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Ata nº 5/2020 – Sessão Extraordinária de treze de outubro de 2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--------António José Nunes Gil.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

----------Luís Filipe Almeida Nogueira Dias (Partido Social Democrata).------------------------------------------- 

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

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

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

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

---------Ana Andreia Antão Barata, foi substituída por Hélder Jorge Pereira Antunes Barata.----------------

---------Luís Filipe Almeida Nogueira Dias, foi substituído por Luís Afonso de Abreu Virgílio.----------------

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

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

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

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

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

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

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

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

---------O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que na ausência da deputada Ana 

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

Joana Fonseca Tavares para ocupar o lugar, nesta sessão, como 2ª Secretária da Mesa.--------------------

-----Havendo “quórum”, foi pela Segunda Secretária efetuada a leitura da Ordem do Dia, a saber:------ 

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

---------1. CIM RC/Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto – na versão atualizada –Lei-quadro da transferência 
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de competências para os órgãos municipais e para as entidades intermunicipais no domínio da ação 

social-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------2. APIN/Regulamento Geral de Serviço de Abastecimento de Água, de Saneamento de Águas 

Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos Urbanos da APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente 

do Pinhal Interior, E.I.M., S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------

----------3. Contratação de empréstimo a médio e longo prazos de 400.000 € (beneficiação e 

manutenção de rede viária no concelho (300.000 €) e beneficiação e manutenção de arruamentos no 

concelho (100.000 €)) - proposta de adjudicação-----------------------------------------------------------------------

----------4. Relatório semestral do auditor externo/Situação económica e financeira do Município-------

----------5. Eleição do/a Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro (CCDRC)------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

----------1. CIM RC/LEI N.º 50/2018, DE 16 DE AGOSTO – NA VERSÃO ATUALIZADA – LEI-QUADRO DA 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA OS ÓRGÃOS MUNICIPAIS E PARA AS 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 nove de setembro dois mil e vinte, relativamente ao assunto 

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

---------O deputado Nuno Miguel Almeida Alves referiu que este ponto fala da aceitação, por parte do 

Executivo, da transferência de competências do domínio da ação social. Realçou que aquando a leitura  

da referida legislação pôde constar que o Município ficará com as seguintes competências: Assegurar 

o serviço de atendimento e de acompanhamento social; Elaborar as Cartas Sociais Municipais, 

incluindo o mapeamento de respostas existentes ao nível dos equipamentos sociais; Assegurar a 

articulação entre as Cartas Sociais Municipais e as prioridades definidas a nível nacional e regional; 

Implementar atividades de animação e apoio à família para as crianças que frequentam o ensino pré-

escolar, que correspondam à componente de apoio à família, nos termos do n.º 4 do artigo anterior; 

Elaborar os relatórios de diagnóstico técnico e acompanhamento e de atribuição de prestações 

pecuniárias de caráter eventual em situações de carência económica e de risco social; Celebrar e 

acompanhar os contratos de inserção dos beneficiários do rendimento social de inserção; Desenvolver 

programas nas áreas de conforto habitacional para pessoas idosas, designadamente em articulação 
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com entidades públicas, instituições particulares de solidariedade social ou com as estruturas de 

gestão dos programas temáticos;  Coordenar a execução do Programa de Contratos Locais de 

Desenvolvimento Social, em articulação com os conselhos locais de ação social; Emitir parecer, 

vinculativo quando desfavorável, sobre a criação de serviços e equipamentos sociais com apoios 

públicos.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Referiu ver com bons olhos a aceitação das competências no domínio da ação social por parte 

do Município, pelo que questionou se o Município já é responsável por alguma das transferências 

elencadas. Sobre o Programa CLDS - Contratos Locais de Desenvolvimento Social questionou sobre a 

possibilidade de este ser novamente posto em prática no nosso concelho, porquanto os desenvolvidos 

no nosso território se traduziram numa mais valia a vários níveis, emprego, formação e qualificação, 

capacitação da comunidade e das instituições, entre outros, que promoveram em parceria com outras 

instituições medidas de combate às situações de exclusão social.-------------------------------------------------

----------O deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia referiu que na sequência da intervenção do 

deputado Nuno Miguel Almeida Alves ficou com dúvidas, dado que da leitura feita por si ao parcelar 

da  Câmara Municipal pode concluir que foi deliberada a aceitação das competências referidas no 

citado diploma por parte da CIM RC, ou seja, exatamente o contrário daquilo que foi referido na 

intervenção anterior, pelo que solicitou esclarecimento sobre esta situação.----------------------------------

---------O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que efetivamente a transferências de 

competências  do domínio da ação social são para a CIM Região de Coimbra.---------------------------------

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

devidos esclarecimentos sobre o assunto em questão.---------------------------------------------------------------

---------Dada a palavra, a senhora Presidente da Câmara Municipal referiu que quanto à referida 

transferências de competências no domínio da ação social o senhor deputado Nuno Miguel Almeida 

Alves está equivocado, porquanto as transferências de competências  em questão são para a CIM RC 

e não para o Município de Góis, tal como referiu o senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia na sua 

intervenção. Referiu que a transferência de competências que irão passar para a Câmara Municipal, 

possivelmente, em janeiro de 2022, não são delegáveis na CIM RC, sendo que as elencadas pelo 

deputado irão ser da competência das Câmaras Municipais, não fazendo sentido que estas passassem 

para a CIM RC. A delegação de competências na CIM RC do domínio da ação social são as que todos os 

municípios associados estrategicamente entendem que ficam bem mais entregues à Comunidade 
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Intermunicipal, tendo para o efeito apresentado um exemplo no âmbito do programa PARES.-----------

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

prévio de aceitação das transferências de competências do domínio da ação social para a CIM Região 

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

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

----------2. APIN/REGULAMENTO GERAL DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, DE 

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS URBANAS E DE GESTÃO DE RESÍDUOS URBANOS DA APIN – 

EMPRESA INTERMUNICIPAL DE AMBIENTE DO PINHAL INTERIOR, E.I.M., S.A.-------------------------------

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

ordinária realizada no passado dia vinte nove de setembro dois mil e vinte, relativamente ao assunto 

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

---------O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que estamos perante um documento que 

esteve em consulta pública, do qual gerou um relatório que achou particularmente interessante, uma 

vez que respondeu a algumas questões que tinha, bem como vem acompanhado do relatório de 

fundamentação no qual se percebe que somente os Municípios de Castanheira de Pêra e de Vila Nova 

de Poiares é que apresentaram sugestões. Prevaleceu-se para apresentar uma ressalva sobre esta 

questão, ou seja, a Assembleia Municipal foi tantas vezes apontada, negativamente, pela questão da 

adesão à APIN sendo um facto que nenhum consumidor privado se pronunciou nesta consulta pública, 

situação que estranha face às controvérsias geradas relativamente à adesão do Município de Góis à 

APIN. Referiu que o aludido Regulamento foi objeto de aprovação, por unanimidade, em sede da 

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

----------A deputada Maria do Céu Simões Alves referiu a existência de um Regulamento adotado 

provisoriamente, o qual até era o do Município de Góis. Relativamente ao presente documento apraz-

lhe fazer referência aos princípios que norteiam a prestação deste serviço, os quais estão plasmados 

no artigo 9º do aludido Regulamento. Como princípios temos o: Princípio da promoção tendencial da 

universalidade e da igualdade de acesso; Princípio da qualidade e da continuidade do serviço e da 

proteção dos interesses dos Utilizador; Princípio da transparência na prestação de serviços; Princípio 

da proteção da saúde pública e do ambiente; Princípio da garantia da eficiência e melhoria contínua 

na utilização dos recursos afetos, respondendo à evolução das exigências técnicas e às melhores 

técnicas ambientais disponíveis; Princípio da promoção da solidariedade económica e social, do 
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correto ordenamento do território e do desenvolvimento regional; Princípio da sustentabilidade 

económica e financeira dos serviços; Princípio do utilizador pagador e Princípio do poluidor pagador. 

Referiu ter realçados os citados Princípios porquanto os mesmos estão na base que deve nortear todo 

o sentido que levou à agregação dos Municípios à APIN e os Princípios que devem nortear exatamente 

a prestação deste serviço.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------Referiu que devem estes Princípios, ao mesmo tempo, ser no sentido superior de defesa dos 

interesses que estão em causa, bem como da satisfação no acesso a este bem essencial que é a água 

e o tratamento dos resíduos, quer por via do saneamento, quer dos resíduos sólidos. Referiu que estes 

são uma satisfação de necessidade à sobrevivência humana, mas são por si fundamentais para manter 

o sentido de qualidade de vida e de perspetiva de futuro, ou seja, de nos mantermos neste planeta em 

cumprimento de regras e atenções a nível ambiental. Referiu que deseja apelar para que Góis tenha 

sempre uma palavra no âmbito da APIN de diferenciação e da chamada de atenção para a promoção 

de medidas de discriminação positiva quanto ao nosso território e população, fazendo atender ao 

cumprimento desta universalidade de acesso a serviços no equilíbrio da sua capacidade de 

cumprimento por parte das suas populações, uma vez que o nosso território tem especificidades que 

se diferenciam dos outros Municípios agregados à APIN. Pelo que há que fazer essa diferenciação 

positiva atendendo às condições territoriais e populacionais das pessoas para que, no futuro, estas 

possam, efetivamente, sentir vantagem não só na qualidade de serviço, mas também vantagem 

económica na fruição deste serviço da água,  saneamento e tratamento dos resíduos----------------------

-----------O deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia referiu que relativamente ao documento verifica 

tratar-se de um documento essencialmente técnico que define as regras de organização para a 

prestação dos serviços e, como tal, mostra-se exaustivo, não gerando dúvidas significativas, partindo 

do princípio que o regulamento está devidamente ponderado e corretamente elaborado.----------------

------Referiu que a questão que suscita maior preocupação incide sobretudo com a APIN, uma vez que 

a Assembleia Municipal, no p.p. diz 30.09.20, deliberou, por maioria, apenas com uma abstenção, 

rejeitar uma petição popular sobre a saída do Município de Góis da APIN. Referiu que, recentemente, 

numa intervenção do senhor Ministro do Ambiente, foi abordada a questão do acesso aos Fundos 

Europeus, temática significativa para a APIN, que contraria  o conceito existente, situação que pode 

colocar em causa a credibilidade e um dos propósitos da Empresa Intermunicipal, pois tínhamos a 

noção, bem como a maioria dos deputados desta Assembleia Municipal, que haveria muita dificuldade 
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no acesso aos Fundos Europeus por parte de municípios isolados. Porém, referiu não ter sido isso que 

o senhor Ministro do Ambiente proferiu na referida intervenção, aumentando as dúvidas, entendendo 

que deve a APIN solicitar um esclarecimento cabal sobre esta matéria, informando os consumidores, 

mas também os Municípios, seus acionistas. ---------------------------------------------------------------------------

---------O deputado José Carlos Rodrigues Garcia referiu que sobre o assunto em apreço concorda com 

as intervenções sobre o mesmo, salientando as palavras proferidas pelo senhor Presidente da 

Assembleia Municipal no que concerne a que ninguém deu qualquer contributo para a elaboração do 

documento aquando o mesmo teve em discussão pública, salientando que teria ficado bem por parte  

dos membros que assinaram ambas as petições terem dado o seu contributo. Referiu que 

relativamente às palavras proferidas pelo senhor Ministro do Ambiente concorda com a intervenção 

do deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia, pelo que também entende que o assunto sobre os 

Fundos Europeus deverá ser clarificado. Entende também que quando se discursa deverá ser no 

sentido de dar força aos concelhos para se unirem de forma a que tenham uma força maior para 

poderem agir no sentido de haver uma maior ajuda.-----------------------------------------------------------------

----------O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que do discurso feito pelo senhor 

Ministro do Ambiente não teve a mesma leitura que o deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia, mas 

sim que não é por os Municípios não estarem agregados que deixarão de ter apoio, enfatizando não 

ter ouvido falar que seriam apoios relativos a fundos europeus, mas sim apoios genericamente, porém 

poderá, naturalmente, estar a sua pessoa enganada. É um facto que o primeiro Aviso publicado para 

obras de saneamento não era permitido que Municípios se pudessem candidatar isoladamente. No 

entanto, referiu concordar que as palavras proferidas pelo senhor Ministro podem ter deixado algumas 

dúvidas sendo que no município que as proferiu a taxa de saneamento anda na ordem dos 90%, sendo 

que a taxa relativa ao Município de Góis é de 30%, sendo situações completamente diferentes. Pelo 

que se os Municípios se puderem candidatar isoladamente a Fundos Comunitários efetivamente se 

traduz num ponto a menos relativamente à adesão à APIN, embora continua a defender que esta 

agregação é uma solução, pelo que continuará a pugnar para que o Município de Góis continue esta 

agregação até que se chegue à conclusão que esta não se traduz numa benesse e, naturalmente, 

teremos que tomar uma outra posição. ----------------------------------------------------------------------------------

---------Seguidamente, deu a palavra à senhora Presidente da Câmara Municipal para, se assim o 

entender, proceder a algum esclarecimento.----------------------------------------------------------------------------
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---------Dada a palavra, a senhora Presidente da Câmara Municipal referiu que o documento em análise 

foi votado, favoravelmente, pelo Executivo. Porém, referiu partilhar, inteiramente, das intervenções 

dos senhores deputados relativamente às palavras proferidas pelo senhor Ministro do Ambiente, 

porquanto lhe causa um grande mau estar, entendendo que o Conselho de Administração da APIN 

deve solicitar audiência ao senhor Ministro para desmistificar este assunto esperando que não haja 

nenhum equívoco.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

favor e uma abstenção, do deputado António José Nunes Gil, aprovar o Regulamento Geral de Serviço 

de Abastecimento de Água, de Saneamento de Águas Residuais Urbanas e de Gestão de Resíduos 

Urbanos da APIN – Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, E.I.M., S.A.--------------------

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

---------3. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO PRAZOS DE 400.000 € (BENEFICIAÇÃO 

E MANUTENÇÃO DE REDE VIÁRIA NO CONCELHO (300.000 €) E BENEFICIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE 

ARRUAMENTOS NO CONCELHO (100.000 €)) - PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO – Foi presente a 

deliberação do Órgão Executivo do Município de Góis, tomada na reunião extraordinária, realizada no 

passado dia sete de outubro de dois mil e vinte, relativamente ao assunto em epígrafe.-------------------

---------O deputado Nuno Miguel Almeida Alves referiu que desejava realçar que a entidade bancária 

que apresentou melhores condições para a contratação do empréstimo em causa tem uma 

dependência na vila de Góis, tal como, a Caixa Geral de Depósitos, sendo infelizmente visível que esta 

instituição financeira está a perder algum relevo e serviços significando que poderá prejudicar quem 

por cá deseja fixar-se e/ou investir. Quanto às obras afetas ao presente empréstimo deseja que estas 

sejam executadas a 100% em benefício de todos os Goienses. Prevaleceu-se da oportunidade para 

referir que a bancada do PSD solicitou que lhe fosse informado do ponto de situação relativamente às 

obras no âmbito dos incêndios do ano de 2017, reiterando esse mesmo pedido.-----------------------------

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

contratação do empréstimo em causa junto da Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Beira Centro, C.R.L. 

com um spread para a operação de 0,35%, a que corresponde uma TAEG de 0,3503% e um encargo 

total de 409.938,89 €, para um prazo de reembolso de 12 anos, em prestações semestrais e com um 

período de utilização e carência de 18 meses.--------------------------------------------------------------------------

---------A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.-------------------------------
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---------4. RELATÓRIO SEMESTRAL DO AUDITOR EXTERNO/SITUAÇÃO ECONÓMICA E FINANCEIRA DO 

MUNICÍPIO-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

todos os membros sobre este ponto, assim, estava à disposição para quaisquer esclarecimentos que 

tivessem por convenientes. -------------------------------------------------------------------------------------------------

----------O deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia referiu que quanto ao assunto em análise apenas 

desejava fazer referência ao grau de execução da receita, que, como é do conhecimento de todos, 

deverá ser igual ou superior a 85% no final do ano, sendo o presente relatório referente apenas ao 1º 

semestre do ano em curso. Referiu que, nessa mesma data, havia uma taxa de execução da receita de 

82,36%, mas não podemos ignorar que estamos num contexto excecional de Pandemia, pelo que a 

execução de alguns serviços, estiveram e poderão continuar fortemente condicionados. Neste sentido 

questionou a senhora Presidente da Câmara sobre se existe previsão sobre a execução da receita, 

garantindo que a mesma não seja objeto de acionamento do mecanismo de alerta. ------------------------

---------O deputado Nuno Miguel Almeida Alves referiu que também é sua questão a percentagem da 

receita patente no documento, realçando que a mesma corresponderá a um rastreio de 50% do valor 

orçamentado para o ano de 2020. No entanto, refere também o documento que a execução tanto da 

receita, como da despesa se encontram, na sua generalidade, abaixo do orçamentado. Todavia, refere 

que está em conformidade com os princípios contabilísticos geralmente aceites e previstos no POCAL, 

realçando que o documento eleva a colaboração e o bem receber de todos os colaboradores e 

responsáveis do Município. --------------------------------------------------------------------------------------------------

----------De seguida, referiu que o PSD vê com bons olhos a resolução da rampa existente na Rua Com. 

Bebiano Baeta Neves, sendo que volvido um ano da sua construção, veio a verificar-se que se tratava 

de uma intervenção de fácil resolução. Sobre a empreitada de requalificação da Praça da República e 

ruas envolventes referiu que foi rececionada uma missiva de um cidadão que deseja ver esclarecido a 

questão sobre a aplicação dos fundos europeus, associados a esta obra, em propriedade privada, 

sendo de todo importante para todos nós que esta questão seja devidamente clarificada. ----------------

----------O senhor Presidente da Assembleia Municipal dirigiu felicitações ao deputado Nuno Miguel 

Almeida Alves pelo aproveitamento que faz ao fazer referência a outros assuntos fora do contexto do 

assunto que está a ser objeto de discussão.-----------------------------------------------------------------------------

----------Seguidamente, deu a palavra à senhora Presidente da Câmara Municipal para, se assim o 
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entender, proceder a algum esclarecimento.----------------------------------------------------------------------------

---------Dada a palavra, a senhora Presidente referiu que estamos perante uma avaliação semestral ao 

Município de Góis, ou seja, estamos a falar da execução física e financeira da Câmara Municipal, e 

também qual é o grau de confiança que a Assembleia Municipal poderá ter da nossa organização. 

Referiu que o auditor externo menciona que poderão continuar a confiar, salientando que são 

entregues os documentos que nos solicitam, sendo que o compromisso que tem relativamente à 

cobrança dos 85%, poderá, efetivamente, ter que num momento, ou outro, apresentar as suas 

desculpas se não o cumprir. Porém é defensora que a Pandemia não pode servir para tudo, pelo que 

se está a trabalhar no sentido de a Câmara Municipal poder atingir pelo menos os 85% da cobrança da 

receita, sendo que o ideal seria uma maior percentagem. Referiu desconhecer se poderá efetivamente 

haver alguma atenuante, tal como aconteceu com a apresentação dos Documentos Previsionais que, 

excecionalmente, no âmbito da Pandemia, no presente ano, não são apresentados ao Executivo até 

31.10.20, mas sim até 30.11.20. --------------------------------------------------------------------------------------------

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

----------O senhor Presidente da Assembleia Municipal interrompeu a Assembleia Municipal porquanto 

são 15.45 horas, pelo que às 16.00 horas terá inicio o ato eleitoral para eleição do/a Presidente da 

CCDRC.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Sobre a Eleição do/a Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro (CCDRC), o deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia solicitou o uso da palavra para se 

pronunciar sobre a temática em questão.--------------------------------------------------------------------------------

---------Dada a palavra, o deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia referiu que desejava manifestar a 

sua posição sobre a participação nesta eleição, sobretudo, pela forma como a mesma foi conduzida, 

assinalando que será um bom princípio se no futuro o processo tome um rumo diferente, alterando a 

forma como o candidato foi escolhido, não obstante não conhecer pessoalmente a candidata, tem a 

noção do bom trabalho realizado na qualidade de autarca do Município de Leiria, assim como no 

exercício das suas recente função enquanto Presidente da CCDRC. Porém, considerou que numa a 

candidatura a uma eleição é suposto existir um programa, uma temática ou orientação para que os 

eleitores possam tomar uma decisão consciente. Ainda que estejamos perante uma candidatura única, 

discorda da forma como todo este processo foi organizado, embora exista a vantagem de passarmos 

de uma nomeação governamental para uma negociação com participação partidária, discutida ao nível 
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dos dois principais partidos nacionais. Referiu que não se revê neste caminho, admitindo que até possa 

ser o correto desde tenhamos clareza no programa para a nossa região, com debate das propostas, 

para possamos ter algo mais que um mero sancionamento para algo que, anteriormente, alguém já 

decidiu por nós. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------O deputado Nuno Miguel Almeida Alves referiu corroborar das palavras proferidas pelo 

deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia, uma vez que o Grupo Municipal do PSD já teve também a 

oportunidade de manifestar a sua posição relativamente a este ato eleitoral a quem de direito, 

lamentado a falta de um programa eleitoral e também uma informação dirigida a todos os membros 

com direito a voto no sentido de haver um maior escrutínio de maneira a que todos percebamos quais 

os objetivos  desta nova eleição. Prevaleceu-se da oportunidade para reforçar que este caminho para 

estes cargos é importante para o desenvolvimento na nossa região.---------------------------------------------

----------O deputado Amílcar José Barata Aleixo referiu não perceber para que servirá o seu voto, 

questionando quem nomeou os candidatos às diferentes CCDR, nomeadamente à CCDRC, bem como 

a orientação, não tendo sido informado para esse mesmo efeito, bem como do que é que se pretende 

realizar neste território. Sendo a CCDR uma instituição bastante importante porquanto implica aos 

mais diversos níveis na sua região, reiterou a sua questão em quem é que vai votar, em quê e porquê.-

---------O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que também desejava expor a sua opinião 

sobre o assunto em questão, coincidindo a mesma com as opiniões proferidas pelos deputados que 

usaram da palavra. Referiu ter o privilégio de conhecer pessoalmente a candidata à Presidência da 

CDDRC, tendo uma ótima impressão da pessoa em questão, pelo que a sua posição sobre o assunto 

em questão nada tem a ver com a pessoa candidata. Referiu que, na qualidade de autarca, se sente 

violentado com toda esta situação, porque o que passa na “opinião pública” é que “finalmente” os 

autarcas é que irão escolher o Presidente da CCDR, entendendo que em democracia é uma forma de 

se fazer violência, sendo claramente um “faz de conta”, reiterando subscrever as palavras ora 

proferidas sobre esta matéria, bem como o sentir-se fortemente violentado sobre este tipo de 

situações. Referiu que toda a informação rececionada no âmbito da referida eleição foi direcionada 

para os seus líderes de bancada, sentido de igual modo a falta de um programa, salientado que com 

as suas palavras não deseja ser visto pela parte partidária, entendendo ser incrível que os dois maiores 

partidos da nossa democracia tenham no fundo feito uma “panelinha” em que direcionaram as 

pessoas para os respetivos lugares, constatando-se somente no Alentejo dois candidatos à respetiva 
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CCDR, sendo estranho e nada positivo para a democracia.----------------------------------------------------------

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

---------5. ELEIÇÃO DO/A PRESIDENTE DA COMISSÃO DE COORDENAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL DO CENTRO (CCDRC)--------------------------------------------------------------------------------------------

---------O senhor Presidente da Assembleia Municipal, às 16.00 horas, deu início ao ato eleitoral, sendo 

a votação por escrutínio secreto, tendo a chamada para votação sido feita por ordem alfabética, de 

acordo com as indicações para o efeito.----------------------------------------------------------------------------------

---------Após votação, a Mesa da Assembleia Municipal procedeu à contagem dos votos resultando 14 

votos em branco e oito votos a favor. ------------------------------------------------------------------------------------

---------O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que dos 24 membros constantes na 

lista, Assembleia Municipal e Câmara Municipal, apenas votaram 22, porquanto estiveram em falta 2 

membros da Assembleia Municipal. ---------------------------------------------------------------------------------------

---------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 a três da Ordem do Dia. -------------------------------------------

-------O senhor Presidente da Assembleia Municipal antes de terminar a sessão da Assembleia 

Municipal dirigiu, em nome da Assembleia Municipal, um agradecimento aos trabalhadores da Câmara 

Municipal pela colaboração nesta sessão. -------------------------------------------------------------------------------

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

sessão, pelas quinze horas e cinquenta e dois minutos, da qual para constar se lavrou a presente ata 

que irá ser assinada pelo senhor Presidente e pelos Secretários que, na pressente sessão, integraram 

a Mesa da Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------------------ 

O Presidente da Assembleia Municipal 

________________________________________ 

(Diamantino Jorge Simões Garcia, Eng.º) 
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O Primeiro Secretário 

________________________________________ 
(José Rodrigues) 

 
A Segunda Secretária 

________________________________________ 
(Joana Fonseca Tavares, Dr.ª) 

 


