horas, tendo a sua 

pessoa estado presente.------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

--------A senhora Maria Helena Antunes Barata Moniz deu a palavra aos membros do órgão 

deliberativo, informando que o senhor Presidente da Câmara Municipal usará da palavra sempre que 

forem dirigidas questões ao exercício da Câmara Municipal.-------------------------------------------------------

-------O senhor Luís Virgílio de Abreu Afonso, em nome do Grupo Municipal do PSD, parabenizou  os 

jovens Diogo Ventura e Marcelo Bandeira pelos excelentes resultados obtidos na prova do  

Campeonato Nacional de  Enduro, ocorrida no Município de Tábua. No âmbito do projeto vencedor do 

Orçamento Participativo Jovem fez alusão à colocação dos Mupis Digitais, em Góis e Vila Nova do Ceira, 

congratulando o Executivo pela implementação deste equipamento. Prevaleceu-se da oportunidade 

para felicitar a Lousitânea por mais uma excelente edição da Corrida do Entrudo nas Aldeias do Xisto.-

---------Sobre equipamentos desportivos fez referência ao skate park instalado na Quinta do Baião o 
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qual necessita de ser intervencionado conforme informação de alguns utilizadores deste. Um outro 

assunto que desejaria informação é sobre a dinamização do Conselho Municipal de Juventude, 

nomeadamente para quando é que está prevista uma reunião deste órgão consultivo do município.---

--------O senhor Presidente da Câmara Municipal após cumprimentar todos os presentes nesta sessão 

apresentou votos de melhoras ao senhor Presidente da Assembleia Municipal.-------------------------------

--------Informou ser do seu conhecimento a necessidade de intervenção no skate park pelo que 

oportunamente este equipamento será objeto de intervenção. Em relação ao Conselho Municipal da 

Juventude informou que brevemente será agendada reunião.-----------------------------------------------------

-------O senhor Ricardo José Duarte Ventura, em nome do Grupo Municipal do PS, iniciou a sua 

intervenção apresentando condolências e um fraterno abraço ao senhores Pedro Manuel de Campos 

Dias Nogueira e Nuno Miguel Martins Bandeira nesta hora difícil. Manifestou votos de rápidas 

melhoras ao senhor Presidente da Assembleia Municipal desejando que na próxima sessão do órgão 

deliberativo possa estar a conduzir os trabalhos sendo um sinal bastante positivo face ao seu atual 

estado de saúde.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------No âmbito da inauguração dos Passadiços do Cerro da Candosa, em Vila Nova do Ceira, referiu 

que na sua opinião seria pouco relevante quais os Executivos, da Junta de Freguesia e da Câmara 

Municipal e respetivos partidos, iniciaram e terminaram a obra, sendo bem mais importante a 

execução da mesma. Neste sentido, felicitou todos os envolvidos na sua concretização, prevalecendo, 

em nome da bancada do PS, as felicitações ao senhor António Alberto Figueiredo Machado, Presidente 

da Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira, pela realização deste empreendimento, o qual contribuirá 

para o desenvolvimento da freguesia e do concelho. Salientou mais uma edição da Corrida de Entrudo, 

a qual tem como ponto fulcral a divulgação da folia tradicional através da máscara de cortiça nas 

aldeias do Xisto de Góis, pelo que é de todo importante que tanto esta iniciativa, como os Passadiços 

do Cerro da Candosa, sejam amplamente divulgadas nas redes sociais e comunicação social. Apelou à 

Câmara Municipal para que reforce ações de promoção de ambas as iniciativas, sendo que em relação 

aos Passadiços do Cerro da Candosa era de todo importante começar-se a pensar numa segunda fase. 

---------Relativamente às últimas eleições legislativas congratulou-se pelo resultado que o Partido 

Socialista obteve a nível nacional tendo sido um sinal que os portugueses continuam a confiar no PS 

para conduzir o destino do país, realçando ainda o resultado que o PS teve no concelho de Góis. Referiu 

que se para alguns parecia que o partido, de certa forma, poderia estar enfraquecido, tendo em conta 
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naturalmente o tipo de eleição, o resultado obtido é um sinal de que os munícipes continuam a 

acreditar no Partido Socialista. Ainda sobre eleições, referiu a sua satisfação pelo agendamento do ato 

eleitoral para a Assembleia de Freguesia de Góis, dia 10 de abril, cabendo aos munícipes da freguesia 

de Góis eleger quem desejam para a condução dos trabalhos desta freguesia e resolução do problema 

criado após o último ato eleitoral.------------------------------------------------------------------------------------------

---------Terminou, apresentando uma palavra de solidariedade para com o povo da Ucrânia face à atual 

situação de guerra com que o país se confronta, pelo que questionou o senhor Presidente da Câmara 

Municipal se está previsto alguma ação de solidariedade de apoio a esta população.-----------------------

---------O senhor Presidente  referiu que em relação às ações de promoção dos Passadiços do Cerro da 

Candosa sendo um equipamento que passou a ser de referência no Município de Góis irão obviamente 

ser realizadas. Mais referiu que presentemente nas redes sociais do Município de Góis já consta 

informação e fotografias da inauguração deste ponto turístico. Quanto ao complemento referiu que é 

uma questão que ainda se coloca pelo que no futuro se houver oportunidade e se for viável o Município 

de Góis associar-se-á. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Relativamente ao associarmo-nos ao povo Ucraniano agradeceu a questão colocada porquanto 

a Câmara Municipal irá se solidarizar com uma jovem residente em Kiev, que esteve em Góis, no 

âmbito de um dos Projetos da RaizVanguarda, pelo que face à atual situação que o país atravessa, teve 

que fugir, tendo pedido a nossa ajuda para a compra de bens de primeira necessidade para que 

também ela e a sua família possam ajudar todos quantos vivem este momento aterrorizante. Face a 

este apelo a Câmara Municipal respondeu afirmativamente, pelo que irá ser levada a efeito uma sessão 

de cinema com um filme alusivo a situações vividas no passado nesta zona que está a ser novamente 

alvo de guerra. O preço do bilhete é de cinco euros, apelando a todos para darem o seu contributo.---

----------O senhor José Ricardo Rosa de Carvalho  iniciou a sua intervenção dirigindo as suas felicitações 

ao senhor António Alves, executante da FILVAR – Filarmónica Varzeense e ao senhor António Lopes, 

executante da Filarmónica da A.E.R.G., pelos 50 Anos como executantes das respetivas Filarmónicas, 

realçando que 50 anos não são 50 dias, sendo estes dois Homens exemplo do associativismo e 

voluntariado. De igual modo felicitou a Soul Happy Fit Alvares, o Clube Rota da Jeropiga, o Grupo de 

Jovens Alvarenses e a Comissão Melhoramentos das Cortes, pela união num abraço solidário na ajuda 

a um menino de três anos chamado Zayon, com raízes na freguesia de Alvares a residir no Luxemburgo, 

contribuindo para o tratamento de saúde que necessitava.---------------------------------------------------------
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---------Ao nível de intervenções de beneficiação de algumas situações prementes referiu presenciar 

alguns trabalhos manifestando a sua satisfação pela realização destes,  vendo desta forma que Góis 

está no bom caminho opinião  partilhada por vários munícipes com quem tem trocado opiniões. 

Apresentou como exemplos dos trabalhos efetuados as localidades de Portela de Baixo, Ponte do 

Sótão, Folgosa, Póvoa de Góis, bem como a estrada de São Martinho ao Outeiro, o jardim do Castelo 

e também várias estradas florestais que têm sido alvo de intervenção. Um outro exemplo é a 

recuperação da ponte na aldeia da Candeia na freguesia de Álvares que foi danificada nos incêndios 

de 2017 e só agora foi recuperada pelo Município. Referiu que quando todos manifestamos que não 

desejamos ver as nossas aldeias despovoadas não entende o porquê de a Junta de Freguesia de Alvares 

não ter resolvido esta última situação, a qual, na sua opinião, estaria ao seu alcance. É um facto, do 

conhecimento de todos, que muito há para se fazer em todo o concelho, apresentado como  exemplo 

disso a estrada que serve o Vale do Ceira, apontada em sede do órgão deliberativo pela senhora 

Elisabete Cristina Carneiro de Ascenção, cuja parte da vegetação necessita de ser retirada, para uma 

melhor circulação em segurança, acrescendo a este facto no seu entendimento o corte de algumas 

curvas e o alargamento desta via em algumas zonas nomeadamente entre a localidade de Sandinha e 

Capelo. É evidente que nem tudo se pode fazer de um dia para o outro, esperando que o ritmo actual 

se mantenha o que para si é bastante positivo.------------------------------------------------------------------------- 

---------Seguidamente questionou o senhor Presidente da Câmara Municipal qual o ponto de situação 

para os necessários trabalhos no troço da Av. Padre António Dinis. Mais questionou sobre o estado da 

empreitada do açude de Santo António que, no seu entendimento, foi suspensa devido ao caudal do 

rio ter subido há algum tempo atrás. Porém, infelizmente, não tem chovido entendendo que existem 

condições para se fazer este tipo de intervenção, pois não deseja que se caísse no erro que o anterior 

Executivo da Freguesia de Góis caiu no passado verão, ou seja, o de em plena época balnear proceder 

a obras de beneficiação dos balneários da principal praia fluvial do concelho, a Praia Fluvial da Peneda. 

Entende que não se tratam de obras para se fazerem no tempo em que estes lugares são mais 

procurados, pelos Goienses e por quem nos visita, sendo estas duas questões objeto de sua 

preocupação. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Câmara Municipal relativamente à estrada do Vale do Ceira informou 

que brevemente será intervencionada ao nível de limpeza da faixa de gestão. Quanto ao alargamento 

e outro tipo de intervenções nesta via referiu ser pretensão da autarquia fazer trabalhos de melhorias 
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não se encontrando os mesmos ainda agendados. Quanto aos trabalhos necessários na parte do troço 

na Av. Padre António Dinis cujo piso foi intervencionado informou que a empresa a quem foram 

adjudicados os trabalhos informou que os mesmos irão se iniciar no princípio da segunda quinzena do 

mês de março. Em relação à empreitada no açude de Santo António, deu conhecimento da informação 

remetida à Câmara Municipal por parte da APA, isto é, no dia 22.02.22 foi rececionada a informação 

de que a obra estava suspensa desde o dia 24.12.21, aguardando-se a decisão sobre a questão do 

muro, pelo facto de ter havido uma divergência entre aquilo que era a pretensão do proprietário de 

um terreno da margem esquerda do rio Ceira e a APA, que presentemente se encontra solucionada. 

No dia 24.02.22 o Município de Góis enviou a implementação do muro de suporte em grade viva, 

acordado entre as partes, Câmara Municipal, APA e o proprietário, numa reunião realizada online, 

acompanhada da autorização do proprietário, sendo a APA a entidade tutelar e a validação dos 

Técnicos projetistas da FEUP. Conforme solicitado pela CIM RC referiu que no dia 28.02.22 a APA 

respondeu que aprova a proposta apresentada relativamente ao alinhamento do muro de suporte da 

margem esquerda do rio Ceira. Informou, que foi feita a cabimentação de um valor que terá que ser 

suportado pela Câmara Municipal em relação à intervenção que será efetuada na margem esquerda 

referente ao muro, pelo que, a partir deste momento, estão reunidas as condições para que a obra se 

retome e se conclua o mais rápido possível, para que após sua conclusão verificarmos o resultado. 

Acrescentou que muitas opiniões são expostas, entendendo a preocupação de muitos, pelo facto de 

não gostarem do atual estado de situação daquela parte do rio, sendo pretensão destes que este 

ficasse em condições para ser utilizado pelos banhistas. Ressalvou que não se trata de uma praia fluvial, 

mas, sim de uma zona de banhos, e, como zona de banhos, conforme informação, as entidades 

públicas não a podem deixar em condições de poder ser utilizada como praia fluvial. Recordou que 

aquando a intervenção no açude da Peneda, há alguns anos atrás, a chamada “zona do poço” pouco 

nos tapava os pés, havendo nos dias hoje uma maior profundidade em virtude das cheias que 

deslocalizam os inertes permitindo a criação destas zonas mais profundas. Em relação ao resultado 

final da intervenção no açude de Santo António foi solicitado que parte da ilha ficasse havendo essa 

mesma intenção, não podendo esclarecer concretamente se irá ali ficar uma zona de banhos, 

salientando que esta não irá ser feita de forma artificial em virtude de se houver ali um acidente as 

entidades públicas serão responsabilizadas civil e criminalmente por qualquer acidente que possa ali 

ocorrer. Concluiu este assunto referindo esperar que o açude fique recuperado e com a finalidade para 
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o qual está a ser objeto de intervenção estando a obra a ser acompanhada e monitorizada pelo que as 

intervenções que terão que ser feitas, em devido tempo, serão concretizadas. -------------------------------

---------O senhor Victor Manuel Fonseca Duarte referiu que, de acordo com o Artigo 32º - (Ofensas à 

honra ou à consideração) do Regimento da Assembleia Municipal, desejaria usar da palavra, tendo 

sido pela senhora Maria Helena Antunes Barata Moniz dada a palavra. Referiu ficar perplexo com 

certas situações que vive na vida enquanto autarca e, de facto, confessou ser “infoexcluído”, problema 

que é somente seu, referindo não ter qualquer perfil seu nas redes sociais, tendo apenas 

conhecimento do que lhe vão transmitindo sobre algumas matérias, nomeadamente de alguns 

assuntos da sua freguesia. Referiu o senhor José Ricardo Rosa de Carvalho no uso da palavra sobre a 

ponte da Candeia, facto corroborado por outros munícipes, as suas palavras levaram-no a pensar que 

estava a fazer confusão com a ponte de Milreu, sendo essa infraestrutura importante para a população 

pelo que efetivamente será motivo de orgulho de todos se esta vier a ser concretizada, obra bastante 

importante para a freguesia e, consequentemente para o concelho. Questionou o senhor José Ricardo 

Rosa de Carvalho sobre a importância e quem serve a ponte da Candeia.---------------------------------------

---------O senhor José Ricardo Rosa de Carvalho referiu que muito se tem falado no despovoamento 

das nossas aldeias, pelo que a sua intervenção sobre este assunto se pode traduzir em que foi 

recuperada uma infraestrutura de forma a que as pessoas desta povoação entendam que não foram 

esquecidas, sendo importante que não nos esqueçamos dos munícipes que ainda  por cá residem. 

Quanto à ponte de Milreu referiu nunca ter ouvido falar o senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Alvares neste assunto em sede do órgão deliberativo pelo que com a sua intervenção já o obrigou a 

fazer alusão à mesma.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------O senhor Victor Manuel Fonseca Duarte reiterou a sua questão ao senhor José Ricardo Rosa de 

Carvalho de quem é que serve a ponte da Candeia, pergunta a que o senhor José Ricardo Rosa de 

Carvalho respondeu que a mesma serve os residentes da povoação. --------------------------------------------

---------Face ao esclarecimento prestado o senhor Victor Manuel Fonseca Duarte referiu que a ponte 

em questão nem sequer serve a população, servindo sim um terreno agrícola do lado oposto, sendo 

esta útil para um munícipe que teria nessa propriedade os seus animais e, pontualmente, poderá por 

lá passar uma pessoa, salientado que a mesma nem sequer tem saída para outro concelho. 

Acrescentou que, desde que preside a freguesia de Alvares, esta infraestrutura já foi intervencionada 

três vezes, reconhecendo a utilidade da obra, porém não se trata de um melhoramento 
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significativamente prioritário para servir a população.---------------------------------------------------------------

----------O senhor Nuno Miguel Almeida Alves, em nome da bancada do PSD, fez votos para que o 

senhor Presidente da Assembleia Municipal tenha uma rápida recuperação no seu estado de saúde,  

manifestando a sua falta em termos políticos. Contudo, a maior falta é sobretudo dentro da nossa 

comunidade pelo que faz votos que num futuro muito próximo esteja novamente entre nós. -----------

--------Sobre o último ato eleitoral legislativo referiu ser do conhecimento de todos que o mesmo 

deram maioria absoluta ao Partido Socialista esperando, sinceramente, que todos os órgãos nacionais 

de fiscalização e todos os partidos democraticamente eleitos usufruam do seu poder de fiscalização 

para que esta maioria absoluta não se torne no resultado que a anterior nos ofereceu. Em termos da 

Beira Serra referiu que estes territórios ficaram representados por dois deputados, um do PS e outro 

do PSD, fazendo votos para que estes sejam porta vozes das preocupações de todos nós, sobretudo, 

na questão das acessibilidades ao nosso concelho, uma prioridade no sentido do desenvolvimento do 

nosso território em diversas áreas para que Góis seja um concelho escolhido para a fixação de novos 

residentes. Ainda sobre as eleições legislativas destacou um número menor de abstenção face aos 

outros concelhos do distrito. ------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Relativamente ao uso da palavra aquando a sua intervenção sobre a aprovação da Ata 

nº7/2021, em que para uns as suas palavras foram consideradas como “preciosismos” se para uns 

estas se traduzem neste significado, para outros trata-se de assumir as suas responsabilidades 

enquanto cidadãos eleitos, realçando que há diferenças entre serem eleitos para uma associação  

desportiva e cultural, outra coisa é ser-se eleito para uma Assembleia Municipal. É um facto que ambas 

eleições têm afetas responsabilidades, contudo, em sede do órgão deliberativo devemos cumprir o 

clausulado no Regimento da Assembleia Municipal. Pelo que foi com base no Regimento da Assembleia 

Municipal que usou da palavra, salientando que quando o PSD sofreu nessa matéria não teve a mesma 

solidariedade das restantes bancadas, sendo que pelo facto de muitas pessoas pensarem que a política 

se faz por opiniões que constamos os resultados que se encontram a acontecer na Junta de Freguesia 

de Góis, tendo para o efeito o senhor líder da bancada do PS, no uso da palavra, feito referência à 

questão da Assembleia de Freguesia de Góis, ter mencionado estar “aliviado” pela marcação de um 

novo ato eleitoral. Referiu que a sua pessoa não está aliviada com essa mesma situação, uma vez que 

somente no dia de hoje é que os funcionários da freguesia receberam os seus ordenados em atraso. 

Referiu ser para si caricato quando vê o Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis 
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publicarem comunicados a falarem em inverdades e acusam pessoas, não acusando projetos, mas, 

utilizando o nome de uma pessoa, estando em condições para defender tanto a pessoa, como o 

projeto. Referiu ainda que a lei é clara, porque quem tem que assumir a presidência da Junta de 

Freguesia não havendo uma lista eleita são os vogais em continuidade, apelidando de engraçado e 

caricato de como é que o Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis e o Partido Socialista 

querem passar para a opinião pública é a pessoa mais votada no ato eleitoral. Mencionou que esse 

“mauzão” que não conseguiu fazer coligação com ninguém porque as condições são um pouco como 

esta guerra que assistimos “ou é assim, ou não é” e, realmente, isso não é democracia, para não falar 

que os mesmos inverteram a democracia porque houve um projeto vencedor, um segundo projeto 

mais votado, e um terceiro e um quatro projeto, sendo que o eleitorado não disse nas urnas que o 

Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis governe a Freguesia de Góis com o Partido 

Socialista, pelo que se se quiserem coligar terão essa mesma oportunidade no próximo ato eleitoral 

de 10 de abril, cabendo ao eleitorado votar nessa nova perspetiva de eleição da Assembleia de 

Freguesia. Contudo, é necessário dizer as coisas como elas se passaram, ou seja, os vogais em 

continuidade não assumiram as suas responsabilidades, pelo que quando se colocam post’s, é 

necessário que até os infoexcluídos  tenham conhecimento da existência de legislação e devem saber 

a mesma, porquanto a duração de um mandato não é de quatro anos para os vogais da Junta de 

Freguesia, não acreditando que seja um “miúdo de 30 anos” que vos venha a ensinar  a ler a duração 

de o mandato dos vogais da Junta de Freguesia. Pelo que apelou para o bom senso e que se faça 

politica séria e honesta, devendo ser respeitados os resultados que o eleitorado colocou nas urnas.---

----------Terminou dirigindo um elogio ao Executivo pela deliberação em reunião da Câmara Municipal, 

realizada no dia 10.01.22, sobre o apoio ao Centro Social Rocha Barros, salientando que a senhora que 

na presente sessão substitui o senhor Presidente da Assembleia Municipal, na sua ótica,  teve uma 

triste intervenção quando se referiu à segunda Instituição mais empregadora, a seguir ao Município 

de Góis, do concelho de Góis, e a mais antiga, a única com as valência de creche e ATL, a qual cria 

emprego e que necessita de crianças para sobreviver, apraz-lhe mencionar o porquê de como é que 

se pode colocar o apoio de um transporte, salientando perceber. Porém, entende ser uma política 

pobre, vazia e oca que se quer, realçando que felizmente os seus colegas de projeto político 

responderam da melhor maneira e aprovaram, por unanimidade, esse mesmo apoio, entendendo que 

todos os apoios para instituições geradoras de emprego e, naturalmente de fixação e pessoas no 
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concelho, sejam sempre bem deliberados e que sejam pilares na ajuda do Município de Góis ao 

desenvolvimento do concelho.----------------------------------------------------------------------------------------------

----------A senhora Maria Helena Antunes Barata Moniz dirigiu-se ao senhor Nuno Miguel Almeida Alves 

esclarecendo-o que a sua pessoa não é Presidente da Assembleia Municipal, mas, sim a Primeira 

Secretária que se encontra em substituição do senhor Presidente. Referiu que, quando usou da 

palavra, em sede do órgão deliberativo, sobre a cedência de transporte ao Centro Social Rocha Barros 

para os alunos do A.E.G. que frequentam o ATL nesta IPSS, o mesmo ainda não se encontrava 

protocolado. Porém, referiu não se tratar de uma questão de protocolo, entendendo que a Câmara 

Municipal deve apoiar as Instituições naquilo que diz respeito a transportes pontuais, como sempre o 

fez e continuará a fazer.  O transporte em causa é permanente onde se efetua o transporte de crianças 

do ensino público, onde existe um ATL cuja responsabilidade de dinamização é da Câmara Municipal, 

para um ATL privado, sendo esta a sua opinião, tal como o senhor Nuno Miguel Almeida Alves tem 

direito à sua. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Dada a palavra o senhor Nuno Miguel Almeida Alves referiu não ter falado de ATL público, mas, 

sim de o transporte ser efetuado do A.E.G. para os alunos que frequentam o ATL numa IPSS, tendo 

cada encarregado de educação o direito à escolha, lembrando que o ATL privado cria dois postos de 

trabalho, o que no seu entender, na ótica da senhora Maria Helena Antunes Barata Moniz é um aspeto 

negativo, não compreendo, mas, aceita.---------------------------------------------------------------------------------

--------A senhora Maria Helena Antunes Barata Moniz referiu que os referidos postos de trabalho não 

são um aspecto negativo, salientando que a Câmara Municipal deveria preocupar-se em promover o 

ATL público o qual é da sua responsabilidade, sendo essa a sua posição.----------------------------------------

-------A senhora Filomena Maria de Matos Geraldes felicitou a ADIBER pela coordenação do Gabinete 

Intermunicipal de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica da Beira Serra, criado no âmbito do 

protocolo para a Territorialização da Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, o qual 

iniciou atividade no dia 02.11.21 e terminará no dia 30.06.22 passado dia 2 de novembro 30 de junho 

2023. O projeto envolve os quatro Município da Beira Serra: Arganil, Góis Oliveira do Hospital e Tábua. 

O referido Gabinete surgiu para colmatar uma lacuna transversal nos concelhos parceiros relacionada 

com a ausência de uma estrutura de atendimento de apoio e acolhimento às vitimas de violência 

doméstica nesta área de abrangência, tendo como objetivos entre o apoio às vitimas o de modificar 

os padrões socioculturais e as condutas com vista à eliminação de preconceitos e práticas, bem como 
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atuar ao nível da prevenção do combate à violência de género, tal como diligenciar boas práticas em 

termos de cidadania e igualdade. Referiu desejar que neste espaço de tempo de abrangência deste 

projeto se consiga atingir estes mesmo objetivos. --------------------------------------------------------------------

--------Seguidamente fez menção à importância da Biblioteca Municipal António Francisco Barata tendo 

todos consciência que se trata de uma instituição democrática de educação, cultura, informação, um 

importante recurso organizacional de um concelho. Para além de guardar e emprestar livros tem 

também um papel fundamental na sociedade da informação do século XXI na medida em que se pode 

tornar num local de interação, de debates, de manifestação cultural e artística, extrapolando muito o 

seu papel inicial da democratização da cultura mais académica. Trata-se efetivamente de um centro 

de promoção cultural e de um importante veículo estratégico e fundamental para o exercício da 

cidadania. Referiu que quando este equipamento funciona poderá, efetivamente, contribuir para 

atenuar as desigualdades sociais das suas populações, bem como para aplacar algumas assimetrias, 

nomeadamente, entre o litoral e o interior. Referiu destacar com grande satisfação a perspectiva e 

divulgação que este Executivo está a ter deste importante recurso organizacional, salientando que, na 

presente sessão, irá ser aprovado o Regulamento da Biblioteca Municipal António Francisco Barata. 

Mais referiu ter sido com surpresa e satisfação que pode constatar na página do Município de Góis no 

separador da Biblioteca Municipal que consta um breve historial, referenciando a sua missão, objetivos 

e a divulgação de alguns projetos felicitando a Câmara Municipal em assumir este papel tão importante 

deste espaço contribuindo, desta forma, para um melhor funcionamento. Ainda sobre  a divulgação 

da atividade da Biblioteca Municipal propôs que o Regulamento seja também inserido na página do 

Município para conhecimento de todos, que para além dos projetos divulgados  é fundamental que 

também conste o Plano Anual de Atividades e o Relatório Anual da dinamização das atividades, sendo 

através destes dois documentos que toda a população tem conhecimento das atividades que a 

Biblioteca se encontra a implementar e, ao mesmo tempo, acompanhar e monitorizar a dinamização 

das mesmas, podendo contribuir com sugestões para a sua melhoria. ------------------------------------------

---------Terminou felicitando a Câmara Municipal pela Exposição de Fotografia “Retratos de 16 anos de 

Folia e Foliões”, patente no Centro de Referência da Memória Goiense, durante o mês de fevereiro.--

--------O senhor Presidente da Câmara Municipal agradeceu as sugestões apresentadas para a 

Biblioteca Municipal António Francisco Barata, informando que tanto o Plano Anual de Atividades 

como o Relatório Anual irão estar disponíveis na página para que todos tenham conhecimento da 
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atividade promovida neste equipamento.--------------------------------------------------------------------------------

----------A senhora Dulce Maria Filipe Cruz referiu que fruto das intempéries, após os incêndios 

ocorridos no ano de 2017, a zona do Poceirão, no rio Ceira na Cabreira, União de Freguesias de Cadafaz 

e Colmeal, ficou com alguns danos. Tratando-se de uma zona propícia ao lazer, na época estival, 

questionou se há algum projeto em curso para a sua recuperação uma vez que há perigosidade para 

quem deseja desfrutar deste espaço junto ao rio. Referiu ser do conhecimento geral a existência de 

várias estradas municipais, em todo o concelho, cujo piso necessita de ser requalificado, pelo que 

alertou para que a Câmara Municipal quando proceder à intervenção no piso da estrada principal de 

Ádela fosse também colocada uma linha de bocas de incêndio, em virtude de a mesma não ter sido 

criada aquando a construção do depósito de água de combate a incêndios nesta localidade. Ainda 

sobre intervenções nas vias municipais referiu que apesar da estrada da aldeia do Açor ter sido 

intervencionada a zona por detrás da capela não teve qualquer tipo de intervenção alertando para 

essa situação.  Referiu a existência de um Parque Infantil, sito em colmeal, o qual foi edificado numa 

zona fora do aglomerado populacional, fazendo com que a sua utilização por parte do público infantil 

seja somente sazonal, sugerindo que seja equacionada a possibilidade de deslocalização deste 

equipamento para junto do aglomerado populacional, ou até mesmo, para junto de uma das margens 

do rio a fim de ter uma maior frequência pelas crianças.------------------------------------------------------------- 

--------O senhor Presidente da Câmara Municipal sobre a questão do Poceirão, na Cabreira, referiu que 

no final no ano transacto no âmbito de um financiamento através do Programa REACT 1 para as linhas 

de água era intenção da Câmara Municipal de intervir em três zonas, açude dos cavalos, margem 

direita da Praia Fluvial das Canaveias, ambas em Vila Nova do Ceira, e na zona do Poceirão, União de 

Freguesias de Cadafaz e Colmeal. Neste sentido, foram feitos os projetos pelo que aquando a 

submissão das candidaturas, as quais teriam que ser submetidas até 30.12.21, as mesmas não foram 

submetidas porquanto, em abril de 2021, o Município de Góis não se constituiu como interessado em 

concorrer a estas linhas de financiamento e, naturalmente, fez com que os projetos não pudessem ser 

apresentados. Referiu que o esforço feito para a apresentar estas candidaturas não produziu efeitos 

nesta primeira fase. No entanto, no âmbito do REACT 2 referiu que, há cerca de duas semanas, esteve 

no nosso território um Técnico da APA o qual acompanhado por um Técnico do Município visitaram 

alguns açudes onde se pretende que se façam intervenções que se entende ser necessárias. Referiu 

que o açude do Poceirão não poderá ser objeto de candidatura ao referido programa porquanto uma 
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grande parte desta construção tem bastante cimento não podendo açudes com este tipo de material 

serem contemplados neste tipo de candidatura. Contudo, o Técnico da APA informou a existência de 

outras fontes de financiamento que poderão ser utilizadas nestes açudes com cimento, pelo que foi 

solicitado, por parte do Município, informação sobre esse tipo de apoio, tendo ficado acordado o envio 

de informação nessa matéria, sobretudo projetos que poderão ser utilizados para este tipo de 

intervenção. Acrescentou ser intenção da Câmara Municipal proceder à intervenção nesta zona 

porquanto reconhece que este açude necessita ser objeto de intervenção. Relativamente às estradas 

apontadas que necessitam de intervenção, bem como como a questão das bocas de incêndio, referiu 

tratarem-se de situações que já se encontram sinalizadas pelo que a seu tempo serão 

intervencionadas. Em relação ao Parque Infantil informou que, apesar de não reunir informação 

suficiente para uma resposta plausível, entende que esta estrutura não poderá ser deslocalizada para 

um outro local, tendo solicitado à senhora Chefe da DGUPA para se pronunciar nesta matéria.----------

----------Dada a palavra a senhora Chefe da DGUPA informou que o Parque Infantil localizado no 

Colmeal  foi objeto de uma candidatura no âmbito dos incêndios do ano de 2017 pelo que não poderá 

ser deslocalizado para um outro local dentro desta freguesia. -----------------------------------------------------

----------A senhora Elisabete Cristina Carneiro de Ascenção referiu que, na última sessão do órgão 

deliberativo, o senhor Presidente no uso da palavra sobre a área da saúde informou que iria realizar-

se reunião com a senhora Diretora da ARSC pelo que questionou se a mesma se concretizou e se 

poderá informar das boas novas para o nosso concelho. Referiu que na sessão da Assembleia Municipal 

realizada no passado mês de dezembro o senhor Victor Manuel Fonseca Duarte fez referência ao 

projeto vencedor do Orçamento Participativo Jovem o qual contemplava a colocação de dois Mupis, 

um em Góis e um outro em Vila Nova do Ceira, tendo colocado a questão sobre a possibilidade de 

colocação nas restantes freguesias, pelo que questionou se é intenção do Município a colocação do 

referido equipamento também na freguesia de Alvares e na União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal. 

Em relação à estrada do Vale do Ceira mencionou a sua satisfação por verificar que esta está a ser 

limpa, pelo que questionou se está prevista a retirada do entulho e a obstrução das valetas, uma vez 

que estas se encontram em muito mau estado obrigando os condutores a desviarem-se para o eixo da 

via.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------O senhor Presidente da Câmara Municipal informou não ter sido realizada reunião com a senhora 

Diretora da ARSC. Porém, na passada semana, reuniu com o senhor Diretor dos ACES PIN, Dr. Victor 
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Bernardo, e com o senhor Dr. Paulo Antunes, em representação do Centro de Saúde de Góis, tendo 

sido abordadas questões relacionadas com a saúde, e da disponibilidade que existe por parte de ambas 

as Instituições de resolução dos problemas existentes nesta área no concelho, os quais são do 

conhecimento de todos. Foi comunicado que se encontra uma nova médica no Centro de Saúde de 

Góis, exercendo as suas funções num horário de 40 horas semanais, sendo o feedback do seu trabalho 

positivo em virtude de ter havido uma melhoria na prestação dos cuidados de saúde. Em relação à 

prestação de serviços de saúde nas freguesias referiu que o que está previsto é a implementação do 

Balcão SNS 24, para acesso e prestação de serviços digitais e de telessaúde aos cidadãos, uma vez que 

maioritariamente as consultas que são solicitadas são sobretudo para o pedido e substituição e 

receituário, tratando-se deste tipo de consulta poderá ser efetuada online, estando prevista, numa  

primeira fase, a instalação deste serviço na freguesia de Alvares. Para que o utente se desloque à sede 

do concelho apelou para que seja passada a informação aos munícipes que poderá utilizar o SIT-Flexi 

através de marcação do dia e hora. Sobre a questão de um médico se deslocar a cada freguesia referiu 

que a mesma, presentemente, não está colocada, uma vez que a nível nacional se está a encaminhar 

neste sentido, realçando que não se deixam de prestar os cuidados de saúde, porquanto passam a 

estar disponíveis desta forma, tal como os Espaços do Cidadão os quais irão permitir que alguns 

serviços públicos possam ser prestados pelas freguesias, pelo que na área da saúde também se 

caminhou neste sentido, para as consultas que não necessitam de ser efetuadas presencialmente.----

-----------Em relação aos Mupis, nas restantes freguesias, referiu tratar-se de um assunto que  irá ser 

analisado e, obviamente, que sendo num território de Góis e se for verificado que é uma mais valia, e 

certamente que o será, poderão efetivamente estes serem adquiridos para serem colocados.-----------

---------Relativamente à estrada do Vale do Ceira referiu que a limpeza foi recentemente iniciada  sendo 

óbvio que as valetas irão ser também intervencionados e os sobrantes retirados, estando estes 

trabalhos devidamente planeados.----------------------------------------------------------------------------------------

---------O senhor João Miguel Garcia Martins Monteiro Baeta dirigiu um voto de rápidas melhoras ao 

senhor Presidente da Assembleia Municipal. Dirigiu também um voto de solidariedade para com o 

povo ucraniano. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------De seguida, referiu que os Passadiços do Cerro da Candosa são um investimento que 

engrandece o concelho tratando-se de um ponto turístico que se pode traduzir numa bandeira para o 

nosso concelho, sobretudo para a freguesia de Vila Nova do Ceira. Neste sentido, questionou sobre a 
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existência de alguma simbiose, ou seja, se se encontra em elaboração alguma ligação entre os 

Passadiços, o turismo no restante concelho e o comércio local. ---------------------------------------------------

---------O senhor Presidente referiu que efetivamente os Passadiços do Cerro da Candosa serão mais 

uma atratividade na área do turismo para quem nos visita e que, naturalmente, o comércio existente 

na freguesia e no concelho poderá ganhar com mais este ponto turístico. Apesar da sua explicação, 

solicitou ao senhor João Miguel Garcia Martins Monteiro Baeta que melhor exprimisse a sua questão.-

---------Dada a palavra o senhor  João Miguel Garcia Martins Monteiro Baeta referiu se existe algum 

projeto para fazer a ligação entre o turismo e o comércio para os visitantes que irão se deslocar, 

especialmente, à freguesia de Vila Nova do Ceira.---------------------------------------------------------------------

----------Sobre esta questão o senhor Presidente referiu que, presentemente, essa situação ainda não 

se colocou tratando-se de uma questão que merece um estudo para que haja um projeto capaz de 

dinamizar todas as áreas em questão.-------------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor Carlos da Conceição Jesus referiu que as suas primeiras palavras são de alguma 

apreensão temendo o futuro desta Assembleia. Referiu que aquelas que foram hoje as acusações 

relativamente à falta de cultura política dirigida ao Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por 

Góis por parte da Bancada do PSD, assustam-no um pouco. Referiu que efetivamente qualquer 

deputado desta Assembleia Municipal tem toda a legitimidade de falar em qualquer situação do 

território, sendo que naturalmente a União de Freguesias não ficará excluída. Porém, referiu que o 

Executivo da União de Freguesias está atento, sendo conhecedor dos problemas e, portanto, não há 

necessidade das preocupações apresentadas na Assembleia Municipal.  ---------------------------------------

---------Referiu esperar por parte da Câmara Municipal a mesma agilidade e a possibilidade de 

resolução desses mesmos problemas, os quais, na sua grande maioria, já foram transmitidos à Câmara 

Municipal, tendo o senhor Presidente conhecimento de algumas dessas situações. Acrescentou que 

também é sua preocupação a solução de alguns assuntos, salientando que esta também é a casa da 

democracia não sendo mais cultos politicamente uns do que os outros, nem sabemos tudo, mas, 

também não estamos aqui para aprender e nem para ensinar, havendo coisas aqui nesta Assembleia 

que são discutidas que dizem parte da Assembleia, sendo esses mesmos assuntos que devem, por nós 

todos, serem trabalhados, não sendo assuntos estranhos ao órgão deliberativo que importam e 

interessam para o território, mas todos que dizem respeito à Câmara Municipal e à Assembleia 

Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------No que concerne a algumas questões colocadas relativas à União de Freguesias referiu que 

quanto ao Parque Infantil este equipamento data do ano anterior a 2009, tendo este sido edificado no 

âmbito de uma candidatura apresentada pela Associação Florestal do Concelho de Góis, estando este 

instalado no Ventoso, nas imediações do Colmeal, EM 543 cujo o seu percurso é em direção ao Loural. 

No âmbito dos incêndios do ano de 2017 este equipamento foi destruído, apar com a churrasqueira 

ali existente, tendo o Parque Infantil sido novamente edificado fruto de uma candidatura apresentada 

pela Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Prosseguiu referindo que no Relatório da Atividade Económica e Financeira da Câmara 

Municipal consta nas primeiras páginas uma listagem referente a subsídios, nomeadamente a 

atribuição de um subsídio à União de Freguesias de Cadafaz e do Colmeal no valor de 7.990,34 €, o 

qual, na sua ótica, não deveria constar nesta rubrica, uma vez que este montante se refere ao IVA às 

candidaturas efetuadas no âmbito dos incêndios do ano de 2017, valor esse suportado pela Câmara 

Municipal. Referiu que se trata de uma comparticipação às candidaturas apresentadas pela União de 

Freguesias para requalificação de algumas vias, tendo ficado acordado que a abertura de 

procedimentos concursais era da responsabilidade da União de Freguesias, cabendo à Câmara 

Municipal a comparticipação do montante relativo ao IVA. Mais referiu que as suas palavras se 

consubstanciam no facto de o valor em causa poder ser entendido pelas restantes freguesias do 

concelho como um subsídio, o que de facto não corresponde à verdade, mas, sim, foi a 

comparticipação da Câmara Municipal na referida candidatura. Ainda sobre o relatório em questão da 

análise que efetuou não constatou qualquer investimento para a União de Freguesias pelo que 

questionou se as solicitações do Executivo que preside se encontram agendadas. ---------------------------

---------Seguidamente solicitou à Câmara Municipal a reparação de parte do troço da estrada de acesso 

à Quinta das Águias, bem como a ligação da via que liga Ádela à serra sendo que a mesma fruto de 

intempéries está intransitável. Acrescentou que a via de acesso entre Ádela ao limite do concelho 

ameaça algum perigo pelo que se a mesma ficar cortada quem por ali circula terá que se deslocar ao 

Colmeal e depois aos Cepos. Sobre a aldeia de Ádela referiu a inexistência de tanque de combate a 

incêndios, existindo um tanque na aldeia do Açor edificado pela União de Freguesias no ano de 2009, 

fruto de uma candidatura, tendo também sido colocadas bocas de incêndio nesta aldeia. Na aldeia de 

Ádela existe um tanque muito antigo, na zona da Selada das Eiras, não sabendo quais as condições que 

este reúne, não tendo a União de Freguesias condições para a instalação de bocas de incêndio nesta 
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localidade.  Ainda sobre tanques de abastecimento para incêndios reiterou as suas palavras sobre a 

existência de um no Açor o qual foi construído em estreita ligação com a Câmara Municipal não 

reunindo este equipamento condições para levar água para futuras bocas de incêndio em Ádela. ------

---------O senhor Presidente referiu que quanto à agilidade por parte da Câmara Municipal em resolver 

algumas situações é do conhecimento do senhor Carlos da Conceição Jesus a disponibilidade para a 

resolução das mesmas, salientando que sempre que entende que as Freguesias devem ser convocadas 

para o tratamento de alguns assuntos prementes assim o faz por entender que estas são atores 

importantes e primordiais para o desenvolvimento dos seus territórios. É um facto que todas as 

situações apresentadas não podem ser solucionadas no imediato, salientando que este Executivo tem 

apenas quatro meses desde a tomada de posse, não sendo neste período de tempo que se irá resolver 

o que não se resolveu em muitos anos.  Em relação à questão do valor atribuído à União de Freguesias 

na rubrica referente aos subsídios solicitou à Dr.ª Liliana Serra que procedesse aos devidos 

esclarecimentos, sendo do conhecimento de todos que se trata do ressarcimento do IVA. Quanto às 

obras patentes no Relatório referiu que se tratam de obras executadas e em curso, e não as previstas. 

Em relação às intervenções necessárias nas estradas que apontou, referiu que estas estão 

referenciadas e a seu tempo serão intervencionadas. Em relação a uma possível edificação de um 

tanque de incêndios na localidade de Ádela referiu tratar-se de uma questão que terá que ser avaliada 

no sentido de que se houver possibilidade de se apresentar uma candidatura a um programa para esse 

efeito esta será apresentada, não ficando o assunto esquecido.- -------------------------------------------------

--------Dada a palavra o senhor Carlos da Conceição Jesus referiu que seria de toda a justiça o senhor 

Presidente ter feito referência a que já neste Mandato as máquinas efetuaram trabalhos no Cadafaz, 

não por solicitação do atual Executivo da Freguesia, porém, é de toda a justiça fazer menção a que o 

atual Executivo municipal já procedeu à realização de alguns trabalhos em Cadafaz e na zona da 

Candosa. Contudo, carece também desses mesmos trabalhos a margem esquerda e também o 

território do Colmeal, salientando que deve ser dito que não está tudo por fazer pelo facto de alguma 

coisa já ter sido feito pelo que é justo fazer essa mesma referência.----------------------------------------------

--------Dada a palavra a senhora Dr.ª Liliana Serra referiu que o primeiro ponto do Relatório da 

Atividade Municipal faz referência a transferências correntes e de capital, e/ou subsídios atribuídos e 

deliberados em sede do Executivo, sendo estes atribuídos a várias entidades onde se incluem as 

Freguesias do Concelho, tratando-se as referidas transferências apoios a essas instituições em várias 
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modalidades. A forma de classificar o apoio à União de Freguesias de Cadafaz e do Colmeal é através 

de transferência de capital. --------------------------------------------------------------------------------------------------

---------A senhora Adriana Flávia Amaro Martins Sanches, em nome da bancada do PSD, congratulou os 

jovens Joana Simões, Joana Tavares, Luís Afonso e o Renato Conde, pela tomada de posse, no p.p. dia 

08.01.22, como vogais da Direção da Federação de Associações Juvenis do Distrito de Coimbra. Deste 

modo, ficou representada a Associação de Juventude de Góis e o Grupo de Jovens Alvarenses, com 

dois cada. Referiu que a representação de jovens de Góis nos corpos sociais da referida Associação é 

benéfica para ambas as Associações do Concelho e, consequentemente, para todos os jovens de Góis. 

Prevaleceu-se para louvar tanto estes, como todos os jovens Goienses que dedicam o seu tempo ao 

associativismo e ao voluntariado. Terminou referindo ser da nossa responsabilidade envolver e 

influenciar os jovens a serem participativos, o que para além de ser importante para a sociedade é 

também relevante para o desenvolvimento pessoal de cada um.-------------------------------------------------

---------O senhor José Carlos Rodrigues Garcia primeiramente dirigiu um voto de rápidas melhoras ao 

senhor Dr. Manuel Enéscio de Almeida Gama, Presidente da Assembleia Municipal, e também seu 

amigo pessoal, e que num futuro breve esteja a confraternizar novamente com todos nós.---------------

--------Como varzeense e, naturalmente, como goiense, congratulou-se pela inauguração dos 

Passadiços do Cerro da Candosa uma obra que se realizou face ao empenho de três entidades, Câmara 

Municipal, Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira e Cooperativa Silvo Agro -Pecuária de Vila Nova 

do Ceira, a qual será uma mais-valia para esta freguesia, bem como para o nosso concelho sendo mais 

um ponto turístico para quem nos visita. Com este investimento e com o previsível aumento de 

tráfego, entende ser oportuno a sinalização horizontal do piso a fim de se circular com maior 

segurança, nomeadamente nos dias de maior nevoeiro, bem como repor alguns raides que se 

encontram danificados.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Ainda na freguesia de Vila Nova do Ceira fez referência à circulação do trânsito e respetivos 

estacionamentos, sobretudo na zona do Largo do Adro e na Rua António Barata Garcia, verificando-se  

dificuldades em circulação nesta última aquando a entrada/saída dos alunos da E.B.1, entendendo que 

as suas palavras irão ficar registadas por quem de direito. No que concerne aos terrenos municipais 

junto à Praia Fluvial das Canaveias deviam estes ser limpos para que todo este espaço tenha a 

dignidade que merece. Sobre vias de comunicação referiu que a estrada entre Portela do Vento e 

Alvares deveria ser intervencionada devendo ser feita alguma pressão junto das Infraestruturas de 
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Portugal para que a mesma fosse objeto de beneficiação.-----------------------------------------------------------

---------O senhor Presidente relativamente à colocação de sinalética horizontal e railes na estrada que 

serve a Candosa entende que é da responsabilidade das Infraestruturas de Portugal, cabendo ao 

Município de Góis solicitar à referida empresa as intervenções necessárias. Relativamente à questão 

da circulação do trânsito nos pontos indicados na Várzea Grande referiu que está a ser elaborado um 

estudo no sentido de se apresentar ao Executivo uma proposta de alteração. Em relação ao terreno, 

propriedade da Câmara Municipal, na Praia Fluvial das Canaveias, informou que está agendada a 

limpeza deste espaço. Quanto à melhoria da estrada entre Portela do Vento e Alvares informou que o 

Município anda a lutar no sentido de ser criada uma alternativa para que melhore as nossas 

acessibilidades, sendo que essa benfeitoria somente poderá ser realizada integrada numa rede com 

outros municípios, ou seja, a nível da CIM RC, bem como nos agregarmos a outro projeto com outros 

municípios. É um facto que já está a ser equacionada uma outra alternativa juntamente com o 

Município da Lousã, i.e., uma ligação à zona de Ponte Velha, sendo que terá que haver um projeto a 

fim de ser comparticipado, facto que também se verifica na ligação a Alvares estando para esse mesmo 

efeito a ser elaborado projeto conjunto para que também seja comparticipado.-----------------------------

---------O senhor António Alberto Figueiredo Machado referiu ter ouvido, com alguma apreensão, a 

menção feita pelo senhor Presidente da Câmara Municipal ao açude dos cavalos, na freguesia de Vila 

Nova do Ceira, cuja a possibilidade de apresentação de candidatura para a beneficiação desta estrutura 

foi reprovada, sendo de todo importante que este fosse recuperado, em virtude de ser bastante 

utilizado na agricultura de subsistência, objeto de sua preocupação se esta infraestrutura não for 

intervencionada uma vez que os cultivos em torno deste necessitam de água.--------------------------------

---------Prevaleceu-se para apresentar um agradecimento ao Município de Góis por ter cedido 

transporte para a feira mensal de Vila Nova do Ceira pretensão do anterior Executivo da freguesia que 

nunca se concretizou, pelo que, presentemente, este transporte foi gentilmente cedido reiterando o 

seu reconhecimento. De igual modo, agradeceu também todo o apoio no investimento dos Passadiços 

do Cerro da Candosa, informando que para promoção deste ponto turístico a Freguesia já procedeu à 

realização de um video promocional o qual será apresentado na BTL, no dia 17.03.22, pelo que apelou 

assim que este estiver disponível a que todos o partilhem nas redes sociais por forma a promover a 

Freguesia de Vila Nova do Ceira e o nosso concelho.------------------------------------------------------------------

--------Dada a palavra a senhora Chefe da DGUPA referiu que quanto à marcação horizontal da estrada 
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que serve o Cerro da Candosa e colocação de railes em algumas zonas mais acentuadas, tal como o 

senhor Presidente informou, terá que o pedido ser dirigido à competente entidade, ou seja, à 

Infraestruturas de Portugal.--------------------------------------------------------------------------------------------------

---------O senhor Presidente da Câmara Municipal no âmbito das palavras do senhor Presidente da 

Freguesia de Vila Nova do Ceira mencionou que quando fez referência aos açudes que necessitavam 

de ser melhorados, realçou que a candidatura para estas infraestruturas apresentada até 30.12.21 não 

pôde ser submetida simplesmente pelo facto de o Município de Góis não se ter constituído interessado 

dentro do prazo estabelecido. Acrescentou que é intenção da Câmara Municipal no âmbito do REACT 

2 candidatarmos esse e outros açudes sinalizados e para os quais se pretende ter os respetivos projetos 

antes da abertura do procedimento no sentido de apresentarmos as candidaturas para obtenção de 

financiamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

---------1. COMISSÃO MUNICIPAL DE GESTÃO INTEGRADA DE FOGOS FLORESTAIS RURAIS/ELEIÇÃO 

DE REPRESENTANTE(S) DAS FREGUESIAS DO CONCELHO-----------------------------------------------------------

---------A senhora Maria Helena Antunes Barata Moniz questionou as bancadas sobre listas a apresentar 

para eleição de representante(s) das Freguesia do Concelho para a Comissão Municipal de Gestão 

Integrada de Fogos Florestais Rurais.--------------------------------------------------------------------------------------

----------O senhor Victor Manuel Fonseca Duarte do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por 

Góis apresentou a seguinte Lista: Efetivos: Carlos da Conceição Jesus, Presidente da União de 

Freguesias de Cadafaz e Colmeal, e António Alberto Figueiredo Machado, Presidente da Junta de 

Freguesia de Vila Nova do Ceira; e como suplentes: Victor Manuel Fonseca Duarte, Presidente da Junta 

de Freguesia de Alvares, e Luís Miguel Brás Neves, Tesoureiro da Junta de Freguesia de Vila Nova do 

Ceira.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------A senhora Maria Helena Antunes Barata Moniz informou que a votação, desta lista única, iria 

ser por voto secreto, tendo sido feita a chamada para votação.---------------------------------------------------

----------A Assembleia Municipal deliberou, por voto secreto, por unanimidade, eleger como elementos 

efetivos: Carlos da Conceição Jesus, Presidente da União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal, e António 

Alberto Figueiredo Machado, Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira; e como 
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suplentes: Victor Manuel Fonseca Duarte, Presidente da Junta de Freguesia de Alvares, e Luís Miguel 

Brás Neves, Tesoureiro da Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira, para a Comissão Municipal de 

Gestão Integrada de Fogos Florestais Rurais.----------------------------------------------------------------------------

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

---------2. REGULAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GÓIS “ANTÓNIO FRANCISCO BARATA” – Foi 

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

realizada no passado dia vinte e dois de fevereiro dois mil e vinte e dois, relativamente ao assunto em 

epígrafe. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------O senhor Nuno Miguel de Almeida Alves congratulou o Executivo pela conclusão deste 

processo, porquanto o Regulamento em apreço se encontrava elaborado desde 01.06.2020, 

efetivamente foi um, de muitos projetos, que ficaram na gaveta, e felizmente este Executivo, apenas 

com quatro meses de funcionamento, conseguiu o que outros não conseguiram em um ano e nove 

meses. Nesse sentido, elogiou a presença do documento para deliberação da Assembleia Municipal, 

realçando que este seja o prenúncio para que outros Regulamentos venham a ser presentes para 

deliberação, nomeadamente, o da Casa da Cultura de Góis, para que haja uma base para a promoção 

das diversas atividades. -------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------O senhor Victor Manuel Fonseca Duarte antes de expor a sua intervenção sobre o assunto em 

análise desejaria fazer menção à questão da saúde, uma vez que foi um assunto falado no ponto dos 

Assuntos de Interesse para o Município não tendo usado da palavra nesta matéria. Mencionou a sua 

preocupação com o facto de na freguesia que preside ir ser implementado o SNS24, entendendo que 

esta não deve ser a solução, devendo a Câmara Municipal ter essa mesma posição, salientando que 

tanto para si, como para os seus fregueses é a morte anunciada da extensão de saúde. Recordou, que 

um concelho que já viu encerradas todas as extensões de saúde, à exceção da freguesia de Alvares, viu 

também encerrado o serviço de atendimento noturno no concelho, temendo que, um dia destes, 

também nos informem que a prestação de cuidados de saúde na sede do concelho será também 

através de um balcão SNS24. Reiterou as suas palavras que o SNS24 na sua freguesia é a morte 

anunciada dos serviços de saúde e todas as consequências negativas que isso tem para o seu território, 

sendo que o Estado, mais uma vez, abandona uma pequena parcela de território.---------------------------

--------Relativamente ao Regulamento da Biblioteca Municipal de Góis “António Francisco Barata” 

congratulou-se com a elaboração deste documento, chamando a atenção para o nº 1, do artigo 7º, 
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parecendo-lhe que seria oportuno, uma vez que se encontra neste imóvel a funcionar o Espaço 

Internet, que este seja incluído nas áreas funcionais ao Público, não tendo conhecimento se foi falta 

do Executivo anterior ou do presente Executivo, mas é importante que o documento seja corrigido, 

neste ponto.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------O senhor Ricardo José Duarte Ventura referiu que nesta sessão já foi falado da importância das 

bibliotecas na nossa sociedade, tratando-se também para a Bancada do Partido Socialista, um 

equipamento muito importante.  Apesar do documento ter sido elaborado no ano de 2020, muito 

provavelmente não foi implementado mais cedo por causa da pandemia e outras prioridades que, 

entretanto, surgiram. Sendo a Biblioteca Municipal um equipamento bastante importante para a 

população local referiu que espera que a aprovação do documento possa ser um ponto de partida para 

uma maior dinamização deste espaço em prol da comunidade. ---------------------------------------------------

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

Regulamento da Biblioteca Municipal “António Francisco Barata”. -----------------------------------------------

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

----------3. DECRETO-LEI N.º 23/2022, DE 14 DE FEVEREIRO/PRORROGA O PRAZO DE TRANSFERÊNCIA 

DAS COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS E ENTIDADES INTERMUNICIPAIS NO DOMÍNIO 

DA AÇÃO SOCIAL – Foi presente a deliberação do Órgão Executivo do Município de Góis, tomada na 

reunião ordinária realizada no passado dia vinte e dois de fevereiro dois mil e vinte e dois, 

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

---------O senhor José Carlos Rodrigues Garcia referiu que efetivamente a transferência de 

competências trará alguns encargos à Câmara Municipal, pelo que entende que as verbas a serem 

transferidas têm de estar de acordo com os gastos que anualmente são feitos nesta área, pelo que 

estando a Câmara Municipal a elaborar um estudo em relação a esta transferência desejava ter 

conhecimento se já há um valor estimado a esta transferência no sentido de o Município  poder 

assumir as mesmas sem qualquer tipo de constrangimento relativo à disponibilização de meios 

financeiros para o efeito.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------O senhor Presidente da Câmara Municipal informou que no âmbito do processo de 

transferência de competências para os Municípios estavam previstas, a partir do dia 01.04.2022, a 

transferência de competências no âmbito da Educação, Ação Social e Saúde. Em relação à área da 
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Educação e Saúde informou que está previsto que estas irão ser transferidas após a citada data, a não 

ser que algo extraordinário aconteça, ou que haja alguma influência através da ANMP que possa vir a 

alterar aquelas que são as intenções do governo. Em relação à transferência de competências no 

domínio da Ação Social informou que houve alguma contestação e influência da ANMP que 

determinou que fosse publicado este diploma que alterou os prazos. Mais informou que, na passada 

semana, em reunião da CIM RC o Município de Cantanhede apresentou um estudo relativo aos 

impactos nos orçamentos municipais da transferência de competências, provando este município que 

ficará com um encargo nesta matéria bastante significativo. Ainda nesta matéria fez referência ao valor 

que será transferido no domínio da Ação Social para o Município de Góis, o qual se encontra plasmado 

no documento em apreço, sendo que o valor maior tem como pressuposto o ordenado de um Técnico 

Superior de Ação Social afeto à Segurança Social que virá prestar funções na Câmara Municipal, facto 

que no nosso caso não irá acontecer porquanto temos Técnicos suficientes  ficando este valor alocado 

à remuneração do Técnico do Município que prestará esse serviço. Ainda sobre o estudo realizado pelo 

Município de Cantanhede informou que foi disponibilizado a todos os Municípios da CIM RC, no 

sentido de se aperceberem qual o impacto que irão ter em termos da despesa, pelo que com base 

nesse estudo também o Município de Góis se encontra a efetuar um estudo em relação ao nosso 

concelho. Na sequência da presente prorrogação informou que a Câmara Municipal foi confrontada 

com a celebração de um protocolo atípico entre o Instituto da Segurança Social, IP, e a ADIP - 
Associação de Desenvolvimento Integrado de Poiares, em que duas Técnicas da ADIP irão desenvolver 

trabalho pela não existência de Técnicas da Segurança Social para efetuarem esse mesmo trabalho, 

querendo isto dizer que quando as competências forem transferidas não irá existir ninguém para fazer 

esse mesmo trabalho terá que ser o Município. Todavia, não haverá qualquer verba alocada a este 

serviço, ou seja, o serviço em causa passou para a ADIP e é pago, facto que não irá acontecer quando 

for o Município a exercer essas mesmas funções as quais, atualmente, já se encontram também a ser 

realizadas pelas Técnicas da Câmara Municipal. Referiu que a posição tomada pelo Executivo é no 

sentido de nos apercebermos se até ao final do ano irá haver alguma alteração em termos monetários 

em virtude de haver alguma contestação por parte dos Municípios por não aceitarem o valor das 

verbas a transferir. Em temos do estudo do impacto financeiro com a transferências de competências 

informou que este está a ser realizado.-----------------------------------------------------------------------------------

---------A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a 
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prorrogação do prazo, até 01 de janeiro de 2023, da transferência de competências no domínio da 

ação social, ao abrigo do Decreto-Lei n.º 23/2022, de 14 de fevereiro.-------------------------------------------

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

--------4. LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO – DECLARAÇÕES – Foram 

presentes Declarações relativamente à Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso.-------------

---------A senhora Maria Helena Antunes Barata Moniz referiu que o documento declara todos os 

compromissos plurianuais existentes em 31.12.2021. os quais se encontram devidamente registados 

na base de dados em uso no Município, pelos seguintes montantes globais:  2022 – 879.744.92€; 2023 

– 595.887,46€; 2024 – 569.509,21€; 2025 – 547.687,00€ e para os seguintes anos o valor é de 

1.339.813,56€, num total de 9.932.642,15€. Sobre os seguintes anos questionou quais os anos que 

serão contemplados.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------O senhor Presidente da Câmara Municipal solicitou que a senhora Dr.ª Liliana Serra se 

pronunciasse sobre a questão apresentada.-----------------------------------------------------------------------------

---------Dada a palavra a senhora Dr.ª Liliana Serra esclareceu que se tratam de dez anos pelo que será 

até ao ano de 2034.------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------A senhora Maria Helena Antunes Barata Moniz relativamente à Declaração de Pagamentos em 

Atraso existentes a 31.12.2021 referiu que esta faz referência há não existência de valores em atraso.-

-------Quanto à Declaração de Recebimentos em Atraso Existentes em 31.12.2021 referiu que o 

montante de recebimentos em atraso na referida data é de 361.615,25€, valor descriminado na tabela 

anexa ao documento facultado aos membros desta Assembleia Municipal.------------------------------------

---------A senhora Elisabete Cristina Carneiro de Ascenção referiu que na tabela anexa a este último 

documento no item Cliente/Devedor na Designação aparece por várias vezes Diversos – Pessoa 

Individual pelo que solicitou os devidos esclarecimentos.-----------------------------------------------------------

----------O senhor Presidente da Câmara Municipal solicitou que a senhora Dr.ª Liliana Serra se 

pronunciasse sobre a questão apresentada.-----------------------------------------------------------------------------

---------Dada a palavra a senhora Dr.ª Liliana Serra referiu que o artigo 17º, do Decreto-Lei nº 127/2012, 

tem alguma regras quanto à apresentação da relação da Declaração de Recebimentos em Atraso 

Existentes sendo uma destas agregar os clientes em nome individual, mesmo com diversas descrições 

de prestação de serviços, tendo dado como exemplo dívidas de diversos clientes da prestação do 

serviço de água que ainda possam estar em dívida à Câmara Municipal. --------------------------------------- 
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----------O senhor Ricardo José Duarte Ventura referiu que se por um lado nos congratulamos pelo facto 

da não existência de qualquer valor afeto aos Pagamentos em Atraso, significando também que o 

anterior Executivo não deixou dívida, por outro lado, o nosso grau de satisfação não será igual 

relativamente ao valor dos recebimentos em atraso principalmente quando temos conhecimento que, 

na sua grande maioria, são organizações públicas. Como por exemplo o valor associado à APIN cuja 

dívida é de 72.746,32€, pelo que questionou se está previsto o pagamento do valor em causa e se o 

mesmo não se poderia traduzir em investimento desta empresa intermunicipal em obras de  

saneamento no nosso concelho. Mais questionou se o documento em análise é somente para 

conhecimento ou se também será objeto de deliberação.----------------------------------------------------------- 

----------Sobre a última questão a senhora Maria Helena Antunes Barata Moniz informou que o 

documento é apenas para conhecimento da Assembleia Municipal, tendo dado a palavra ao senhor 

Presidente da Câmara Municipal para se pronunciar sobre a questão apresentada.--------------------------

---------O senhor Presidente da Câmara Municipal referiu ser um facto a existência de muitas entidades 

públicas com dívida ao Município apresentando como exemplo a DGEstE cuja dívida incide sobre a 

Residência de Estudantes num valor na ordem dos duzentos mil euros. Referiu que no decorrer da 

elaboração do documento ficou determinado que a Câmara Municipal irá interceder junto da DGEstE 

a reclamar o pagamento dos valores em atraso. Acrescentou que no âmbito do processo de 

transferências de competências no âmbito da Educação o imóvel que acolhe a Residência de 

Estudantes passará para o domínio da Câmara Municipal necessitando este de melhoramentos, pelo 

que é de inteira justiça que o pagamento da dívida se efetue atempadamente à transferência das 

competências. Em relação à questão da APIN a dívida incide sobre a alienação de viaturas não sabendo 

da possibilidade de se efetuar um encontro de contas nesse sentido, pelo que solicitou à senhora Dr.ª 

Liliana Serra que procedesse aos devidos esclarecimentos.---------------------------------------------------------

---------Dada a palavra a senhora Dr.ª Liliana Serra referiu que, tal como já fez referência, existem regras 

para a elaboração do documento, uma destas a colocação das dívidas em débito há mais de trinta dias. 

Quanto há questão da APIN referiu tratar-se de uma dívida do ano de 2021 não tendo até à presente 

data sido liquidada. Porém, de acordo com comunicação da empresa intermunicipal está prevista a 

sua liquidação durante o mês de março do corrente ano. -----------------------------------------------------------

--------O senhor Nuno Miguel de Almeida Alves referiu que a sua intervenção vai ao encontro das 

questões colocadas pelo senhor líder da bancada do PS as quais foram devidamente esclarecidas. 
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Contudo, mencionou tratar-se de uma preocupação quando nos territórios mais pobres e 

despovoados o principal devedor é o Estado, realçando que o valor de cerca de 200.000,00€ em dívida 

é significativo e se fosse liquidado poder-se-ia traduzir num investimento no imóvel que acolhe a 

Residência de Estudantes que, segundo informação, necessita de obras de beneficiação. Concluiu 

apresentando um abraço solidário e de encorajamento para que os valores em dívida ao Município 

sejam pagos para que se possa fazer obra em prol dos mais jovens.----------------------------------------------

---------O senhor Amílcar Barata Aleixo mencionou que da análise feita ao documento era sua intenção 

colocar algumas questões as quais já foram esclarecidas, porém, questionou o porquê de a DGEstE 

ainda não ter procedido ao pagamento do valor em causa, bem como dos outros valores em dívida 

patentes do documento em análise, entendendo ser premente que se tome um procedimento, até 

judicialmente, para que estes valores entrem nos cofres da Câmara Municipal. Fez também alusão ao 

valor referente às obras coercivas fazendo todo o sentido que a Câmara Municipal tome uma posição 

para o pagamento deste e dos outros valores. ------------------------------------------------------------------------- 

---------O senhor Presidente da Câmara Municipal informou a existência de algumas situações cujos 

processos judiciais se encontram a decorrer, a par com processos executivos, tendo para o efeito 

explicado este último, entre outras situações patentes no documento.-----------------------------------------  

---------O senhor José Carlos Rodrigues Garcia referiu ter compreendido a explicação prestada pelo 

senhor Presidente, contudo, existem dívidas que nunca serão saldadas, questionando da possibilidade 

de algumas destas serem contabilizadas como imparidades, no sentido de limpar um pouco as coisas 

para que estas não sejam anualmente descritas no documento. --------------------------------------------------

---------O senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que qualquer dívida para se extinguir poderá 

se efetuar de várias maneiras, i.e., através da cobrança, anulação, extingue-se por caducidade, 

implicando que o prazo de prescrição se faça o qual não é linear. ------------------------------------------------

---------A Assembleia Municipal tomo conhecimento.----------------------------------------------------------------- 

--------5. AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇÃO LEGAL, PARECER E AUDITORIA EXTERNA DAS 

CONTAS DO MUNICÍPIO DE GÓIS/ADJUDICAÇÃO/NOMEAÇÃO DE REVISOR OFICIAL DE CONTAS – Foi 

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

realizada no passado dia oito de fevereiro dois mil e vinte e dois, relativamente ao assunto em 

epígrafe.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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----------O senhor José Carlos Rodrigues Garcia referiu que há alguns anos a esta data é sempre a mesma 

empresa que é convidada questionando o porquê desta situação.------------------------------------------------ 

----------O senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que a escolha do Município de Góis recai 

nesta empresa pela competência, confiança e satisfação, sendo esta credenciada no mercado e, como 

tal, a opção tem sido esta.----------------------------------------------------------------------------------------------------   

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

nomeação da entidade Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões & Associados – Sociedade de 

Revisores de Contas, S.A., para proceder à certificação legal, apreciação e parecer das contas e 

auditoria externa das gerências de 2022, 2023, 2024 e 2025, nomeação esta que corresponderá à 

adjudicação do procedimento.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

--------6. MODIFICAÇÃO AOS DOCUMENTOS PREVISIONAIS Nº 4/2022 - REVISÃO AO ORÇAMENTO Nº 

1 E REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO (GOP) Nº 1 – Foi presente a deliberação do Órgão 

Executivo do Município de Góis, tomada na reunião ordinária realizada no passado dia oito de fevereiro 

dois mil e vinte e dois, relativamente ao assunto em epígrafe. ----------------------------------------------------

--------O senhor Ricardo José Duarte Ventura referiu que a presente revisão aos Documentos 

Previsionais está relacionada com o saldo de gerência anterior solicitando um esclarecimento nesta 

matéria.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------O senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que a presente modificação aos Documentos 

Previsionais resulta da incorporação do saldo da gerência anterior por se tratar de uma obrigação legal. 

O referido saldo foi utilizado para reforço de algumas rubricas para que a intenção de investimento 

possa de alguma forma ser materializada o reforço do saldo. Em relação ao orçamento da despesa 

incide sobre as rubricas alimentação, refeições confecionadas, outros bens, conservação de bens, 

comunicações, estudos, pareceres, projetos e consultadoria, e outros serviços. Quanto às GOP elencou 

a rubrica de imóveis municipais sendo intenção de investimento na Casa da Natureza por se ter já um 

projeto para o imóvel, o qual já se encontra em análise pela Equipa da DGUPA, havendo a intenção de 

remodelação daquele espaço pelo que foi incorporada uma verba para esse mesmo efeito. A aquisição 

de viaturas por se tratar de uma premência existente nesta matéria porquanto maior parte das 

viaturas existentes são muito antigas e têm problemas mecânicos associados sendo intenção a 

aquisição de novas viaturas. O documento plasma também a abertura e limpeza de estradas florestais 
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e aceiros incide sobre os autos da ADESA, limpeza das faixas de gestão de combustível sendo 

imposições legais a que a Câmara Municipal está obrigada, apoios a entidades, havendo outras que 

são intenções do Executivo apresentando como exemplo disso loteamento, havendo também um valor 

afeto a parques e jardins, exemplificando a substituição do equipamento existente no Parque Infantil 

do Cerejal por não reunir condições de segurança, tratando-se  um procedimento que já está em curso, 

estando também previsto o início de intervenção no Parque de Lazer da Selada, a requalificação do 

Largo da Cabreira, estando também alocada uma verba para a implementação de uma rotunda na 

entrada da vila de Góis, fazendo também parte dos investimentos a circular externa das Cortes, 

sinalização vertical e horizontal no concelho, arruamentos e rede viária, colocação de railes, mercado 

municipal, transferências para a CIM RC, Góis é Solidário porquanto se está a elaborar uma 

reprogramação do programa, apoio a empresas e a instituições  sem fins lucrativos. Efetivamente há 

um conjunto de investimentos que a Câmara Municipal pretende realizar fruto das sugestões de todo 

o Executivo aquando a elaboração dos Documentos Previsionais para o ano em curso, sendo muitos 

destas comuns e transversais a todas as forças politicas.------------------------------------------------------------

--------O senhor Victor Manuel Fonseca Duarte referiu como Presidente da Freguesia de Alvares  

registar com agrado o reforço de várias rubricas no orçamento municipal realçando a importância de 

envolver as Freguesias na concretização dos projetos existentes em determinadas rubricas numa ótica 

de rentabilizar parte do investimento na resolução de situações que há muito se prolongam no tempo 

o que muitas vezes estas mesmas concretizações não tem diretamente a ver com os custos, mas, sim 

com a oportunidade para a sua realização. ------------------------------------------------------------------------------

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

ao Orçamento nº 1 e Revisão as Grandes Opções ao Plano (GOP) nº 1.------------------------------------------

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

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

--------A senhora Maria Helena Antunes Barata Moniz indagou, se sobre este Relatório, pretendiam os 

membros desta Assembleia alguns esclarecimentos.------------------------------------------------------------------

-------O senhor Ricardo José Duarte Ventura questionou o ponto de situação do procedimento 

concursal para a Requalificação e Ampliação do Jardim de Infância de E.B. 1 de Vila Nova do Ceira pelo 

facto de no documento em apreço fazer referência a que o concurso ficou, novamente, deserto.-------
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---------O senhor Presidente da Câmara Municipal referiu tratar-se de uma questão pertinente, tendo 

como princípio não dar vãs esperanças a ninguém, sendo uma pessoa transparente e o que tem de 

dizer diz. Referiu que este projeto tem um financiamento de cerca de 400.000,00€ no âmbito de uma 

candidatura aprovada ao Programa Portugal 2020, com o prazo de execução Junho/2023, tendo o 

procedimento para o efeito sido aberto e ficado deserto, devido ao valor base constante do processo 

de concurso, pelo que abrir-se novo procedimento terá que o valor base ser aumentado para que 

possa haver concorrentes. Referiu ainda, que em reunião a senhora Presidente da CCDRC informou 

que os Municípios que tenham dificuldade em executar a obra dentro dos timings propostos deveriam 

ter como procedimento efetuar uma análise para terem conhecimento se a conseguiam executar para 

não correrem o risco de perder o financiamento.  Referiu que a obra em questão dificilmente seria 

concretizada até junho de 2023 o que determinaria um encargo financeiro para o Município de Góis 

igual ao investimento que está previsto no âmbito do Portugal 2020. Face ao exposto, referiu que este 

assunto terá de ser objeto de reflexão para que seja apresentada proposta ao Executivo, tendo já 

oportunamente abordado a questão com os senhores Vereadores para que possamos fazer uma 

análise ao projeto  no sentido de percebermos se é isto que desejamos ou se no âmbito do Portugal 

2030 que serão abertos, no mês de setembro, financiamentos para este tipo de projetos, sendo que 

nesta altura através da reformulação do projeto e apresentar nova candidatura.-----------------------------

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

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

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

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

deliberações respeitantes aos pontos de um e dois antes da Ordem do dia e um, dois, três cinco e seis 

da Ordem do Dia. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------PÚBLICO: Não houve intervenções por parte do público presente.--------------------------------------

---------E não havendo mais assuntos a tratar, a senhora Maria Helena Antunes Barata Moniz encerrou 

a sessão, pelas vinte e uma horas e dez minutos, da qual para constar se lavrou a presente ata que irá 

ser assinada pela senhora Maria Helena Antunes Barata Moniz, Primeira Secretária eleita pela 

Assembleia Municipal, tendo presidido a sessão, e pela senhora Aida de Jesus Garcia Martins Baeta, 
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Segunda Secretária eleita pela Assembleia Municipal, e pelo senhor João Miguel Garcia Martins 

Monteiro Baeta, membro da Bancada do PSD que integrou a mesa na presente reunião.------------------ 

 

A Primeira Secretária 

 

________________________________________ 

(Maria Helena Antunes Barata Moniz) 

 

A Segunda Secretária 

 

________________________________________ 
(Aida de Jesus Garcia Martins Baeta) 

 
 

Membro da Bancada do PSD 

 

________________________________________ 
(João Miguel Garcia Martins Monteiro Baeta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


