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Ata nº 4/2020 – Sessão Ordinária de trinta de setembro de 2020 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

--------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 do seguinte 

membro: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------António José Nunes Gil  (GCE “Independentes por Góis”).--------------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que o membro ausente tinha justificado 

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

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

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

---------António José Nunes Gil foi substituído por Antonino dos Prazeres Antunes.------------------------- 

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

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

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

--------1. Aprovação da ata nº 2/2020;-------------------------------------------------------------------------------------

--------2. Aprovação da ata nº 3/2020;-------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

--------1. CPCJ de Góis/Designação de quatro cidadãos eleitores para integrarem a Comissão Alargada 
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da CPCJ de Góis;-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------2. Lei n.º 50/2018, de 16 de agosto – Na versão Atualizada – Lei-Quadro da Transferência de 

Competências para as Autarquias Locais e Entidades Intermunicipais Transferência de Competências 

para o Município de Góis no domínio da Educação e Saúde;--------------------------------------------------------

---------3. ORU da ARU da Vila de Góis/Relatório de Monitorização/Período temporal entre fevereiro 

2018 e fevereiro de 2020;----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------4. APIN/Obtenção de Financiamento junto do Banco Europeu de Investimento (BEI) no âmbito 

do Programa Portugal 2020 pela APIN, E.I.M., S.A.;--------------------------------------------------------------------

--------5. APIN - Abaixo Assinado remetido por José Manuel Sequeira Cardoso Bandeira;-------------------

--------6. Relatório da Atividade Económica e Financeira da Câmara Municipal---------------------------------

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

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

--------1. APROVAÇÃO DA ATA NÚMERO DOIS BARRA DOIS MIL E VINTE---------------------------------------

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

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

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

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

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

deputados Joana Fonseca Tavares e  Antonino dos Prazeres Antunes não participaram na votação por 

não terem estado presente na sessão a que a mesma respeita.---------------------------------------------------- 

--------2. APROVAÇÃO DA ATA NÚMERO TRÊS BARRA DOIS MIL E VINTE--------------------------------------- 

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

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

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

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

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

deputados Manuel Enéscio de Almeida Gama e Antonino dos Prazeres Antunes não participaram na 

votação por não terem estado presente na sessão a que a mesma respeita.----------------------------------- 

--------3. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL----------------------------------- 
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-------O senhor Presidente da Assembleia informou que o expediente rececionado pela Assembleia 

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

diligenciarem no âmbito do Grupo Municipal que representam. Informou que tem sido remetida 

algumas comunicações do seu mail pessoal aos senhores líderes de bancada pelo facto de se deparar 

com alguns problemas de compatibilidade entre os programas instalados do seu computador pessoal.-

--------Mais informou que um dos assuntos que desejaria fazer menção irá ser objeto de análise na 

presente sessão, o abaixo-assinado referente à APIN, realçando que rececionar um documento com 

cerca de 800 assinaturas naturalmente terá que ser dado o valor que tem, sendo o mesmo motivo de 

sua preocupação pela temática que aborda.----------------------------------------------------------------------------

--------Informou ainda da sua presença na reunião do Conselho Municipal de Educação, realizada no 

dia 02.09.2020, tendo ficado bem impressionado com a discussão dos assuntos referentes à ordem do 

dia. Por ser um ano atípico foi demonstrada alguma preocupação, porém foi o ano letivo reorganizado 

face à pandemia que se vive, havendo por parte dos presentes uma postura pró-ativa para que o 

quotidiano escolar possa correr bem. Todos têm a noção que estamos num período complicado 

porquanto é impossível ter conhecimento do que possa vir a acontecer com a abertura do ano letivo, 

contudo é postura de todos que se algo menos bom acontecer estão prontos para resolução das 

situações. Informou que as intervenções em sede do Conselho Municipal de Educação sobre a 

estratégia delineada no âmbito da Pandemia COVID-19 fizeram com que ficasse menos preocupado 

com o arranque do novo ano letivo.---------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

--------A deputada Maria do Céu Simões Alves iniciou a sua intervenção fazendo votos para que todos 

os presentes estejam bem de saúde e que tenhamos força para enfrentar este momento difícil e que 

sejamos abençoados para não sermos atingidos pela Pandemia que o país atravessa, sobretudo as 

pessoas da faixa etária mais idosa. ----------------------------------------------------------------------------------------

--------Relativamente ao ponto anterior, Informação sobre o Expediente da Assembleia Municipal, 

referiu ser prática do senhor Presidente da Assembleia Municipal remeter aos líderes de bancada o 

expediente rececionado. Porém, entende que deve ser dado a viva voz o expediente mais relevante, 
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consubstanciando as suas palavras pelo facto de ter havido mais expediente que entende ser 

importante a sua divulgação na sessão deste órgão. Referiu que um dos assuntos é uma carta de um 

particular dirigida ao Presidente da Assembleia Municipal na qual questiona qual é deliberação da 

Assembleia Municipal sobre o assunto em causa. Referiu que com as suas palavras não quer dizer que 

terá que haver algum sentido de deliberação sobre o assunto em causa, por ser sua convicção que não 

o terá que ter, mas parece-lhe ser correto que se dê a conhecer este tipo de expediente dos cidadãos 

que se dirigem ao Presidente da Assembleia Municipal.-------------------------------------------------------------

--------Relativamente à ação judicial que o Grupo Municipal do PSD informou que tinha promovido pela 

denúncia junto do Ministério Público quanto à acumulação de funções do senhor Victor Manuel 

Fonseca Duarte, Presidente da Junta de Freguesia de Alvares, membro por inerência da Assembleia 

Municipal de Góis e Secretário do Gabinete de Apoio à Presidência da Câmara Municipal de Góis, 

referiu que a bancada do PSD teve conhecimento do resultado da citada ação através da comunicação 

do senhor Presidente da Assembleia Municipal na sequência do conhecimento dado pelo o senhor 

Victor Manuel Fonseca Duarte ao órgão deliberativo. Referiu que o Ministério Público deu alguma 

atenção à nossa denúncia e apresentou uma ação judicial, tendo a sua pessoa analisado a mesma, pelo 

que do que extraiu da sentença foi o seguinte: “é nossa opinião que o Ministério Público não fez a 

correta e aquela que era devida alegação de facto e de direito na ação que intentou. Portanto, tendo 

em conta os pressupostos de facto que usou e o direito que invocou como tendo sido violado era 

previsível o desfecho que resulta desta sentença porque ele é comum. Só estranha é que o Ministério 

Público de um Tribunal especializado, Tribunal Administrativo e Fiscal de Coimbra, não tenha previsto, 

quanto  à alegação de facto e de direito da acção que intentou, naturalmente, o seu desfecho, pois 

para si, em face de tal, não se surpreendeu,  com esta sentença. Pelo que lhe apraz dizer, 

resumidamente, o seguinte: o que está em causa é que o Presidente da Junta de Freguesia de Alvares, 

por inerência, é membro da Assembleia Municipal, tendo aceitado um contrato remunerado de 

Secretário do GAP, ou seja, contratualizou em benefício próprio com a autarquia onde é eleito local. 

Esta é a questão fulcral e não foi esta a questão que foi objeto de discussão nesta ação judicial e que 

resulta desta sentença. Esta situação, que acabo de referir, está prevista no artigo 8º, nº2 da Lei 

nº27/1996, de 01 de agosto, conjugado com ao artigo 4º, alíneas b) e v), da Lei nº 28/1987, de 30 de 

junho, Estatuto dos Eleitos Locais. O artigo 8º, nº2 da Lei nº27/1996, de 01 de agosto estipula 

“incorrem igualmente, igualmente, em perda de mandato os membros dos órgãos autárquicos que, no 
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exercício das suas funções, ou por causa delas, intervenham em procedimento administrativo, acto ou 

contrato de direito público ou privado relativamente ao qual se verifique impedimento legal, visando a 

obtenção de vantagem patrimonial para si ou para outrem.”, portanto não tem dúvidas nenhumas que 

como eleito local o senhor Victor Manuel Fonseca Duarte tem um impedimento legal que o impede de 

contratualizar como o Município onde é eleito. Refere o artigo 4º), da Lei nº 28/1987, de 30 de junho, 

“No exercício das suas funções, os eleitos locais estão vinculados ao cumprimento dos seguintes 

princípios: b) Em matéria de prossecução do interesse público: v) Não celebrar com a autarquia 

qualquer contrato, salvo de adesão”. Pelo que quando o Grupo Municipal do PSD fez a denúncia desta 

situação ao Ministério Público era exatamente com base na violação destas disposições que esperava 

que o mesmo tivesse promovido a competente ação, o que não o fez, e que lamentamos por entender 

que no fundo a nossa voz de reclamação desta ilegalidade e imoralidade, falta de sentido de ética e de 

estar no exercício político, portanto que se mantém e que é  impugnada pelo Grupo Municipal do 

PSD”.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------De seguida, referiu que tem chegado ao Grupo Municipal do PSD, crendo que também será do 

conhecimento de todos, dificuldades, problemas e reclamações que têm haver com a falta de 

atendimento e consultas adiadas, reiteradamente, no nosso Centro de Saúde, havendo um médico de 

baixa prolongada, tempo de espera no exterior do edifício sem condições, sobretudo, se atendermos 

à idade da população, maioritariamente idosa, dificuldade no atendimento telefónico por parte dos 

serviços, ou seja, uma série de problemas que debilitam e negam no fundo o acesso à saúde e às 

condições de assistência de saúde à nossa população. Referiu que o Grupo Municipal do PSD entende 

que devemos tomar uma posição de observação, reclamação e crítica deste estado de situação e que, 

designadamente, o Executivo tome as devidas providências no sentido de poder diligenciar para que 

se ultrapassem estas dificuldades. Dificuldades estas que no fundo são condições que perspectivam 

um condicionamento na reabertura da extensão de saúde de Alvares, se de facto a situação existente 

no Centro de Saúde de Góis é esta, pois, naturalmente, o mesmo se vai perspetivar com respeito à 

citada extensão de saúde. ---------------------------------------------------------------------------------------------------

--------No que concerne à proposta apresentada pelo Grupo Municipal do PSD, na sessão de 03.07.20, 

de que fosse criada uma linha de apoio às empresas e associações desejariam saber os 

desenvolvimentos decorrentes da referida proposta, isto é, quais as medidas que foram tomadas e 

apoios realizados junto das empresas e associações afetadas na sequência da Pandemia COVID-19. 
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Referiu que para além das medidas do próprio município, as medidas promovidas pelo estado central 

e pela CIM-RC e que estejam a ser implementadas que, naturalmente, o Executivo as acompanhe e 

que possa dar conhecimento das mesmas.------------------------------------------------------------------------------

------O deputado Amílcar Barata Aleixo referiu que, face à Pandemia COVID-19, a época balnear no 

concelho foi bastante satisfatória porquanto houve uma dinamização do nosso território e do 

comércio local o que se pode traduzir numa consequência positiva para a nossa economia e para a 

promoção do turismo concelhio. Como Alvarense referiu que pôde constatar uma afluência 

significativa à Praia do Sinhel o que significa que há uma maior expetativa turística para os próximos 

anos, pelo que importa relembrar a Câmara Municipal que o projeto para aquela Praia terá que 

efetivamente ser concluído. Quanto à questão dos incêndios florestais referiu que este ano não fomos 

fustigados pelos mesmos dirigindo o seu agradecimento ao Corpo da Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Góis pelo trabalho efetuado. Quanto à Rota da EN2 apraz-lhe mencionar 

que é uma mais valia para todo concelho aos mais variados níveis, porém é de todo importante a 

reparação do troço Portela do Vento – Alvares porquanto a via é demasiado estreita, sendo que a 

colocação dos railes de proteção foi feita muito em cima da faixa de rodagem o que não facilita em 

nada a circulação em segurança, pelo que solicitou que a Câmara Municipal intercedesse sobre esta 

questão junto da Infraestruturas de Portugal. Referiu que o miradouro existente em Alvares necessita 

de alguns melhoramentos, havendo nesta zona um grande desnível entre a via e a valeta o que em 

nada beneficia quem por ali deseja estacionar para disfrutar da paisagem. Quanto às estradas florestais 

referiu que muito trabalho ficou por fazer nesta área, o que com o aproximar do inverno as mesmas 

irão ficar ainda mais danificadas pelo que é um assunto que deverá merecer uma maior atenção para 

que aquando a ocorrência de algum incêndio possam estas vias estar em condições de se circular 

nelas.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O deputado Manuel Enéscio de Almeida Gama congratulou-se pelos elementos da Assembleia 

Municipal e Executivo estarem bem de saúde, porém deveremos seguir as normas da DGS e 

protegermo-nos, salientando a sua disponibilidade em colaborar caso assim o necessitem.---------------

---------Referiu que na qualidade de Goiense e como militante do PSD apraz-lhe dirigir as suas 

felicitações ao jovem Luís Afonso Virgílio do PSD de Góis pela sua eleição para os órgãos nacionais da 

Juventude Social Democrata, sendo com muita satisfação ver um jovem de Góis ser eleito para integrar 

um órgão a nível nacional.----------------------------------------------------------------------------------------------------
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--------O deputado Antonino dos Prazeres Antunes referiu a existência de um aterro numa das margens  

da estrada entre Varzina e Estevianas, na freguesia de Alvares, o qual desmoronou-se numa das 

intempéries e que, a qualquer momento, poderá chegar à estrada o que em nada beneficiará quem 

nela circula pelo que deverá esta situação ser vista atempadamente ao período invernal que se 

aproxima no sentido de se poder intervir para que se possa circular em segurança nesta via, sendo que 

na sua ótica é uma intervenção de fácil resolução. Uma outra questão é efetivamente a necessidade 

de limpeza de algumas estradas na freguesia de Alvares porquanto é visível um aglomerado de 

vegetação nas bermas o que em nada abona a circulação em segurança em algumas destas estradas.-

---------O deputado António Barata Carvalho  referiu que na sua freguesia a estrada que serve a aldeia 

de Monteira numa zona do troço está bastante danificada podendo a curto tempo poder haver uma 

derrocada pelo questionou se a Câmara Municipal tem já tem algum projeto para reparação da 

mesma. Uma outra questão é relativa à EN2, junto à Fonte do Soito, o abatimento existente na faixa 

de rodagem o que leva a que os condutores no sentido Góis-Vila Nova do Ceira circulem na faixa de 

rodagem da esquerda o que em nada abona a circulação de trânsito nesta via. Referiu que a senhora 

Presidente da Câmara Municipal aquando a sua intervenção, em anterior sessão deste órgão, referiu 

que iria levar o assunto à Infraestruturas de Portugal, pelo que questionou se já tomou as devidas 

diligências. Uma outra questão que desejava ter conhecimento era sobre o ponto de situação 

relativamente ao processo dos limites da carta administrativa.----------------------------------------------------

--------O senhor José Carlos Rodrigues Garcia referiu que no âmbito da Pandemia COVID-19 Góis 

durante a época balnear foi visitado por parte de muitos turistas o que efetivamente se traduziu numa 

mais valia para o concelho. Entende que apesar do concelho ter sido alvo de um número significativo 

de visitantes devemos todos pugnar por esse número se manter ou crescer, ainda mais, no sentido de 

que o concelho seja visitado ao longo de todo ano. Neste sentido, referiu que deverá ser definida uma 

estratégia para que, após Pandemia, a afluência seja igual no sentido de ser uma benesse a todos os 

níveis. Referiu que a União Europeia também tem lançado um conjunto de apoios para que estes 

territórios não estagnem, sendo de todo importante que os mesmos sejam devidamente divulgados 

junto da nossa comunidade para que possam esses mesmos apoios ser distribuídos, pelo que deveriam 

ser feitas ações de promoção e divulgação dos mesmos. ------------------------------------------------------------

----------Uma outra questão é sobre o muro na margem direita da Praia Fluvial de Canaveias, assunto 

por si objeto de intervenção em anterior sessão, porquanto houve um desmoronamento e teve alguma 
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reparação para que  durante o verão se pudesse estar nesta zona de lazer, pelo que entende que como 

já terminou a época balnear se deveria efetuar os trabalhos necessários para que o muro esteja em 

condições para que numa possível cheia não se degrade totalmente. Uma outra questão era ter 

conhecimento do ponto de situação da carta administrativa do concelho. Quanto ao Parque Municipal 

questionou se o mesmo já se encontra em funcionamento ou se há uma data prevista para  que os 

serviços se deslocalizem para esta infraestrutura. Quanto à EN 2 referiu que no circuito Vila Nova do 

Ceira-Vila Nova de Poiares numa zona do troço foram cortados alguns eucaliptos, sendo o local de 

carga junto do Vale do Couro, porém a matéria restante foi colocada numa das bermas da estrada, 

pelo que tendo a Câmara Municipal procedido à  limpeza de todo este circuito, deveria ser a empresa 

responsável pelos detritos chamada  à atenção, porquanto existe um parque para colocação deste tipo 

de matéria. No que concerne ao monumento alusivo à EN2 junto à entrada da vila, na Quinta do Baião, 

referiu que na sua ótica deveria o mesmo ter uma informação a proibir a colocação de autocolantes 

neste porquanto o desfeia. Referiu que a Câmara Municipal deveria tomar como procedimento a 

colocação de um posto de abastecimento de carros elétricos na vila, porquanto houve um crescimento 

na aquisição de viaturas elétricas e, de facto, se torna numa necessidade a existência de um posto de 

abastecimento. Terminou a sua intervenção referindo a sua satisfação pelo resultado da ação colocada 

pelo Grupo Municipal do PSD ao senhor Victor Manuel Fonseca Duarte, porém pelas palavras já 

referidas nesta sessão parece-lhe que caberá à Assembleia Municipal fazer o julgamento quanto ao 

assunto em questão facto que não corroborará. Pelo que reiterou as suas palavras de satisfação 

quanto  ao resultado, salientando que se trata de uma pessoa válida tanto para a Câmara Municipal, 

como para o concelho sendo que todos temos a ganhar com isso, pelo que se temos pessoas que 

podem dar o seu contributo e ser uma mais valia para o concelho devemos apoiar. ------------------------

--------A deputada Ana Paula Rodrigues Gonçalves iniciou a sua intervenção referindo que lhe apraz 

registar que todos estejam bem fazendo votos para que os familiares de todos os presentes assim o 

estejam. No que concerne à atuação da freguesia que preside referiu que recentemente foi realizada 

sessão da Assembleia de Freguesia sendo que desejava deixar uma nota daquilo que são as 

competências da freguesia naquilo que diz respeito à manutenção e intervenção no território, bem 

como quanto à promoção da qualidade de vida dos fregueses sendo que tem sido garantido e de tudo 

tem sido feito a esse nível. Contudo, apesar de ser um ano atípico, apraz-lhe congratular e destacar 

algumas ações levadas a efeito na projeção e divulgação quer da freguesia, quer do concelho, 
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salientando congratular a entidade promotora de todas estas ações, a Câmara Municipal de Góis, 

tendo a Freguesia de Góis sido também parceira de algumas destas, nomeadamente, as 7 Maravilhas 

da Cultura Popular, a Câmara Municipal foi a responsável pela candidatura, tendo a mesma sido eleita 

entre as 140 candidaturas, não tendo sido apurada para a segunda fase, mas tivemos sim o privilégio  

de ter uma emissão em direto da vila de Góis. Relativamente ao local onde foi realizado o programa 

direto referiu que muito se falou na escolha do mesmo, pelo que mencionou que a escolha recaiu 

porquanto se encontravam reunidas todas as condições para que esta mega operação conseguisse 

alcançar os efeitos que se desejam face à Pandemia que o país atravessa. Referiu que a Freguesia de 

Góis foi parceira nesta iniciativa tendo sido promotora de um vídeo  intitulado “A Máscara de Cortiça”, 

de Tiago Cerveira, que tem estado presente em vários festivais nacional e internacionalmente, tendo 

obtido alguns prémios, sendo exemplo disso de melhor realizador e também um outro galardão de 

bronze num festival na Bósnia e Herzegóvina dignificando estes galardões a freguesia e, 

consequentemente, o concelho por se tratar de uma tradição cultural que já está a ser promovida além 

fronteiras. Um outro evento levado a efeito foi a “RFM na EN2” sendo que, mais uma vez, Góis foi o 

palco escolhido para esta mega emissão durante uma tarde do mês de agosto no nosso majestoso 

Parque do Cerejal e, inequivocamente, quando todos pensávamos que esta época de verão estava 

condenada face ao adiamento das festividades de verão, efetivamente houve uma projeção muito 

elevada do nosso território, tal como foi falado e explicado pela senhora Presidente da Câmara 

Municipal no vídeo promocional do Dia Mundial do Turismo, pelo que não poderia de se deixar se 

associar a estas pequenas grandes vitórias que fazem toda a diferença. ----------------------------------------

---------Relativamente à reunião do Conselho Municipal de Educação referiu que, na qualidade de 

representante de todas as freguesias do concelho, também esteve presente na mesma, pelo que para 

além das palavras proferidas pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal apraz-lhe registar 

algumas situações que considerou pertinentes. Referiu que foi feito o balanço do ano letivo transato, 

sendo que como é do conhecimento geral houve uma interrupção durante o mês de março, sendo que 

as aulas passaram a regime não presencial ao invés do atual regime presencial, pelo que todos nos 

congratulámos pelo sucesso alcançado porquanto não houve falta de meios para que os nossos alunos 

pudessem ter o material necessário para puderem acompanhar as aulas on line. Referiu que, no 

presente ano letivo, na E.B. 1 de Vila Nova do Ceira há mais uma turma no 1º ciclo, existindo 19 alunos 

no pré-escolar e 22 alunos no 1º ciclo, distribuídos por duas turmas sendo um sinal positivo. Quanto à 
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rede de transportes escolares referiu que foi apresentado e deliberado o Plano de Transportes para o 

presente ano letivo face às necessidades dos alunos de todo o concelho. Referiu que foi também 

apresentado o Plano de Contingência do Agrupamento de Escolas de Góis em conformidade com as 

regras emanadas pela DGS. Terminou a sua intervenção fazendo referência à entrega das máscaras 

comunitárias as quais foram entregues na sede da Junta de Freguesia, pelo que na Pessoa da munícipe 

Célia Cunha Sanches desejava apresentar um agradecimento a todas as pessoas que colaboraram 

neste processo, bem como à Câmara Municipal e a todas as Freguesias do concelho pela partilha de 

algumas despesas. Ainda sobre a distribuição das máscaras em falta referiu que é intenção da Junta 

de Freguesia fazer a distribuição pelas aldeias desta freguesia, sendo que na sede de freguesia serão 

colocadas as mesmas em três postos públicos para que as pessoas se dirijam aos mesmos e procedam 

ao seu levantamento.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

vindas ao senhor Padre Orlando Guerra Henriques desejando sucesso nas ações que pretende levar 

junto da nossa comunidade. ------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Referiu que um assunto que merece a sua congratulação é sem dúvida a reparação da rampa 

na rua Com. Bebiano Baeta Neves, estando esta situação definitivamente resolvida, após algumas 

contestações por parte dos munícipes e outros.-----------------------------------------------------------------------

---------Ao nível do sector turístico em Góis, referiu que muito já se falou no sucesso deste durante a 

época balnear, pelo que lhe apraz registar que apesar de vivermos um período de pandemia fomos 

bafejados pela sorte o que em muito contribuiu para a promoção e divulgação do nosso concelho. 

Contudo, referiu que este sector deverá ser ainda mais trabalhado para que nos continuem a visitar, 

pelo que desejaria saber se a Câmara Municipal tem projetada alguma estratégia para que este sector 

possa ainda vir a ser mais procurado. Entende que a Câmara Municipal deveria reunir com todos os 

empresários que atuam na atividade turística no sentido de fazer um levantamento das coisas que 

correram bem e menos bem para que possam vir a ser melhoradas, no sentido de se fazer mais e 

melhor para que a economia local neste sector possa ser ainda mais positiva. Referiu a existência de 

algumas zonas que necessitavam de uma melhoria substancial, a Pedra Letreira, o acesso ao Penedo 

de Góis, as Minas da Roda, alguns percursos pedestres, bem como uma aposta na gastronomia 

endógena, como é o caso do cabrito. -------------------------------------------------------------------------------------

---------Sobre a Quinta do Baião, assunto por si exposto em sede da Assembleia Municipal, referiu que 
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na altura que o expôs a senhora Presidente da Câmara Municipal procedeu aos devidos 

esclarecimentos pelo que desejaria saber qual o ponto de situação deste assunto.  Um outro assunto 

que desejaria ser informado era sobre a atual posse da Casa do Artista. Fez ainda referência à falta de 

uma luminária na escada de acesso ao Parque do Castelo pelo lado de S. Paulo para que facilite a 

passagem de pessoas na mesma com segurança. Um outro assunto por si exposto, em anterior sessão 

da Assembleia Municipal, foi o acesso a Ádela-Açor, sendo que é do seu conhecimento que a autarquia 

já procedeu ao lançamento de concurso para proceder aos trabalhos necessários, questionando qual 

o ponto de situação deste procedimento. Uma outra via que também já foi objeto de intervenção sua 

é efetivamente a estrada de acesso aos Povorais a qual se não for intervencionada irá se degradar cada 

vez mais. Terminou, fazendo alusão a uma outra questão por si exposta anteriormente relativa a uma 

comunicação do senhor Alexandre Vieira tendo na altura sido dada a resposta que o assunto teria sido 

reencaminhado à Câmara Municipal para esclarecimento, pelo que desejaria saber se o mesmo já foi 

objeto de resposta. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

congratulação especial à presença do Público nesta sessão porquanto nas últimas sessões a sua 

presença não foi possível pelas compreensíveis questões sanitárias. Porém, a pandemia COVID-19 está 

para durar e a presença do Público nestas condições, acauteladas com o devido distanciamento, 

permitem o seu enquadramento nas sessões, sendo a presença do Público muito importante. 

Acrescentou que a questão da ausência do Público foi referida pela sua pessoa na última sessão deste 

órgão quando referiu que “Relativamente à questão suscitada quando à realização da presente sessão, 

03.07.20, referiu ser sua opinião que é perfeitamente entendível as razões de saúde pública para que 

esta não tivesse público, com todo o respeito pelo público que deve participar nas sessões deste órgão 

”.  Sobre este assunto, referiu que o PSD de Góis emitiu um comunicado calunioso, dado indicar que o 

líder da bancada do Partido Socialista “manifestou apoio a um conjunto de decisões de ilegalidade 

clarividente”, referindo-se à data e à natureza da sessão extraordinária de 03-07-2020, o que não 

corresponde à verdade pois apenas foi dito o que consta na ata e nada mais. Considerou ainda, sobre 

este assunto, que os protagonistas políticos podem ser muito ativos, ter muita capacidade 

argumentativa e política, muita inteligência e muito valor, contudo existe um outro valor que supera 

todos os anteriores que é a ética, e que se esta não existir fica tudo estragado, porque um bom político 

e a boa politica tem de ter ética. -------------------------------------------------------------------------------------------
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-----------Relativamente à questão da ação judicial apresentada pelo Grupo Municipal do PSD ao 

Ministério Público relativa ao senhor Victor Manuel Fonseca Duarte, mencionou que hoje nos 

apercebemos que para aquele grupo o Ministério Público é considerado incompetente e que o Tribunal 

toma decisões desadequadas. Contudo, deixa uma  reflexão para esta Assembleia Municipal, 

questionando o porquê desta alegada incompatibilidade não ter sido colocada no tempo em que o 

senhor Victor Manuel Fonseca Duarte, atualmente líder da bancada do Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis, já exercia a função de Secretário do GAP, tendo o próprio coadjuvado a mesa 

na sessão da Assembleia Municipal ocorrida em Alvares, porquanto lhe foi dirigido convite para 

integrar a mesa em substituição de um dos elementos em falta. Se nessa altura não se levantou 

qualquer duvida, surgindo esta questão apenas posteriormente, ficamos sem perceber se se trata de 

uma questão de oportunidade ou se afinal existem outras incompetências pelo meio.---------------------

--------Seguidamente endereçou felicitações à deputada Joana Fonseca Tavares pela sua licenciatura 

em Contabilidade e Auditoria no ISCAC, recentemente conquistada, havendo uma conquista ainda 

maior pelo facto de com a sua idade ser para a nossa comunidade um exemplo de cidadania, com a 

sua prestação em diversas organizações, nomeadamente nesta Assembleia Municipal.--------------------

---------Prevaleceu-se da oportunidade para dirigir um cumprimento ao atleta Bernardo Vieira pela sua 

vitória como Campeão Nacional de Paraciclismo – Categoria C1, bem como ao piloto Diogo Ventura 

que se consagrou como Campeão Nacional de Enduro, validando o seu título nesta categoria. Associou-

se ao cumprimento realizado pelo deputado Luís Filipe Almeida Nogueira Dias ao novo Pároco que 

vem colmatar a lacuna até aqui existente, porque um pároco presente e residente, diferente de alguém 

que está apenas a dar apoio, sendo muito bem-vindo a Góis e às suas paróquias. Dirigiu também um 

cumprimento importante à Cooperativa Social e Agro-Florestal de Vila Nova do Ceira pela 

apresentação e aprovação pelo Turismo de Portugal do projeto do Hotel do Mel, unidade hoteleira 

temática, prevendo-se a sua concretização durante o ano 2022, na Quinta da Costeira em Vila Nova do 

Ceira, sendo motivo de orgulho e um grande impulso para que a dinâmica do turismo em Góis possa 

prevalecer e desenvolver-se, sendo algo muito importante para estes concelhos do interior.-------------

-------Na sequência da Pandemia COVID-19, que tanto impacto teve no mundo, referiu que a União 

Europeia aprovou um alargado conjunto de apoios aos países comunitários para a recuperação e 

dinamização das suas economias. Referiu ter sido definido um Plano de Recuperação Económica de 

Portugal no quadro temporal 2020/30, pelo economista António Costa e Silva, onde se fala da 
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resiliência, transição climática, transição digital, onde é muito focada a questão da coesão territorial, 

a agricultura e a floresta, sendo que muitas das temáticas incidem sobre o nosso território. Referiu 

que com a vinda desta “bazuca” colocam-se muitos desafios ao país e também para Góis, devendo o 

nosso território capacitar-se para receber mais pessoas com vida profissional ativa, fixando jovens, 

atraindo e mantendo jovens talentos, bem como dinamizando a oferta turística como alavanca 

económica e de emprego, havendo ferramentas importantes para tal. Lembrou que, no dia 05.12.19, 

por proposta do PS, foi aprovada por esta Assembleia uma recomendação que foi transmita ao 

Governo para a criação e um “Programa Operacional para os territórios de Baixa Densidade”, pelo que 

entende que este assunto deve estar na ordem do dia, lutando para que estes territórios mais débeis 

tenham um plano próprio para poder captar parte substancial destes investimentos, e também a 

criação de uma “Matriz de Discriminação Positiva - Territórios do Interior” para as regiões com maiores 

dificuldades nas acessibilidades, na fixação de população, no baixo rendimento per capita, entre outros 

indicadores, que permitam a possibilidade de haver uma majoração nos apoios aos seus projetos, 

potenciando o incentivo para que possam existir candidaturas e investimento. Terminou, referindo 

que este é um desafio que se coloca às entidades particulares, empresas, mas também na maior 

medida ao Município de Góis, ou seja, ao Executivo Municipal, que deve preparar uma equipa com 

capacidade humana e técnica para definir e preparar estratégias, elaborando candidaturas credíveis e 

exequíveis para trazer fundos europeus para Góis. Realçou que temos que estar na linha da frente na 

apresentação de candidaturas para garantir projetos e investimento no nosso território, fazendo com 

que o concelho de Góis saia desta pandemia com essa perspetiva favorável.----------------------------------

--------O deputado Nuno Miguel Almeida Alves dirigiu uma saudação ao público presente referindo ser 

bom que este esteja presente uma vez que Góis tem se baseado em leis de opinião, omitindo a lei da 

Constituição da República Portuguesa, entendendo que o Público já deveria ter estado presente na 

última sessão da Assembleia Municipal, independentemente, das opiniões que se emitem e que se 

querem passar, mas felizmente, no dia hoje, iremos ter a oportunidade de ver-mos mais uma lei de 

opinião que realmente só no concelho de Góis. Pelo que lhe apraz começar com uma citação, sendo 

que, na última sessão, os presentes tiveram a oportunidade de ouvir, e bem, citar Sá Carneiro pelo que 

também o irá citar, ou seja, “A Política sem risco é uma chatice e sem ética uma vergonha". Referiu 

que sendo o último a usar da palavra é difícil não fazer algumas citações ora já realizadas, ou seja, 

prevaleceu-se para elogiar o Município e a Freguesia de Góis na dinamização das 7 Maravilhas da 
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Cultura Popular e também a Cooperativa Social Agro-Florestal de Vila Nova do Ceira pela primeira 

unidade hoteleira que será uma realidade no concelho, o Hotel do Mel. Referiu ser seu entendimento 

que a Assembleia Municipal deveria deliberar um Voto de Louvor ao Bernardo Vieira e ao Diogo 

Ventura consagrados campeões no desporto que praticam.--------------------------------------------------------

---------Referiu que na sequência da apresentação de uma moção de censura em sede de Assembleia 

Municipal à sua pessoa pela CPCJ de Góis, referiu que solicitou as Atas do órgão deliberativo tendo 

para o efeito junto da sua Presidente requerido um pedido de esclarecimento, sendo que em resposta 

ao seu pedido a senhora Presidente da CPCJ de Góis, Maria Helena Antunes Barata Moniz,  informou 

que o seu pedido de esclarecimento não foi aceite. ------------------------------------------------------------------

----------Na sequência das questões colocadas à Câmara Municipal relativas à área da Educação 

desejaria saber quando é que terá respostas às mesmas, salientando as palavras proferidas sobre a 

reunião do Conselho Municipal de Educação, onde houve uma cabal preocupação, esclarecimento e 

definição de estratégias para um ano letivo atípico dado a forma como terminámos o anterior, pelo 

que, seguramente, o arranque terá que ser diferente em termos pedagógicos uma vez que o ensino 

não presencial nunca irá substituir a proximidade social existente nas salas de aulas, componente 

docente, não docente e alunos.---------------------------------------------------------------------------------------------

----------Relativamente ao funcionamento do Parque Municipal, aqui já mencionado, referiu ser de todo 

importante que os trabalhadores tenham condições para o exercício das suas funções, contudo apraz-

lhe mencionar que o local escolhido foi um bloqueio ao desenvolvimento de Góis ao nível da habitação, 

tão mal que estamos, havendo um ponto na ordem do dia em que também falará da questão 

habitação, questionando se a obra já se encontra concluída e qual a data de entrega da mesma.--------

----------Quanto à “Bazuca” falada pelo senhor Primeiro Ministro e objeto de intervenção do senhor 

líder de bancada do PS que fez questão de referir que as palavras bonitas de campanha de apoio ao 

interior não passam disso mesmo, uma vez que são documentos bonitos que se escreve os quais na 

prática junto dos nossos empresários e olhando para o poder de emprego que o concelho tem vemos 

que realmente não passam de campanhas bonitas. No entanto, há pouco tempo houve a apresentação 

de mais uma solução ao nível de meios de comunicação, o Metro Bus, carrinhas elétricas  cujo percurso 

se fará de Coimbra a Serpins. Referiu que o PSD de Góis desejava deixar bem evidente na Assembleia 

Municipal que o Executivo deveria ter uma tomada de posição junto do Governo e, seguramente, da 

Infraestruturas de Portugal, no sentido de perceber se esta solução não poderia ser uma oportunidade 
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para, efetivamente, ligar o que era o sonho de outros tempos, sermos servidos por um combóio que 

ligasse Góis a Arganil. Referiu que a linha não será servida por um comboio, mas sim por carrinhas 

elétricas, sendo que entre Serpins e Vila Nova do Ceira existem traços de troços e tuneis feitos em 

tempos os quais poderiam vir a ser aproveitados. Pelo que reiterou as suas palavras de que deveria 

haver uma tomada de posição para tentar aproveitar a “bazuca” para que as nossas vias de 

comunicação fossem objeto de melhoramento e que também o Metro Bus pudesse ser uma 

oportunidade para o concelho de Góis de forma a que fosse uma aposta na fixação da juventude e na 

criação de emprego, sendo que gerando emprego, novos habitantes, podemos povoar em Góis. -------

-----------Quanto à Rota da EN 2 referiu que, efetivamente, a mesma tem trazido muitos turistas ao 

nosso concelho apesar de ser um ano atípico para o turismo traduziu-se num ano muito produtivo. 

Mesmo sem se ter realizado a Concentração Motorística tivemos uma afluência bastante significativa 

de visitantes tendo trazido consequências bastante positivas para os empresários. Ainda sobre a EN 2 

referiu que o troço entre Chã de Alvares e Alvares não se encontra com sinalética horizontal sendo que 

no período invernal com uma maior intensidade de nevoeiro se torna muito difícil a circulação em 

segurança neste troço desta via.--------------------------------------------------------------------------------------------

--------Ainda sobre vias de comunicação referiu que na Rua Francisco Martins Carneiro, Vila Nova do 

Ceira, quem vem do Largo do Adro até ao cruzamento onde se corta para o supermercado ali existente, 

na curva existem sempre viaturas ali estacionadas pelo que a circulação do trânsito nesta zona não se 

faz em segurança, entendendo que a Câmara Municipal deveria equacionar a hipótese de ser colocada 

algum tipo de sinalética de modo a que não haja problemas de circulação nesta zona, realçando a 

existência de um parque de estacionamento no largo ali existente.----------------------------------------------

--------Seguidamente, referiu que através da projeção de um documento iria explicar o porquê de em 

Góis ser difícil fazer-se política quando a ética e as leis são baseadas em opiniões. Referiu que quando 

existe alguém, como é o caso da bancada do PSD, que nunca, mesmo nunca apresentou qualquer 

crítica sem fundamento, seja legal ou em factos. Referiu que consultado o site da CCDRC no qual se 

encontram publicados os pareceres emitidos por esta entidade, pôde constatar um parecer do qual irá 

dar conhecimento. Referiu que, no dia 07.02.2020, foi respondido a alguém, não sabemos a quem, 

sobre a temática destituição da Presidente da Mesa da Assembleia Municipal, referindo que para 

quem não se recorda no documento estão alguns factos que desejaria relembrar sobre o assunto em 

questão. Referiu que o documento refere que “ Solicita a Presidente da Assembleia Municipal (…) e 
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emissão de parecer sobre a seguinte questão que passamos a citar “Na sessão ordinária da Assembleia 

Municipal, realizada no p.p. dia 05.12.2019, foi presente a Proposta de Destituição da Presidente da 

Assembleia Municipal, cuja eleição ocorreu através de lista, a qual foi votada com 10 votos a favor, 

oito contra e um em branco.” Referiu que o documento refere que o Regimento onde diz claramente 

no ponto 1 “ A mesa é eleita por escrutínio secreto, podendo os seus membros ser destituídos em 

qualquer altura, por deliberação tomada pela maioria do número legal  dos membros”; “ Só poderão 

ser eleitos para a mesa os membros da assembleia que, expressamente, tenham aceite a sua 

candidatura”;  “No caso de destituição ou demissão de qualquer dos membros da mesa, ou de cessação 

do respetivo mandato, proceder-se-á a nova eleição, na reunião imediata”.  A 27 de dezembro, como 

todos se recordam, o PSD de Góis veio referir esta mesma lei a qual a mesa eleita e o líder de bancada 

do PS, por leis de opinião, referiram que para os membros que mencionou a reunião imediata refere-

se a uma sessão ordinária. Referiu que o parecer diz que “A Assembleia Municipal é eleita por sufrágio 

universal, direto e secreto dos cidadãos recenseados na área da respetiva autarquia, segundo o sistema 

de representação proporcional, e é constituída por membros eleitos diretamente superior ao dos 

presidentes de junta de freguesia, que a integram”. Mais referiu que “Na ausência de disposição 

regimental compete à assembleia deliberar se a eleição é uninominal ou por meio de lista”, recordando 

que a nossa assembleia elegeu por lista. Ou seja, “Assim, e nestes pressupostos, a substituição do 

Presidente da Mesa da Assembleia deve operar-se da mesma forma em que se realizou a sua eleição 

para a mesma.”, sendo que vêm dar razão ao PSD quando dizem que é impossível eleger, crendo que 

é lógico, felizmente alguém veio reforçar isso, sendo que elegemos uma lista com três pessoas, uma 

lista única, sendo que destituir alguém dos três não lhe parece lógico e a lei vem nos dar razão. Mais 

referiu que o documento refere que “No caso presente a eleição ocorreu através de lista, ou seja, terá 

que ser eleita uma nova mesa, e não só o Presidente da Assembleia.” “No que respeita à questão. De 

a nova eleição ser em sessão ordinária ou extraordinária,  (…)” Sendo uma sessão extraordinária pode 

ser requerida por iniciativa da mesa, pelo presidente, ou após requerimento do Presidente da Câmara 

Municipal em cumprimento da deliberação desta, por um terço dos membros, ou por um número de 

cidadãos eleitores inscritos no recenseamento eleitoral”; “No caso de uma sessão ordinária a 

Assembleia só reúne em 5 sessões anuais”; “No entanto está regulamentado no artigo 5º do Regimento 

da Assembleia (…), que a nova eleição proceder-se-á ma reunião imediata. Ora no caso em apreço 

deveria ter sido na reunião extraordinária de 27-12-2009, uma vez, que foi a reunião imediatamente a 
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seguir, o que não aconteceu.” “Consideramos que o procedimento não foi o correto, pois a eleição da 

Mesa da Assembleia devia ter sido submetida logo na sessão extraordinária de 27.12.2019, logo, é de 

sublinhar que a eleição da nova Mesa da Assembleia vai ter de ser incluída na próxima sessão 

convocada, independentemente de ser ordinária ou extraordinária.”---------------------------------------------

---------Referiu ter em sua posse o Regimento da Assembleia e as Atas da Assembleia que comprovam 

que este parecer foi pedido, por alguém, que nós hoje vamos requerer saber quem era a Presidente 

da Assembleia Municipal, a 28 de janeiro de 2020, aquando este requerimento foi apresentado à CCDR. 

Realmente torna-se para nós um sentido de afirmação de perceber que a política quando é baseada 

em ética, completamente longe de qualquer interesse pessoal e sem fins vinculativos é bom ver que 

existem pessoas atentas e que existe uma lei para nos proteger e crê que o PSD neste mandato tem 

contribuído, fundamentalmente, para enriquecer o que são os trabalhos apolíticos do concelho de 

Góis, seja em termos das Juntas de Freguesia, da Assembleia Municipal e da própria Câmara. 

Seguramente o público que há muito tempo assiste a estas sessões percebe que o nosso 

funcionamento está diferente, está para melhor, está mais produtivo sendo com bastante agrado que 

estamos a ter frutos. Neste sentido, referiu que o PSD requere ao senhor Presidente da Mesa da 

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

perceber quem era a Presidente da Assembleia Municipal nesta data e efetivamente o parecer oficial 

que, na sua opinião, deveria ter sido disponibilizado a todos os elementos da Assembleia, porque nós 

hoje falámos de uma resposta do tribunal que não foi favorável à nossa ideia, mas nós temos a coragem 

de demonstrar quando as respostas não vão ao encontro do que nós pensamos. Nunca passará pela 

omissão de dados num sentido claro de continuar a poder manipular, a ter poder, isto torna-se num 

sistema que em nada enobrece o que é a vida política de Góis, nem traz melhores condições, antes 

pelo contrário, a todos os Goienses e a todos os corajosos que ainda acreditam que viver em Góis é 

bem melhor do que viver num outro local do planeta.---------------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que não irá responder à questão do senhor 

deputado Nuno Miguel Almeida Alves por respeito à Assembleia Municipal e pelas pessoas que estão 

presentes nesta sessão. Referiu que quando ouvimos algumas pessoas falar as próprias dever-se-iam 

ouvir, nós não somos aquilo que julgamos que somos, não é pelo facto de dizermos que somos pessoas 

sérias e eticamente corretas que passamos a sê-lo, ou seja, nós somos aquilo que os outros fazem de 

nós. Referiu que o Grupo do PSD fez uma queixa para o Ministério Público relativamente a um membro 
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que integra esta Assembleia Municipal, não o tendo feito quando estiveram no poder, não percebendo 

o porquê, poderiam tê-lo feito nessa altura, porquanto já se verificava essa infração, fizeram-no 

posteriormente, bem ou mal, mas julga que bem, tendo essa mesma queixa sido indeferida. Referiu 

que o PSD, no dia de hoje, diz exatamente o contrário, ou seja, que o indeferimento foi mal deferido, 

porquanto o PSD é que tem razão e não o Tribunal ou o Ministério Público, ou seja, a razão está do 

vosso lado. Em relação às questões focadas pelo senhor deputado relativamente à destituição da 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal referiu que o assunto foi aqui falado diversas vezes, já 

foi assumido que poderíamos ter cometido algum erro, assumimos isso tudo. Porém, lembrou que não 

houve erro na votação, tendo esta sido livre, limpa e democrática, i.e., a destituição da anterior 

Presidente da Mesa da Assembleia Municipal foi completamente limpa e eticamente correta. A eleição 

da nova lista foi exatamente na mesma, por isso é que o PSD teve quatro votos e os outros tiveram 

muito mais, o PSD perdeu porque em democracia quem perde é quem tem menos votos e foi isso que 

aconteceu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Posteriormente à intervenção dos senhores deputados inscritos para isso da palavra, referiu 

que o deputado Victor Manuel Fonseca Duarte pediu para usar da palavra, pelo que questionou a 

Assembleia Municipal se o mesmo poderia usar da mesma. -------------------------------------------------------

----------Dada a palavra, o deputado Nuno Miguel Almeida Alves referiu que vota favoravelmente e será 

sempre essa a sua posição para que todos possam intervir neste ponto que considera importante para 

os trabalhos da Assembleia Municipal. Porém, na sequência da sua intervenção apraz-lhe questionar 

o senhor Presidente da Assembleia Municipal se confirma que eleger uma mesa por lista e depois 

destituir apenas um elemento dessa lista é legal ou se somos nós que estamos contraditórios.---------- 

---------O senhor Presidente da Assembleia Municipal sobre a questão referiu que não confirma, nem 

deixa de confirmar, foi aquilo que se passou e todos nós aceitámos na altura, tendo sido isso que 

aconteceu. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------O deputado Nuno Miguel Almeida Alves referiu que importa lembrar que não existe uma 

ditadura de maioria, felizmente existem regras.  ----------------------------------------------------------------------

---------O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que também não há e não haverá 

ditaduras de minorias em democracia.------------------------------------------------------------------------------------ 
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----------Tanto a bancada do PS, como a do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis 

também anuíram a que o deputado Victor Manuel Fonseca Duarte usasse da palavra.--------------------- 

--------O deputado Victor Manuel Fonseca Duarte referiu que, presentemente, assistimos a várias 

versões de situações praticamente similares, ou seja, em redor da lei. Sendo que também hoje foi aqui 

criada a lei da opinião que, certamente, irá ser regulamentada e iremos perceber o que será a mesma. 

Referiu que o que lhe parece é, e que quando as leis são feitas têm na sua base valores éticos e morais 

pelo que reflete a sociedade, ou seja, servem para regular a sociedade e os seus valores éticos e morais. 

Naturalmente que a moral é subjectiva porque o que é bom para uns, poderá não sê-lo para outros, 

porém a ética distingue bem o que é errado e o que é certo, sendo esse o verdadeiro sentido da 

palavra. Quando se fala aqui em ética em relação à sua pessoa apelida como um “assassinato” de 

caráter, não sendo mais coisa nenhuma, ou seja, é como seja um ataque ad hominem. De facto, temos 

aqui a questão de destruir a reputação e o bom nome, sendo efetivamente esta a questão em causa, 

mas não deve ser esse o caminho a seguir. Quando falamos na questão da política do nosso concelho, 

estamos a falar daquilo que nos move pelo nosso concelho e, de facto, nada se veio a passar conforme 

se confirmou  que pudesse por em causa qualquer legalidade do ato em si. Obviamente que já havia 

essa informação de quem tem o direito de o fazer, sendo que não havia necessidade nenhuma de 

arrastar toda esta situação, porque o que estamos a tratar de facto não é um assunto de interesse para 

o concelho, mas sim um “assassinato” de caráter que está em causa. Referiu que a sua pessoa nos anos 

que tem como autarca nunca abandonou um projeto, sempre se submeteu, ao contrário de algumas 

pessoas aqui presentes, a votos no período certo, nunca a meio do campeonato mudar a sua posição, 

sempre foi coerente naquilo que assumiu perante os eleitores e cidadãos de Góis, sabendo estes que 

durante os quatro anos é esse o seu compromisso, é isso que irá cumprir, independentemente, do que 

possa vir a acontecer. Terminou referindo que o que está em causa é simplesmente o que é melhor 

para o concelho, para a nossa terra, sendo essa a obrigação dos eleitos locais, por isso é que muitas 

vezes todos nós votamos, por unanimidade, o mesmo assunto, apesar de pensarmos diferente e 

termos formas diferentes de ver, sendo que o que nos une é de facto o nosso concelho. Referiu que 

os compromissos que vamos assumindo ao longo dos mandatos, só quem não reconhece a mais valia 

que é a democracia, e quem não valoriza a democracia é que pode por em causa o quer que seja. 

Referiu que o que esteve aqui em causa foi de facto um “assassinato” de caráter, não tendo sido mais 

nada do que isso e nunca aqui o concelho de Góis teve qualquer interesse para quem questionou a 
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nomeação da senhora Presidente da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------

---------Dada a palavra, a deputada Maria do Céu Simões Alves referiu que em virtude de ter sido a sua 

pessoa que expôs o assunto sobre a acção contra o senhor Victor Manuel Fonseca Duarte, apraz-lhe 

mencionar que não há qualquer ataque pessoal, sendo isso absolutamente claro. Referiu que o que 

está em causa e que é a posição do PSD é a apreciação política do que está em causa com respeito ao 

senhor Victor Manuel Fonseca Duarte. Quando o mesmo repete que isto não é mais do que um 

assassinato de caráter só pode entender que é o próprio sentimento da pessoa e não aquilo que o 

Grupo do PSD expôs e reclama. Felizmente que vivemos numa democracia e que temos direito à 

liberdade de expressão, de opinião, e de manter as nossas convicções naquilo em que acreditamos.---

----------Dada a palavra, a senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz referiu que na 

sequência da intervenção do deputado Nuno Miguel Almeida Alves apraz-lhe mencionar que, por 

lapso, o próprio não completou a informação sobre a resposta da CPCJ de Góis. Referiu que, na 

realidade, a Maria Helena Antunes Barata Moniz, na qualidade de Presidente da CPCJ, deu informação 

que teria sido indeferido o pedido para efeito de audição, só que o senhor deputado se esqueceu de 

informar que esse mesmo indeferimento foi deliberado, em sede de reunião da CPCJ, na sua 

modalidade Alargada.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Municipal para proceder aos esclarecimentos que entender ser convenientes.-------------------------------

----------Dada a palavra, a senhora Presidente da Câmara Municipal referiu estar a cumprir o último ano 

do seu último mandato pelo que se tudo correr, como está a contar, daqui a um ano será seguramente 

a última sessão da Assembleia Municipal deste mandato. Referiu esperar ter a oportunidade, daqui a 

um ano, de transmitir em sede do órgão deliberativo qual o sentimento que leva da política depois de 

completar os doze anos de mandato, sendo importante que possamos passar a mensagem e trazer 

alguma alegria e sã convivência entre todos, porque Góis como os outros concelhos tem, 

naturalmente, que ter vida política e vida partidária, pelo que temos que levar isto com entusiasmo, 

sem rancores e sem ódios.---------------------------------------------------------------------------------------------------

----------Relativamente aos assuntos de interesse para o município referiu que na sequência da 

intervenção da deputada Maria do Céu Simões Alves apraz-lhe referir qual tem sido o envolvimento e 

trabalho da Câmara Municipal no âmbito da Pandemia COVID-19. Referiu que existem ações que 

emanam do orçamento municipal e de iniciativa própria, existindo um conjunto de medidas que temos 
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partilhado e divido custos com a CIM RC, salientando que no cômputo geral está a falar da questão da 

aquisição de testes, adquiridos da partilha realizada com a CIM RC e testes iniciativa da Câmara 

Municipal. No início de maio foram realizados cerca de trezentos testes  a grupos que entendemos ser 

maior de risco em articulação com o nosso delegado de saúde, como autoridade de saúde local, que 

nos podia também dar algumas indicações e orientações naquilo que se pode apelidar de grupos de 

maior vulnerabilidade e risco. Pelo que foram realizados testes ao nosso corpo de Bombeiros 

Voluntários de Góis, pessoal das IPSS’s, trabalhadores da Câmara Municipal, sobretudo os que exercem 

funções no tratamento de águas e recolha de lixo, carteiros e militares da GNR, tendo estes testes sido 

da iniciativa da Autarquia. Referiu que, na passada semana, foi feito o rastreio a todo pessoal não 

docente, o pessoal afeto ao Pavilhão Gimnodesportivo, trabalhadores do espaço Internet e Biblioteca 

Municipal, bem como aos trabalhadores da Residência de Estudantes e Diretora,  sendo que, no dia de 

hoje, se encontra a decorrer o rastreio ao pessoal docente porquanto foi seu compromisso em sede 

de reunião do Conselho Municipal de Educação. Referiu que a CIM RC comparticipou a aquisição de 

alguns testes como de equipamento, sendo exemplo disso máscaras, desinfetante e equipamentos 

descartáveis para os trabalhadores que exercem as suas funções na recolha do lixo e em outros 

serviços que têm de usar este tipo de equipamento. Referiu que se tem feito o que é possível e que 

nos onere menos o orçamento municipal e naquilo que somos convocados a partilhar com a CIM RC 

temos aproveitado ao máximo uma vez que a CIM RC também irá apresentar candidaturas havendo 

comparticipações. Referiu ter noção daquele que foi o investimento municipal tendo sido já solicitado 

informação sobre as nossas aquisições e os montantes envolvidos esperando que possamos ser 

ressarcidos de alguma forma face ao montante que investimos. Referiu que o orçamento municipal foi 

aprovado há um ano atrás, sendo do conhecimento de todos os valores, havendo um conjunto de 

despesas adicionais que decorrem de factores exógenos com os quais não estávamos a contar, sendo 

exemplo a Pandemia COVID-19, intempéries, derrocadas e outros fenómenos da natureza que depois 

são objeto de algumas intervenções em sede do órgão deliberativo no sentido de terem conhecimento 

quando é que algumas situações são repostas, tornando-se impossível chegar a tudo. Acresce que não 

podemos fazer do nosso orçamento municipal nenhuma entidade bancária porquanto o mesmo tem 

regras e um conjunto de procedimentos que temos que respeitar, sendo que algumas vezes é 

necessário retirar de algumas rubricas para colocar em outras sempre na convicção que quando 

retiramos de algum lado fica o mesmo descapitalizado. Quem vier no futuro irá ver o quanto é difícil 
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governar uma organização onde à partida o dinheiro está quase contado ao cêntimo. Quando surgem 

despesas com as quais não contávamos, sendo este um ano que estas surgiram, a par com o ano dos 

incêndios, bem como do ano seguinte com a recuperação do âmbito dos incêndios, torna-se impossível 

chegar a tudo, contudo tentamos fazer sempre o nosso melhor. -------------------------------------------------

-----------Relativamente à questão da saúde no concelho deseja tranquilizar todos porquanto em sede 

do Executivo também já se falou deste assunto, situação que se tende a agravar, sendo evidente que 

ninguém quer ter problemas, porquanto não existem muitas reclamações escritas no Centro de Saúde 

por parte da maioria dos utentes, sendo que ninguém toma uma atitude face ao que está a acontecer. 

Referiu ser degradante o que se passa no concelho a vários níveis havendo uma precaridade ao nível 

da saúde, relembrando que no ano de 1989 tínhamos o SAP a funcionar durante 24 horas, bem como 

cerca de 10 extensões de saúde, um corpo clínico, assistentes técnicos e operacionais  de luxo, sendo 

que volvidas três décadas estamos num retrocesso absoluto. Referiu que quando o senhor líder da 

bancada do PS falou na necessidade absoluta de lutarmos com a questão da coesão, sendo um 

vocábulo reclamado diariamente, porquanto desejamos melhores condições de vida para o interior, 

nunca se ouviu falar de tantos milhões ao segundo, sendo certo que aqui em Góis há um retrocesso 

naquilo que são os serviços públicos essenciais. Enquanto a Câmara Municipal pretende cada vez mais 

prestar melhores serviços, porquanto é um serviço público e deve prestar contas à população, os 

outros serviços públicos que dependem da administração central, sinceramente, cada vez nos deixam 

mais a desejar. No âmbito do que está a acontecer na área da saúde referiu que tomou como 

procedimento contactar com o senhor coordenador interino do Centro de Saúde de Góis, o Diretor 

dos ACES do Pinhal Interior Norte, Dr. Avelino Pedroso, e caso não consiga informação necessária irá 

contactar a ARSC, e em último caso, o recurso ao Secretário de Estado e também à senhora Ministra 

da Saúde. Pelo que quando tiver notícias das diligências tomadas irá informar os órgãos executivo e 

deliberativo, realçando que também é obrigação tratar também da saúde das nossas populações, 

apesar de não ser da competência da Câmara Municipal temos que denunciar o que está  acontecer 

no nosso concelho porquanto contraria os princípios e a génese daquilo que é o SNS, sendo que 

seguramente se o senhor Dr. António Arnaud estivesse vivo estaria muito triste porque é tudo ao 

contrário daquilo que um dia concebeu no âmbito do SNS.---------------------------------------------------------

----------Relativamente às situações apontadas tanto na freguesia de Alvares, como de Vila Nova do 

Ceira, referiu que são duas freguesias que a preocupam, porém preocupam-na muito mais a freguesia 
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de Góis e a União de Freguesias de Colmeal e do Cadafaz, uma vez que dentro da Câmara Municipal 

tem o privilégio de trabalhar numa relação direta com Vila Nova do Ceira e com Alvares, sendo que 

entende que se as situações foram distribuídas por todos poder-se-á chegar a todo o lado, sendo 

impossível a sua pessoa concentrar todas as situações. Atendendo a que o seu Secretário, o Vereador 

e seu Secretário são destas duas freguesias não haveria necessidade de, em sede de Assembleia 

Municipal, ter que ouvir o que se vai passando  nas nossas freguesias, quando era tudo tão fácil de se 

resolver se todos tivermos imbuídos do mesmo compromisso e do mesmo sentido de 

responsabilidade. Quanto à empreitada da Praia do Sinhel referiu que a mesma nunca se teria atrasado 

se o que se defende fosse defendido por todos, referindo que recentemente teve conhecimento de 

uma situação através de um empresário local que a informou do que se estava a passar nessa 

empreitada, facto que agradeceu, uma vez que se terá que deslocar ao local para falar com o 

empreiteiro a quem foi adjudicada a empreitada. Quanto à situação exposta relativa à EN2 em Alvares 

referiu que irá apresentar o assunto à Infraestruturas de Portugal. No que concerne às estradas 

florestais apraz-lhe referir que estas estão sempre inacabadas porque a Câmara Municipal tem um 

Plano no âmbito da Proteção Civil que estamos a cumprir rigorosamente, o Plano Municipal da Defesa 

da Floresta Contra Incêndios, havendo pessoas nesta sala que fazem parte das Comissões e que 

também integram a Comissão Municipal da Proteção Civil, ficando triste pelo facto de ter que ser neste 

órgão que se aproveita para falar de tudo quando há tanta gente com responsabilidade a par com a 

sua pessoa. Referiu que essas mesmas pessoas têm o mesmo conhecimento que a sua pessoa, 

realçando que temos um plano que está a ser cumprido, sendo que não existem máquinas propriedade 

do Município dependendo da ADESA pelo que existem limites para a utilização desse equipamento. 

Presentemente a máquina encontra-se no Município de Góis, porém é impossível chegar a tudo o que 

é necessário realizar, sendo que quando acabarmos os trabalhos que se encontram a ser realizados, 

provavelmente, outras reclamações haverão em outras freguesias do concelho, porém de tudo tem 

sido feito para chegarmos a todos os lados. Referiu que se as Juntas de Freguesias e os Conselhos 

Diretivos dos Baldios desejassem contratualizar uma intervenção diferente no concelho em termos de 

limpeza de estradões e aceiros com certeza que conseguíamos fazer um outro trabalho que hoje não 

conseguimos fazer por questões logísticas, por não termos maquinaria bem como operadores 

suficientes de máquinas na Câmara Municipal.  Acrescentou que a Câmara Municipal tem de cumprir 

o Plano Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios. Quanto à situação exposta pelo deputado 
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Antonino dos Prazeres Antunes referiu que irá verificar a mesma. Quanto à estrada da Monteiria, 

situação exposta pelo deputado António Barata Carvalho, apraz-lhe mencionar que a par com esta 

existem outras, tal como a dos Povorais, Corterredor, Ádela e Açor, tendo sido feito procedimento 

concursal para esta última tendo este ficado deserto pelo que será de novo lançado procedimento 

com preços diferentes. A acrescentar a estas temos também a situação de Canaveias e do açude de 

Carcavelos, pelo que fazendo as contas por alto para as intervenções necessárias rondarão o meio 

milhão de euros. Referiu a impossibilidade de retirar valor de outras rubricas, realçando o 

compromisso mensal que a Câmara Municipal tem para com outras entidades, como é do 

conhecimento de todos, ou seja, os subsídios atribuídos às entidades oscilam entre o meio milhão de 

euros até aos novecentos mil euros. Acresce que a Câmara Municipal ainda não recebeu a totalidade 

da dotação do Fundo Emergência Municipal, no âmbito do Leslie, tendo apenas sido recebido 17% 

daquilo que é devido a Góis, e com esse valor foi feita a intervenção na cobertura do Pavilhão 

Gimnodesportivo, recordando que após esta intempérie surgiu uma outra que também fez bastantes 

prejuízos no concelho. Referiu que ainda não recebemos o valor no âmbito dos prejuízos apresentados 

pelo Leslie ao FEM, cerca de um milhão de euros. Contudo, iremos acudir áquilo que é mais prioritário 

dentro do que se entende ser prioritário, sendo que dentro daquilo que é a nossa disponibilidade 

orçamental, como já referiu, temos a questão de Açor-Ádela e a dotação para os Povorais. Referiu 

contar com o financiamento para as infraestruturas de apoio à Praia de Alvares sendo que a Câmara 

Municipal tem de apresentar para esse mesmo efeito uma candidatura perante um aviso que seria 

publicitado até ao dia 30.09.20, o qual até à presente data não foi publicado, significando que ao 

apresentarmos a candidatura, talvez durante o mês de outubro, há também uma quase garantia que 

os valores que nos vão ser ressarcidos são na ordem dos 90% do investimento, em cerca de 

quatrocentos mil euros, traduzindo-se num encaixe para a Câmara Municipal, mas com certeza só trará 

reflexos no ano de 2021, porquanto esta receita terá de entrar até 31.12.2020, sendo executada no 

ano de 2021. Apesar de saber que as Juntas de Freguesias se deparam com algumas dificuldades, existe 

alguma entrada de meios financeiros que poderiam ser também canalizados para este tipo de 

investimentos porque se de facto quem responde a tudo é a Câmara Municipal uma autarquia como a 

nossa é impossível aguentar com tudo. Relativamente à questão do Caracol, em Vila Nova do Ceira,  

tal como se comprometeu falou com a Infraestruturas de Portugal pelo que sendo um troço 

desclassificado caberá à Câmara Municipal a intervenção no piso que abateu. -------------------------------
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--------Relativamente ao processo do limite do concelho referiu tratar-se de um processo que não é tão 

simples quanto parece porquanto Góis depende de três Câmaras Municipais, de três Assembleias 

Municipais, de três Juntas de Freguesia e de três Assembleias de Freguesias respetivamente dos 

concelhos de Arganil, Lousã e Vila Nova de Poiares. Referiu que neste processo terá que haver aquilo 

que se chama de solidariedade entre municípios e a vontade expressa do interesse supramunicipal, 

estando um pouco cética relativamente a esta questão, a qual possivelmente só se resolverá através 

de um processo judicial. ------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Quanto à questão das conferências e debates referiu defender muito as mesmas com temas 

que de facto nos tragam futuro porque o está em causa hoje não é pensar o futuro, mas sim fazer o 

futuro, porquanto a pandemia nos trouxe muitos alertas e para quem ainda não acreditou o mundo 

mudou mesmo. Pelo que não podia estar mais de acordo como senhor deputado José Carlos Rodrigues 

Garcia porquanto parece que só há vida nas áreas metropolitanas de Lisboa e Porto, e, só se fala neste 

território de baixa densidade e interioridade quando dá jeito. Quando ouvimos falar da “bazuca” 

financeira de quinze mil milhões de euros iremos ter oportunidade de ver para onde é que esses 

valores irão ser canalizados, sendo que com as suas palavras não está falar contra quem nos governa, 

mas é triste o que passamos nestes territórios e que não consigamos mais do que temos direito por 

lei. Os meios financeiros que vêm para o concelho de Góis são fruto do que  está legislado em termos 

da lei das finanças locais, ou seja, as transferências mensais, o chamado FEF, sendo que de vez 

enquanto são transferidos alguns meios financeiros que podemos apelidar de caráter extraordinário, 

mas de resto o que nós vemos de facto é a concentração dos pacotes financeiros que muitas das vezes 

são escandalosos para os territórios com maior número de habitantes. Acreditamos que nesta 

“bazuca” financeira Góis possa vir a ser atendido, pelo que iremos promover, aproveitando para 

responder quais as medidas que iremos aplicar ao tecido empresarial local fruto da Pandemia COVID-

19. Salientou que o assunto não está esquecido, sendo que a melhor estratégia de definir um 

regulamento municipal de apoio ou um conjunto de medidas de apoio ao tecido empresarial local é 

promover uma reunião com todos aqueles que existem no concelho de Góis, porquanto são os 

próprios que nos podem dizer que prejuízos tiveram e em quê é que a Câmara Municipal pode ser útil, 

porque se houverem medidas que envolvem meios financeiros desejava alertar a Assembleia 

Municipal que também para isso vai ser preciso dotação financeira, i.e., terá de existir dotação para 

esse mesmo efeito. Quanto ao muro de suporte nas Canaveias referiu que a informação que dispõe é 
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que a situação está a ser tratada. Quanto ao Parque Municipal referiu que é intenção, no presente 

ano, deslocalizar alguns serviços para este equipamento, informando que existe uma dotação no 

orçamento municipal que não chega para equiparmos totalmente esta infraestrutura. No âmbito da 

visita agendada, para o dia 28.09.20, pela senhora Ministra da Coesão Territorial era intenção da 

Câmara Municipal visitar este investimento, porquanto era importante que o mesmo fosse financiado. 

Ainda sobre o Parque Municipal referiu que o mesmo está em condições de ser utilizado, sendo que a 

Câmara Municipal irá proceder ao lançamento de procedimento concursal para a empreitada de 

requalificação do acesso ao mesmo. Quanto ao posto de carregamento para viaturas elétricas referiu 

que a Câmara Municipal possui um junto do Posto da GNR, porém o mesmo ainda não se encontra em 

funcionamento por fatores externos à Câmara Municipal. Quanto aos autocolantes existentes 

monumento da EN2 junto ao Parque do Baião referiu que é a marca que muitos passam no nosso 

concelho. Dirigiu o seu agradecimento à deputada Ana Paula Rodrigues Gonçalves pelas palavras 

proferidas relativamente às parcerias realizadas uma vez que estas são muito importantes. Quanto à 

intervenção do deputado Luís Filipe de Almeida Nogueira Dias não pode estar mais de acordo 

relativamente à intervenção feita na rampa junto ao serviço de finanças porquanto não era preciso 

que a sua pessoa tivesse levado tanta “pancada” por causa do arranjo da mesma, tendo sido uma 

intervenção fácil. Relativamente à Quinta do Baião referiu que a Câmara Municipal irá cumprir com a 

deliberação da clausula de reversão, tendo sido realizada reunião entre as duas entidades, com os 

respetivos advogados, sendo desejo de ambas as partes que seja um processo pacífico, podendo  este 

processo passar por uma ação comum/principal em que não há lugar a julgamento, mas caberá ao juiz 

decidir. Referiu que a escritura de compra e venda da referida parcela não é clara havendo alguma 

dificuldade em percebê-la, ou seja, não é clara em relação à reversão título gracioso ou se há lugar a 

pagamento à Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra, pelo que é entendimento 

comum que o melhor é enveredarmos por uma ação comum, a qual passará por uma decisão de um 

tribunal, sendo que irá dizer claramente quem é quem e o que se deve pagar. Referiu que a reversão 

será feita através de uma escritura onde ambas as partes terão que estar presentes, assunto que terá 

que ser presente à Câmara Municipal para lhe dar poderes para outorga da escritura, cabendo à 

Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra deliberar, em assembleia geral, autorizar a 

escritura de reversão e designar duas pessoas da direção para outorga da mesma. Referiu ser um 

processo muito complexo que irá ter fim, o qual marca o final da sua vida autarca em Góis, como 
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Presidente de Câmara, pelo que desejava deixar este assunto tratado. Quanto à Casa do Artista referiu 

que o compromisso que havia com a Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra acabou, 

agradecendo a disponibilidade desta ADL, sendo que desde o ano passado a Câmara Municipal já usa 

em exclusividade o imóvel. Referiu que a Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra é 

uma entidade de bem assim como as pessoas que trabalham e dirigem esta ADL tendo a noção que 

não dispõem de recursos humanos suficientes para garantir o funcionamento, ao longo do ano, da 

Casa do Artista, tendo a Câmara Municipal garantido o seu funcionamento. Referiu que para a Câmara 

Municipal tem sido uma valia fantástica porquanto se tem poupado dinheiro em alojamento no âmbito 

dos eventos promovidos em Góis, sempre que as unidades hoteleiras em Góis se encontram lotadas. 

Pelo que a Casa do Artista voltará a ser gerida pela Câmara Municipal não significando as suas palavras 

que num futuro possa vir a ser gerida por privados através de um arrendamento ou parceria. Quanto 

à Pedra Letreira somente não temos identificada a mesma porque é a Direção Regional da Cultura do 

Centro que nos autoriza a colocação de sinalética, sendo que na passada semana a nossa arqueóloga 

voltou juntamente com o senhor Chefe do GAP, em seu nome, a interpelar novamente se pudemos 

colocar uma placa de identificação no âmbito da Rota da EN2. Quanto às minas da Roda referiu que 

estas não são propriedade da Câmara Municipal, não significando que a ideia não seja interessante e 

que, naturalmente, possam vir a ser parte de um roteiro turístico, bem como os Penedos de Góis. Da 

parte da gastronomia referiu que foi criada a Confraria do Cabrito, a qual se encontra estagnada, 

apesar das diligências não se consegue reativar a mesma, estando a sua pessoa na sua génese, sendo 

um processo complexo e complicado. Referiu a existência de restaurantes no concelho que têm 

chanfana todo o ano nas suas ementas, sendo esta uma iguaria de Góis, sendo que na reunião que 

pretendemos realizar com o tecido empresarial local é sua intenção falar em apostar um pouco mais 

no nosso património gastronómico. Quanto à iluminação da escada de acesso ao Parque do Castelo 

irá inteirar-se da situação sendo que irá solicitar ao trabalhador da Câmara Municipal da área em 

questão para se deslocar ao local e verificar a situação. No que concerne ao e-mail relativo ao 

empresário Alexandre Vieira, prevaleceu-se da oportunidade para fazer publicamente um pedido de 

desculpas ao senhor Presidente da Assembleia Municipal porquanto solicitou que respondesse a essa 

comunicação não tendo ainda a sua pessoa respondido. Contudo, referiu que desejava clarificar 

perante a Assembleia Municipal que nunca conheceu o empresário Alexandre Vieira, conhecendo sim 

o senhor Enfermeiro Alexandre Vieira, desconhecendo que tinha uma empresa e que era empresário, 
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nunca lhe foi apresentado nessa sua qualidade, pelo que pensa não ser seu lapso. Referiu não gostar 

de invocar desconhecimento, mas quanto a esta situação é mesmo verdade, reiterando as suas 

palavras de desconhecimento quanto a ser empresário, salientando que desde que chegou a Góis não 

tinha conhecimento que era empresário e que tinha uma empresa. Acrescentou que nunca a empresa 

lhe foi apresentada e não consta sequer da lista das empresas do concelho de Góis, pelo que se a 

quiserem apresentar para constar na lista de empresários de Góis fará com toda a isenção e 

imparcialidade com fazemos com as restantes empresas do concelho. Acresce que os testes que foram 

feitos e o laboratório que foi contratualizado referiu que, enquanto Presidente da Câmara Municipal, 

nunca permitirá que alguém se imiscua nas suas competências sendo que o legislador deu 

competências ao órgão Presidente, ao órgão Câmara Municipal e ao órgão Assembleia Municipal,  é 

sua competência escolher dentro daquilo que é menos oneroso ao concelho de Góis, porque a si 

ninguém lhe apresentou uma proposta, sendo que o laboratório com que a Câmara Municipal está a 

trabalhar apresentou-nos uma proposta credível, à altura do nosso orçamento, a que se associou um 

privado, que pediu anonimato, e que nos ajudou nessa despesa pagando diretamente ao laboratório. 

É importante percebermos os contornos daquilo que está à nossa volta, não se deve somente reclamar 

porquanto vivemos meses de pandemia e nunca teve nenhum empresário ligado à saúde que fizesse 

um telefonema e que lhe dissesse se precisava de alguma coisa. Devemos ter como princípio a ética e 

defender os valores de Góis e dos Goienses sendo isso que faz todos os dias, sendo que não irá permitir 

que alguém se imiscua nas suas escolhas porquanto é uma competência sua e não prejudicou Góis, 

muito pelo contrário fizemos cerca de trezentos testes a um conjunto de profissionais, podendo vir a 

ter problemas por ter feito um trabalho que não está na sua competência e nem é da obrigação da 

Câmara Municipal, i.e., rastrear alguns profissionais que não competia a si. Quanto ao Plano de 

Recuperação referiu que se está a trabalhar nesse sentido, tendo sido realizada uma reunião em 

Penela onde este presente a Secretária de Estado para a Valorização do Interior, conjuntamente com 

os 21 concelhos que foram vítimas de incêndio nos anos 2017 e 2018. Como é do conhecimento de 

todos nessa altura foi feito um Plano de Recuperação para o Pinhal Interior, um conjunto de mais de 

150 medidas algumas dotadas através de decisões governamentais, desde logo a situação do Cadastro, 

tendo Góis beneficiado do projeto-piloto do Cadastro, as Aldeias Seguras também beneficiamos e 

somos uma boa prática no país neste projeto. Referiu que na reunião foi feito um balanço das medidas 

que tinham sido executadas e dotadas, sendo que volvidos três anos foi-nos pedido que fizéssemos 
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uma revisão desse Plano e que apresentássemos uma estratégia concreta e objetiva para o Pinhal 

Interior com investimentos coerentes e estruturantes e que consigam ancorar o futuro destes 

territórios. Foi feito um trabalho a que se denominou de Memorando estando a trabalhar no 

documento porquanto foi solicitado a todos os Presidentes de Câmara que se pronunciassem, pois 

trata-se de uma versão provisória, a qual terá que ser submetida ao Executivo municipal e, 

naturalmente, fazer chegar esta à Assembleia Municipal. Na revisão do Plano de Recuperação do 

Pinhal Interior já falamos da recuperação, da resiliência e tentámos ancorar no plano estratégico que 

foi feito pelo António Costa e Silva, sendo que tínhamos um investimento estruturante para cada 

concelho, temos que saber aquilo que queremos para o nosso concelho pelo que pode oscilar entre os 

sessenta e os cem milhões de euros. É um facto que está um pouco empolado pelo que se puder ser  

cinquenta ou sessenta milhões de euros já ficamos, naturalmente, satisfeitos, tendo para o efeito 

apresentado exemplos de alguns projetos estruturantes, nomeadamente, os Projetos: “Living in 

Pinhal-Viver no Pinhal Interior”; “Invest in Pinhal”, na área do empreendedorismo e das economias 

locais; “Projetos Transformadores”, temos três grandes ações com sub ações, sendo absolutamente 

importante e que vamos tentar que nos ouçam é a questão da governação, ou seja, o modelo de 

gorvernança destas medidas que nos solicitaram a revisão.--------------------------------------------------------- 

---------Relativamente ao Sistema de Mobilidade do Mondego referiu que teve a oportunidade de estar 

presente juntamente com o senhor Presidente da Assembleia Municipal na apresentação do mesmo, 

tendo tido a oportunidade para falar com o senhor Dr. Pedro Nuno Santos, Ministro das Infraestruturas 

e da Habitação, tendo a sua pessoa lhe comunicado se o PO SEUR tem vinte e cinco milhões de euros 

para o Sistema de Mobilidade do Mondego, com quinze meses de prazo de empreitada, questionando 

se não haveria mais cinco milhões de euros para que o referido Sistema de Mobilidade do Mondego 

chegar à Candosa, Vila Nova do Ceira. Referiu que se prevaleceu da oportunidade para falar do que foi 

projetado há muitos anos, tendo obtido como resposta nunca ter ouvido falar no mesmo, salientando 

ter tido também a oportunidade para falar com a Dr.ª Helena Azevedo, Presidente da Comissão 

Diretiva do PO SEUR, tendo também apresentado a mesma questão, tendo dito que a Câmara 

Municipal irá compilar um dossier sobre este assunto. Acrescentou que, sobre este assunto, também 

falou com o Presidente da Câmara Municipal de Arganil que se solidarizou para que este projeto 

também possa vir a ser uma realidade nos dois concelhos, sendo que este projeto ancorava o nosso 

território de uma outra maneira o que seria realmente uma mais valia. Referiu que ficou de elaborar 
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um dossier da documentação existente na Câmara Municipal sobre o processo antigo para que a linha 

de comboio entre Serpins e Vila Nova do Ceira para ser entregue ao senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, salientando que a Câmara Municipal de Arganil também tem alguma documentação sobre 

esse mesmo processo. Ainda sobre este assunto referiu que a Câmara Municipal não está alheia ao 

mesmo considerando que seria um feito muito importante para o concelho de Góis e com certeza se 

o tivéssemos feito há 30 anos atrás, e lutado todos pelos mesmos objetivos, seguramente, teríamos 

estado naquele auto de consignação na cerimónia a assinar até Vila Nova do Ceira. ------------------------

----------No que concerne às questões colocadas na área da educação referiu ter sido seu entendimento 

que o senhor deputado Nuno Miguel Almeida Alves desejaria ter um dossier para que o assunto fosse 

objeto de discussão numa sessão da Assembleia Municipal, pelo que se prevaleceu da oportunidade 

para questionar o deputado sobre as suas questões.-----------------------------------------------------------------

----------Dada a palavra, o deputado Nuno Miguel Almeida Alves referiu ter sido solicitado pela sua 

pessoa o agendamento da temática da educação no nosso concelho, por duas vezes, sendo que da 

primeira vez não existia informação para que o assunto fosse discutido, da segunda vez  que o assunto 

foi objeto de intervenção foi constituída uma comissão de acompanhamento, bem como aguardar por 

parte do município de uma resposta cabal sobre a matéria em questão para que o assunto pudesse vir 

a ser agendado e discutido em sede de Assembleia Municipal, tendo dado conhecimento da 

documentação solicitada. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

---------A senhora Presidente referiu ter estado equivocada quanto a este assunto, pelo que irá tomar 

as diligências para que se elabore um dossier sobre o assunto em questão e entregá-lo ao senhor 

Presidente da Assembleia Municipal para que tome as devidas diligências sobre esta matéria.-----------

---------Relativamente à localização do Parque Municipal referiu que quando foi estudado os possíveis  

locais para a construção do referido equipamento foram apontados três sítios tendo a escolha recaído 

num quarto local, uma vez que ficou menos oneroso por se tratar de uma propriedade da Câmara 

Municipal, salientando que uma das opções a autarquia teria que desembolsar duzentos e cinquenta 

mil euros. Referiu que o local escolhido não irá hipotecar aquela zona, primeiro porque a Câmara 

Municipal irá requalificar o pavimento ali existente, sendo que no alinhamento da infraestrutura 

municipal fica o polo operacional da APIN. Referiu que um dia podemos ainda ter que aplaudir a 

decisão da Câmara Municipal, sendo que não basta proferir que foi uma má localização, porque se o 

foi esse deveria ter sido sempre o mesmo posicionamento, sendo que quando foi presente e pedido 
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de empréstimo para aplicar do Parque Municipal deveriam ter tido o mesmo princípio, não votarem 

favoravelmente por não concordarem com a localização. Acrescentou que a Câmara Municipal pode 

ter criado nesta zona o princípio de um grande investimento porquanto existe no Quadro Comunitário 

de apoio em vigor uma linha de financiamento que se chama a “last mile” sendo que podemos chamar 

ali o acesso a uma área empresarial local. Porém, referiu que tem de se provar que para além do 

Parque Municipal pode surgir naquele alinhamento outros investimentos empresariais, tendo dado 

como exemplo um centro de investigação de estudos ligado à floresta, com a componente científica e 

prática de investigação ligada ao ordenamento podendo ser um investimento que podemos reclamar 

no âmbito do Programa de Revitalização do Pinhal Interior. Referiu pretender incluir numa candidatura 

o Parque Municipal que somente será possível se lhes chamarmos uma área empresarial local. ---------

-----------Relativamente à situação exposta na Rua Francisco Martins Carneiro, Vila Nova do Ceira, 

referiu que, presentemente, não tem conhecimento suficiente para se pronunciar sobre a situação, 

porém irá dar indicação aos serviços para que verifiquem a mesma in loco  a situação.---------------------

------------Dada a palavra o deputado Nuno Miguel Almeida Alves referiu que a localização do Parque 

Municipal foi deliberado no mandato anterior, pelo que o PSD não teve a oportunidade de emitir o seu 

parecer sobre a localização deste investimento municipal, pelo que quando o empréstimo foi presente 

em sede do órgão deliberativo tomaram como posição votar favoravelmente o mesmo tendo em conta 

que esta infraestrutura irá melhorar as condições laborais dos trabalhadores da Câmara Municipal. 

Mais referiu que é seu desejo que as palavras da senhora Presidente da Câmara Municipal se 

concretizem relativamente à zona onde foi implementado o Parque Municipal uma vez que será o seu 

sucesso e também o de todos os Goienses. -----------------------------------------------------------------------------

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

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

--------1. CPCJ DE GÓIS/DESIGNAÇÃO DE QUATRO CIDADÃOS ELEITORES PARA INTEGRAREM A 

COMISSÃO ALARGADA DA CPCJ DE GÓIS------------------------------------------------------------------------------- 

--------O senhor Presidente da Assembleia referiu que a alínea l), do nº1, do artigo 17º da  Lei n.º 

147/99, de 01 de Setembro, Lei de Protecção de Crianças e Jovens em Perigo, que integram a Comissão 

Alargada quatro cidadãos eleitores, preferencialmente com especiais conhecimentos ou capacidades 

para intervir na área das crianças e jovens em perigo, designados pela assembleia municipal, ou pelas 
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assembleias municipais ou assembleia de freguesia, nos casos previstos, respetivamente, nas alíneas 

b) e a) do nº 2 do artigo 15º. ------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Face ao exposto, questionou os senhores líderes de bancada se tinham alguma proposta  comum 

para apresentar, ou se desejavam apresentar, individualmente, cidadãos para que estes sejam objeto 

de designação.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor líder de bancada do PSD apresentou como cidadã designada pelo PSD a senhora Dr.ª 

Teresa Margarida Rosa Barata.----------------------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor Líder de bancada do PS referiu que a senhora Dr.ª Aida de Jesus Garcia Martins Baeta, 

por motivos alegados, solicitou que não fosse designada. Em sua substituição apresentou como 

proposta a Dr.ª Dina Marlene Bandeira Carvalho, mantendo-se a Dr.ª Ana Paula Rodrigues Gonçalves.-

--------O senhor líder de bancada do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis apresentou 

como cidadã a designar a senhora D. Maria Helena Antunes Barata Moniz.------------------------------------

--------A Assembleia Municipal designou as cidadãs eleitoras Maria Helena Antunes Barata Moniz, Ana 

Paula Rodrigues Gonçalves, Teresa Margarida Rosa Barata e Dina Marlene Bandeira Carvalho para 

integrarem a Comissão Alargada da CPCJ de Góis. --------------------------------------------------------------------

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

--------2. LEI N.º 50/2018, DE 16 DE AGOSTO – NA VERSÃO ATUALIZADA – LEI-QUADRO DA 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA AS AUTARQUIAS LOCAIS E ENTIDADES INTERMUNICIPAIS 

TRANSFERÊNCIA DE COMPETÊNCIAS PARA O MUNICÍPIO DE GÓIS NO DOMÍNIO DA EDUCAÇÃO E 

SAÚDE-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ordinária realizada no passado dia oito de setembro de dois mil e vinte, relativamente a o assunto em 

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

--------O deputado Luís Filipe Almeida Nogueira Dias referiu que tendo em atenção as áreas em 

questão, a educação e a saúde, sendo que no ano de 2022 essa mesma transferência de competências 

se irá realizar diretamente, questionou se a Câmara Municipal já se encontra a fazer algum trabalho 

no sentido de quando as referidas competências foram transferidas estarmos preparados para 

assumirmos essa mesma responsabilidade.-----------------------------------------------------------------------------

-------O deputado Victor Manuel Fonseca Duarte referiu que o Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis está solidário com a deliberação tomada pelo Executivo sendo que quando 
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estamos a falar de transferências falamos de gestão, manutenção e conservação de equipamentos, 

gestão de trabalhadores, gestão de serviços de apoio logístico, no fundo apraz-lhe mencionar que já 

se trata de uma prática no Município de Góis. Referiu que a freguesia que superiormente preside 

financia o estado na extensão de saúde existente na freguesia de Alvares, financiando muito mais a 

Câmara Municipal, presentemente já foi também referido pela senhora Presidente da Câmara 

Municipal o facto de as autarquias extravasarem as suas competências. Todas as preocupações 

manifestadas e que todos entendemos que é a realidade no nosso concelho não está aqui nada, essa 

competência não nos deram, ou seja, deram-nos o hardware, mas o software não tivemos direito, pelo 

que a sua bancada corrobora com a posição do Executivo.----------------------------------------------------------

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

Municipal para se pronunciar sobre o assunto em análise.----------------------------------------------------------

---------Dada a palavra, a senhora Presidente referiu que teria todo o gosto de ter desafiado o Executivo 

para aceitar as referidas competências e teria a certeza que aceitariam o desafio. Pesando esta 

transferências de competências na balança referiu que o desafio era importante e interessante, e 

fazíamos quase uma propedêutica para o ano de 2022, mas no outro prato da balança não havia um 

conforto que lhe permitisse fazer esta proposta junto do Executivo municipal. Referiu que a Câmara 

Municipal está, minimamente, preparada para trabalhar a área de educação, porquanto, 

presentemente só não é da nossa competência o pessoal docente, uma vez que de resto já temos tudo, 

ou seja, transporte escolares, parte das refeições escolares, somente não temos as refeições da sede 

do Agrupamento de Escolas, o CAF, a gestão da Residência de Estudantes, pessoal não docente, sendo 

que a única coisa que não fazemos é a gestão do pessoal docente e seus horários. Referiu que a Câmara 

Municipal está, há mais de vinte anos, para resolver a questão do património do edifício da Residência 

de Estudantes sendo absolutamente urgente fazer-se uma intervenção neste equipamento, porém a 

titularidade é do Ministério da Educação, pelo que a autarquia somente poderá intervir se o imóvel for 

sua propriedade. Relativamente aos edifícios referiu que a freguesia de Alvares tem um excelente 

Centro Escolar, a freguesia de Vila Nova do Ceira terá a seu tempo um complexo escolar no qual será 

incluída a parte desportiva, cujo projeto já se encontra aprovado na ordem dos seiscentos mil euros, 

com uma dotação de fundos comunitários que pouco caberá à Câmara Municipal, i.e., no futuro esta 

freguesia irá gozar de um novo jardim de infância, da escola E.B. 1 requalificada e do Pavilhão 

Gimnodesportivo, apesar de não ser património da Câmara Municipal existe um acordo com a Casa do 
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Povo de Vila Nova do Ceira, irá ser também intervencionado, pelo que a Câmara Municipal não tem 

qualquer medo em aceitar as competências na área da educação. Referiu que existe uma indefinição 

no património físico e também naquele que é o pacote financeiro que era transferido para esta 

competência, piorando o mesmo na área da saúde. Referiu que a área da saúde se encontra mal no 

nosso concelho, realçando que a Câmara Municipal era capaz de fazer melhor, porém cabíamos fazer 

a gestão de todo o pessoal médico e de enfermagem, sendo que na primeira fase somente fazia 

referência aos imóveis e assistentes operacionais. Mais referiu que quando nos foram remetidos os 

dados relativos ao concelho foi reconhecido por nós que o Ministério da Saúde desconhece a despesa 

que é feita em Góis em termos de arrendamentos e quais as extensões de saúde que se encontram 

encerradas e em funcionamento não tendo o Executivo ficado com grandes certezas de que a 

transferência dessa competência fosse sustentável sendo que esse desafio não nos confortava. Referiu 

ainda que caso tivesse dirigido o desafio e o mesmo tivesse sido aceite por parte do Executivo teria 

sido um ano desafiante, mas será bem mais interessante para quem vier a seguir.---------------------------

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

para o ano de 2021, da transferência de competências, nos domínios da educação e da saúde para os 

órgãos do Município.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----------3. ORU DA ARU DA VILA DE GÓIS/RELATÓRIO DE MONITORIZAÇÃO/PERÍODO TEMPORAL 

ENTRE FEVEREIRO 2018 E FEVEREIRO DE 2020------------------------------------------------------------------------- 

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

ordinária realizada no passado dia vinte e cinco de agosto de dois mil e vinte, relativamente a o assunto 

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

--------O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra aos senhores deputados para se 

pronunciarem sobre o assunto.---------------------------------------------------------------------------------------------

--------O deputado Luís Filipe Almeida Nogueira Dias referiu que por não ter tido a oportunidade de 

fazer referência aquando o uso da palavra no ponto 4. Apreciação de assuntos de interesse para o 

Município, pelo que irá intervir no sentido de fazer menção relativamente à ação do PSD ao Ministério 

Público relativa ao senhor Victor Manuel Fonseca Duarte. Referiu que como subscritor da mesma a 

sua posição não foi colocar em causa o caráter ou a honorabilidade do senhor Presidente da Junta de 
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Alvares, Dr. Victor Duarte, pessoa por que tem amizade há muitos anos e jamais lhe passaria pela 

cabeça de alguma forma estar a colocar em causa o seu caráter ou a sua honorabilidade. Referiu que 

o que o preocupa relativamente a esta situação é que o senhor Presidente de Junta, e muito bem, 

sempre foi um elemento muito ativo na defesa da sua freguesia em todas as sessões da Assembleia 

Municipal, sendo muito estranho que quando assumiu o cargo de Secretário do GAP, e quando a sessão 

deste órgão realizada em Alvares, sendo nesse mesmo dia celebrada a assinatura da empreitada da 

Praia do Sinhel, poderia se ter congratulado e não o fez, residindo a sua preocupação que em sede de 

Assembleia Municipal deixou de ser uma voz ativa no que concerne às preocupações da sua freguesia, 

preocupando-o apenas esta situação.-------------------------------------------------------------------------------------

----------Relativamente ao assunto em análise referiu que o documento faz alusão a um panfleto de 

divulgação e esclarecimento sobre a ARU, sendo que quando o assunto foi discutido em sede do 

Executivo é visível que quando é feito referência ao mesmo o senhor Vice Presidente “informou que 

existe efetivamente o panfleto, contudo não está devidamente divulgado”, sendo que se o mesmo for 

o que se encontra na página web da Câmara Municipal entende que não se pode denominar o mesmo 

de panfleto porquanto entende ser um instrumento muito importante para os particulares no sentido 

de terem alguns benefícios para a reabilitação dos seus imóveis, salientando que deveria haver uma 

maior e melhor divulgação destes incentivos. Referiu que a divulgação destes benefícios deveria junto 

de todas as caixas postais dentro da ORU da vila de Góis, bem como promover uma ação de divulgação 

destes no sentido da informação chegar a um maior número de pessoas.--------------------------------------

-----------Referiu ainda que também é referido na conclusão do documento que “se considera que o 

programa estratégico   que suporta a Operação de Reabilitação Urbana em curso tem contribuído para 

a reabilitação urbana desta área do concelho, mas que carece de mais divulgação junto dos 

particulares.”, reiterando as suas palavras que devia ser feita uma maior divulgação para que mais 

proprietários pudessem usufruir.-------------------------------------------------------------------------------------------

---------O deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia referiu que, primeiramente, se congratula pelo 

relatório pois este está bastante percetível, pelo que sendo de fácil leitura todos podem concluir a 

referência feita do alcance limitado do documento junto dos particulares, ou seja, somente um 

particular é que usufruiu dos benefícios plasmados no documento, o que é significativamente pouco, 

pelo que  subscreve as palavras do deputado Luís Dias relativamente à divulgação dos benefícios junto 

dos particulares. Referiu que faz sentido que a intervenção ocorra num primeiro momento no espaço 
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público, obras públicas nos arruamentos e outros, estando com um grau de execução elevado, sendo 

que a intervenção no espaço público irá criar maior dinâmica no interesse particular em reabilitar os 

seus imóveis. Pelo que se houver um incentivo na divulgação destas iniciativas é sempre uma mais 

valia para que mais particulares possam investir nas suas propriedades porquanto irá ter um benefício. 

Referiu ainda que é pretendida a modernização das infraestruturas urbanas, facto que está a ser 

alcançado, a versatilidade na recuperação dos espaços urbanos, a mobilidade, os espaços verdes, a 

sustentabilidade e a qualidade de vida nas zonas abrangidas por este plano, faltando maior 

consistência no passo seguinte que é ter os particulares a fazer a recuperação do seu património 

imobiliário. Ainda sobre o assunto em análise referiu que o quadro patente no documento é visível ter 

havido um acréscimo em obras particulares do ano de 2018 para o ano de 2019, ou seja, de 25 para 

52 respetivamente, concluindo ser relevante e sinal que está a haver investimento no concelho. 

Quanto às obras isentas de controlo prévio referiu apesar do acréscimo ser mais moderado também 

se verificou um ligeiro aumento, ou seja, de 110 para 116 sendo também positivo pelo que entende 

que também deve ser realçado. --------------------------------------------------------------------------------------------

-----------O deputado Victor Manuel Fonseca Duarte referiu que o assunto em apreço vai ao encontro 

do que é falado na generalidade e por todos, o desenvolvimento da construção e do futuro, tratando-

se de documentos estruturantes e fundamentais para a nossa reabilitação, e de facto à semelhança de 

assembleias anteriores é hora desta planificação ser alargada a outras freguesias, nomeadamente, à 

freguesia de Alvares que tem também núcleos urbanos muito interessantes e com potencial para ser 

objeto deste tipo de benefícios em virtude de estarmos a falar de benefícios fiscais e financeiros, sendo 

um contributo fundamental para o melhor desenvolvimento urbano, bem como para que haja também 

uma melhor disciplina no tipo de intervenções realizadas na malha urbana. Acrescentou que o trabalho 

patente no relatório em causa é o resultado do bom trabalho realizado até à data devendo ser dada 

continuidade ao mesmo nas restantes freguesias do concelho.----------------------------------------------------

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

Municipal para se pronunciar sobre o assunto em questão.---------------------------------------------------------

---------Dada a palavra, a senhora Presidente da Câmara referiu que a Câmara Municipal tem todas as 

condições para fazer melhor porquanto temos um Gabinete de Comunicação e Design de excelência, 

podendo ser elaborado um desdobrável que chegue a todas pessoas para que no próximo ano o 

relatório em análise já tenha mais informação sobre o número de proprietários que beneficiaram dos 
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benefícios existentes da ORU da ARU da vila de Góis.-----------------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu corroborar com as palavras do deputado 

Luís Dias e da senhora Presidente sobre a divulgação dos benefícios junto dos proprietários dos imóveis 

inseridos na ORU da ARU da vila de Góis. Referiu que quando este processo se iniciou era Vereador da 

Câmara Municipal sendo sua preocupação que se requalificasse os arruamentos, espaços públicos e 

os seus imóveis e que nessa zona houvessem imóveis particulares em degradação, sendo essa sua 

preocupação a qual ainda se mantém. Entende que o investimento numa ação de divulgação dos 

benefícios aos particulares com habitações nesta zona é bastante importante para que haja a 

possibilidade de com estes incentivos as habitações em deterioração possam vir a ser 

intervencionadas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------O deputado Manuel Enéscio de Almeida Gama referiu que da análise feita ao documento pode 

verificar a existência de uma rua com três nomes, ou seja, a Rua dos Seixos, a Rua D’Além e a Rua 

Olinda Ferreira Dias Nogueira, sendo que no Quadro relativo ao Programa Estratégico de Reabilitação 

Urbana – Ações Estruturantes da Reabilitação Urbana na Designação AE 13 refere-se à Rua Olinda 

Ferreira Dias Nogueira sendo que no AE 14 se refere à Rua dos Seixos,  pelo que entende existir algum 

equívoco na denominação toponímica. ----------------------------------------------------------------------------------

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

de Monitorização/período temporal entre fevereiro 2018 e fevereiro de 2020.-------------------------------

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

--------4. APIN/OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO DO BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO (BEI) 

NO ÂMBITO DO PROGRAMA PORTUGAL 2020 PELA APIN, E.I.M., S.A.-----------------------------------------

---------Relativamente à analise e deliberação sobre o presente assunto, foi proposto pelo deputado 

Manuel Enéscio de Almeida Gama, que numa ótica do ponto seguinte ser um abaixo assinado para o 

Município de Góis sair da APIN, se a Assembleia Municipal deliberar que deve o Município de Góis sair 

da empresa intermunicipal, não fará sentido estar a deliberar primeiramente este ponto.-----------------

---------O senhor Presidente da Assembleia Municipal colocou à votação a proposta apresentada, sendo 

o ponto discutido e deliberado após deliberação do ponto 5. APIN - ABAIXO ASSINADO REMETIDO POR 

JOSÉ MANUEL SEQUEIRA CARDOSO BANDEIRA.------------------------------------------------------------------------ 

----------5. APIN - ABAIXO ASSINADO REMETIDO POR JOSÉ MANUEL SEQUEIRA CARDOSO BANDEIRA-
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---------O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que o senhor José Manuel Sequeira 

Cardoso Bandeira remeteu à Assembleia Municipal um documento subscrito por cerca de oitocentas 

pessoas, solicitando que a Assembleia Municipal delibere sobre a saída, imediata, do Município de Góis 

da APIN, E.I.M., S.A., tendo para o efeito fundamentado a proposta apresentada.---------------------------

--------Referiu não ser a primeira vez que este assunto é abordado relembrando que numa outra sessão 

foi também abordada uma proposta semelhante, tendo o assunto sido objeto de parecer jurídico, 

como é do conhecimento de todos, sendo que neste momento existe o presente abaixo assinado. 

Sobre o presente abaixo assinado, referiu ter dirigido convite ao primeiro subscritor do mesmo, o 

senhor José Manuel Sequeira Cardoso Bandeira, para que fizesse uma breve apresentação 

complementando a fundamentação plasmada no documento, tendo o mesmo declinado o convite, 

porquanto irá usar da palavra sobre o assunto em questão aquando for dada a palavra ao Público. 

Acrescentou que para análise do presente assunto existe o anterior parecer jurídico, como a 

deliberação da Câmara Municipal, em que deliberou pela não saída do Município de Góis da APIN.----

--------Seguidamente deu a palavra aos senhores deputados para se pronunciarem sobre o assunto em 

análise.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O deputado Amílcar José Barata Aleixo referiu que votou a favor da adesão do Município de Góis 

à APIN pelo que, apesar dos abaixo assinados presentes à Assembleia Municipal, é sua convicção 

manter a sua posição, ou seja, que o Município de Góis se mantenha na referida empresa 

intermunicipal. Referiu ser consumidor em dois municípios que integram a APIN, Góis e Lousã, 

realçando não pôr em causa as cerca de oitocentas assinaturas do documento em apreço, respeitando 

a posição de ¼ da nossa população. Referiu ter algumas dúvidas relativamente aos sete itens 

apresentados na fundamentação, sendo verdade a existência de um aumento na ordem dos 10%, 

percentagem falada na primeira vez que foi exposta a adesão à APIN, sendo que essa percentagem 

não correspondeu à verdade. Um outro exemplo foi o pagamento das taxas de saneamento por parte 

de quem não usufruiu esse serviço o que, após reivindicação, a situação foi retificada, realçando ter 

sido uma outra situação que não correspondeu ao que tinha sido exposto nesse sentido. Acrescentou 

que o item 1. da fundamentação refere que a adesão do Município de Góis deveria ter sido objeto de 

discussão junto da população, salientando que esta questão esteve em discussão, porém a população 

alheou-se desse facto. Referiu que quanto ao item que se refere que esta adesão vem fazer com que 

haja um aceleramento do despovoamento mencionou que “vale o que vale”, sendo que o facto do 
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concelho ter uma vasta abundância de água para fornecer a terceiros não é da nossa competência e 

muito menos da competência da Câmara Municipal, uma vez que a água é gerida por todos não 

permitindo a CCDR que o seu poço/furo possa ser somente utilizado por si quanto mais a água do rio, 

mencionando a legislação para esse mesmo efeito. Referiu que a sua posição continua a ser favorável 

a que o Município de Góis continue na APIN por entender que esta agregação continua a ser melhor 

para o nosso território, porquanto sozinhos não iremos longe. Mais referiu que existe um problema ao 

nível financeiro, sendo que se não for a APIN serão as Câmaras Municipais, porquanto foram estas que 

nos “comparticiparam” há uns bons anos a esta data, sendo que a situação teria que rebentar 

porquanto se trata de um serviço que nos estão a prestar e tem de ser pago, tanto aqui como em 

outros concelhos do país. Referiu ainda que o problema reside sobretudo na fiscalização dos serviços 

prestados e exigir tratamento igual ao que está estabelecido no Regulamento sendo este 

procedimento importante. Terminou referindo que a sua posição se mantém pelo facto de ainda não 

ter fundamentação suficiente para mudar de opinião.---------------------------------------------------------------

----------O deputado Manuel Enéscio de Almeida Gama referiu que a sua intervenção é no sentido de 

que haja uma reflexão por parte de todos  porquanto é a primeira vez, neste mandato, que existe uma 

fratura entre os órgãos eleitos pelos eleitores de Góis aprovaram e pelo menos em sede de Câmara 

Municipal houve uma votação de 100% que veio para 40%, ou seja, a Câmara Municipal tinha 

aprovado, por unanimidade, a adesão à APIN, havendo 60% presentemente que aprova a 

continuidade, e 40% que se absteve e um voto contra a continuidade do Município de Góis na APIN. 

Referiu que enquanto representantes dos eleitores na Assembleia Municipal também temos que levar 

isto na linha de conta, sendo certo que as Câmaras Municipais deveriam depender da Assembleia 

Municipal, porém não é assim no nosso sistema jurídico e, portanto, temos que trabalhar com o que 

temos. Assim, temos que refletir sobre o que estamos aqui a fazer e do poder que estamos investidos 

sendo cerca de quatro mil eleitores que votam nas eleições autárquicas, pelo que a escolha feita dos 

deputados da Assembleia Municipal, e quatro inerências, são no sentido de termos esta 

representatividade em que cada um não sabe quantos votos está a representar, contando a parte 

colegial da Assembleia Municipal. Relativamente às votações que são tomadas referiu que existe a 

polaridade de votos a eleição que ganhar é que conta. Porém, também temos que ter em conta que 

temos um documento, entendendo que a Câmara Municipal deve ter tido como procedimento 

identificar as pessoas, identificação, residência, presumindo a sua pessoa que também devem ser 
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consumidores de água e eleitores em Góis para ter um outro impacto. Pelo que devemos ter em conta 

o número de pessoas que se dirigiram à Câmara Municipal e à Assembleia Municipal no sentido de que 

uma deliberação tomada, pelos dois órgãos, seja anulada. Referiu que a forma para se sair desta 

empresa intermunicipal, e caso seja possível em termos jurídicos, é fazer um referendo municipal. 

Referiu que as suas palavras se consubstanciam no facto da existência de uma deliberação da Câmara 

Municipal e da Assembleia Municipal tomada por unanimidade, dois órgãos autárquicos que têm toda 

a legitimidade para tomar essa deliberação.  Contudo, um dos órgãos autárquicos já começou a ir 

noutro sentido, pelo que entende ter havido uma reflexão nesse sentido, presumindo que a redução 

existente na Câmara Municipal de 100% para 60% não seja tão significativa na Assembleia Municipal, 

sendo sua posição que a maioria dos deputados irá tomar como posição a manutenção do Município 

de Góis na APIN. Todavia temos também de ter em linha de conta a vontade proposta da saída do 

Município de Góis da APIN por todos aqueles que subscreveram o abaixo assinado pelo que entende 

que deverá ser feito um referendo, caso o quadro legal para esse mesmo efeito for aplicável nesta 

situação. Não havendo condições para a realização desse referendo apraz-lhe mencionar que se 

fizermos mal no próximo ato eleitoral autárquico poderá ser sancionado ao invés de quem fez bem 

que será premiado. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O deputado Gonçalo Nuno Martins dos Santos referiu conforme a Assembleia Municipal tomou 

como deliberação a adesão do Município de Góis à APIN é sua posição que deve continuar essa mesma 

agregação. Referiu que as suas palavras se consubstanciam pelo facto de ver esta adesão como um 

projeto a longo prazo, pelo que apesar de a empresa ter cometido alguns lapsos devemos ter em conta 

que a mesma se encontra a laborar há pouco tempo, podendo ocorrer situações distintas a diferentes 

consumidores, como é do conhecimento de todos algumas dessas situações, as quais já foram 

repostas. Referiu que temos que ver a APIN como um investimento, sendo exemplo disso o polo 

operacional já instalado em Góis, bem como o número de funcionários a laborar ao serviço da 

empresa, esperando que outros possam vir também a prestar serviço em nome desta. Referiu que 

com esta agregação o Município de Góis visou melhorar o défice existente no concelho ao nível do 

saneamento, bem como a existência de financiamento em escala junto dos fundos comunitários, o 

qual, seguramente, per si seria uma hipótese bastante remota. Referiu que efetivamente esta 

empresa, futuramente, trará melhores condições na prestação dos serviços pelo que todos temos que 

dar o respetivo contributo no pagamento desses mesmos serviços, porque não podemos queres ter 
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boas condições sem que para o efeito não contribuamos para as mesmas. Quanto ao presente 

documento referiu que cabe a cada um ter a opinião que entenda sobre o assunto, realçando ser seu 

entendimento que, maioritariamente, as pessoas deixam-se levar mais pela opinião pública do que 

propriamente terem conhecimento do assunto. Referiu que se poderia equacionar a hipótese de 

realizar um referendo, conforme mencionado pelo deputado Manuel Enéscio de Almeida Gama, para 

que fosse dado conhecimento à população do objetivo para que a APIN foi constituída de forma as que 

as pessoas possam ter a  sua própria opinião sobre este assunto.------------------------------------------------- 

-----------O senhor José Carlos Rodrigues Garcia iniciou a sua intervenção mencionando ser a favor da 

continuidade do Município de Góis na APIN. Referiu que se todos nos solidarizássemos em querer o 

melhor para Góis, provavelmente teríamos melhores acessibilidades, o comboio, entre outros bens 

que de certa forma iriam ter uma afluência positiva para quem cá reside e outros que poderiam optar 

também por residir por cá, pelo que a APIN será uma razão para que, conjuntamente, tenhamos uma 

outra escala na apresentação de projetos e candidaturas a fundos comunitários que individualmente 

não iriamos conseguir. Referiu que na ótica de consumidor também sentiu um aumento na sua factura, 

realçando que se se mantivesse a Câmara Municipal a prestar os serviços ora prestados pela APIN é 

certo que esse aumento, mais dia, menos dia, também se iria verificar, realçando que a Câmara 

Municipal também andou a comparticipar ao longo de muitos anos o consumo da água. Referiu que 

se entendemos que algumas coisas devem ser melhoradas em relação a esta prestação de serviços 

devem as mesmas ser apontadas à Câmara Municipal para que junto do Conselho de Administração 

verifique as situações, entendendo que a apresentação de abaixo-assinados não será a forma mais 

correta de tratamento deste assunto, uma vez que então teríamos que passar parte do nosso tempo 

a apresentar também à Assembleia da República abaixo-assinados para outras questões, como a 

saúde, as acessibilidades, os meios de transportes públicos, etc. Referiu que se a Câmara Municipal  e 

a Assembleia Municipal deliberarem no sentido do Município de Góis sair da APIN apraz-lhe mencionar 

que o concelho de Góis irá ficar mais pobre, porquanto sozinhos não temos a força necessária para 

lutar pelas verbas para as obras que o concelho necessita, pelo que entende que é a através da 

globalização e de uma ação conjunta que podemos fazer e ter mais. Efetivamente é do conhecimento 

de todos que a empresa se iniciou há pouco tempo e que já teve alguns contratempos na sua 

funcionalidade que levaram a que os consumidores reclamassem a maneira como algumas faturas 

foram apresentadas, porém as situações verificadas foram repostas. Acrescentou que há um conjunto 
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de equipamentos que terão que ser adquiridos para a prestação de serviços, nomeadamente veículos 

de recolha de resíduos, o que conjuntamente a aquisição destes será menos onerosa para cada 

Município do que se cada um tivesse de adquirir uma viatura para usufruto próprio. Terminou, 

referindo que é um processo novo pelo que na ótica de ser uma mais valia para o nosso concelho 

temos que dar tempo para que o mesmo tenha a maturidade desejável e que possa vir a ser um bem 

ao serviço das nossas populações, pelo que é sua posição que deve o Município de Góis se manter na 

APIN.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------O deputado Nuno Miguel Almeida Alves referiu que o PSD não irá colocar em causa o teor do 

abaixo-assinado, porquanto entende ser positivo a participação das pessoas, sendo uma manifestação 

democrática, realçando que na sua qualidade de jovem desejava que houvessem muitos mais abaixo-

assinados e contestações políticas  sobre temas estruturantes numa ótica da sua geração não ter tanta 

necessidade de abandonar o nosso concelho. Lembrou que o PSD emitiu uma declaração de voto, na 

última sessão, onde foi discutido um outro abaixado-assinado, sem a participação do público, tendo 

sido prioritária na mesma que primeiramente estaria o bem-estar de toda a população em detrimento 

de qualquer interesse político partidário. Portanto, referiu que o sentido de voto e de opinião do PSD 

vai de uma total coerência daquele que tem sido o trabalho deste grupo municipal atento, participativo 

e fundamentado no que diz respeito à APIN. Relembrou ter sido o PSD quer, em sede de Assembleia 

Municipal, no mês de dezembro de  2019, quer, posteriormente, em sede do Executivo, fez alusão à 

cobrança do saneamento básico a quem não o tinha, o que contrariava a lógica da empresa, que era 

na ótica consumidor/pagador, sendo que quem não tem saneamento, também não tem que o pagar, 

nem muito menos deve requer para que essa mesma taxa não lhe seja cobrada, como era prática nos 

primeiros meses de funcionamento da empresa. Relativamente à questão do IVA referiu que também 

o PSD apresentou as suas dúvidas, tendo sido as mesmas colocadas às competentes entidades para 

emissão de resposta. Referiu que a senhora Presidente afirmou que o concelho somente tem 30% 

saneamento, tendo referido que uma das mais valias da empreitada de requalificação da Praça da 

República, em Góis, foi a descoberta de uma rede de águas caduca a qual poderia colocar e causa a 

saúde pública dos consumidores, salientando que outras localidades do concelho terão também esta 

rede deficitária. Referiu que tendo em conta a estratégia da governação socialista realmente a questão 

do saneamento não foi uma prioridade, lembrando que há dois anos o PSD aprovou o orçamento 

municipal tendo a grande rubrica do saneamento cerca de 26% de execução dessa mesma rubrica. 
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Referiu que pegando nas palavras do seu colega de bancada Luís Dias também lhe apraz mencionar, 

em nome da bancada do PSD, que também estamos fartos de estarmos isolados, porquanto se 

olharmos para os concelhos vizinhos deparamo-nos que estes têm melhores acessibilidades, 

empregabilidade, habitação, fixação de pessoas, pelo que a APIN também nos irá ajudar naquilo que 

será o desenvolvimento do futuro de Góis. Referiu que também desejamos estar nesta tendência 

nacional, sendo muito fácil vermos muitos municípios de norte a sul a enveredar por esta estratégia 

de gestão, ou seja, uma gestão de escala, e no ponto seguinte será votado um empréstimo, que irá dar 

a um investimento cabal do que se estivéssemos sozinhos. Referiu que podemos ter como exemplo o 

Município de Arganil que também era para ser associado da APIN, mas optou por não o ser, porquanto 

teria um investimento superior ao de Góis na renovação das suas infraestruturas no âmbito da matéria 

objeto de análise no entanto a contestação dos seus consumidores  é exatamente a mesma, porquanto 

aquela autarquia também aumentou a prestação dos seus serviços. Realçou que, efetivamente, esses 

aumentos têm de existir, uma vez que a Câmara Municipal sempre suportou uma parte deficitária 

desse serviço, sendo que o aumento verificado na prestação dos serviços não foi somente porque 

aderimos à APIN, facto que considera demagogo, porquanto o mesmo se fará sentir seja qual for o 

caminho pelo qual se enverede. Terminou, referindo que o PSD reforça a aposta neste modelo de 

gestão, continua a estar atento e será uma força mobilizadora para perceber porque é que o Município 

de Góis é o Município com menos apoio financeiro, com menos candidaturas apresentadas, sendo esta 

uma preocupação do PSD, admitindo que a empresa intermunicipal está com erros de amador iniciais, 

não podendo ninguém se escusar, sendo que o investimento para pessoal técnico e todo o sistema 

jurídico não deveria originar alguns erros nesta fase e para este investimento. No entanto, o PSD 

continua a acreditar que este será o nosso contributo e resposta mais sólida aos anseios de quem quer 

viver em Góis e para quem quer ter as melhores condições para se deseja fixar por cá, pelo que para o 

PSD a APIN nunca será um tema de arremesso político. -------------------------------------------------------------

---------O deputado Victor Manuel Fonseca Duarte iniciou a sua intervenção referindo que o Grupo de 

Cidadãos Eleitores Independentes por Góis não tem disciplina de voto pelo que pela sua própria génese 

cada deputado tomará a posição que a sua consciência lhe mandar. --------------------------------------------

---------Quando onze municípios se juntam é porque algum interesse haverá, não  está a falar de nem 

2, nem 3, nem de municípios vizinhos, porquanto um dos municípios associados é Município de Ansião, 

o qual nada tem a ver com Góis, pelo que reiterou as suas palavras de que quando estes municípios se 
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juntaram certamente algum interesse existia. É um facto que estamos no século XXI, na era da 

globalização, sendo que há que relevar esse mesmo facto. Estamos a falar de um assunto sensível para 

todos nós tendo este motivado este movimento de cidadania que é de facto digno de registo, sendo 

um elemento a relevar de todo este processo. Contudo, referiu que estamos a tratar de um assunto 

que envolve o futuro do nosso concelho, pelo que temos que reconhecer que a união faz a força em 

todos os sectores, em todas as vertentes, não valendo a pena continuar com a lógica de que a minha 

terra é melhor do que a do outro, porque não é isso o objeto da discussão, mas sim um bem essencial  

para toda a população. Apesar de todas as vicissitudes aqui já referidas, e que corrobora, há em todo 

este processo partes “gagas”, salientando que estamos a falar de uma empresa que nem um ano de 

vida ainda tem  o que que dizer que, nesta altura, até para gatinhar é difícil, porque estamos a falar de 

cerca de nove meses, pelo que entende ser prudente estarmos atentos, porquanto também é essa 

nossa obrigação democrática. Porém, nesta fase, também lhe parece prematuro questionar a APIN 

porque os objetivos que definiu são bons para Góis  numa ótica de melhorar a nossa qualidade de vida 

que por isso que todos nós lutamos.---------------------------------------------------------------------------------------

---------O deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia referiu que, primeiramente, desejava congratular-

se pelo facto desta petição ter sido presente ao Executivo para análise e votação, bem como a esta 

Assembleia Municipal, entendendo ser a forma correta de tratar este assunto. Referiu que uma petição 

com a expressão que teve esta e a anterior, i.e., não deve defraudar as expetativas dos subscritores, 

mesmo admitindo que alguns destes não sejam eleitores ou que alguns não tenham maioridade, com 

certeza que serão apenas algumas exceções, mas que a maioria seja consumidora. Referiu não se 

colocar a questão de ser ou não ser eleitor, realçando não se tratar de um jogo, discordando pela 

realização do referendo porquanto na sua opinião este irá desvirtuar a questão e poderá dar lugar a 

argumentos populistas, bem como a jogos políticos que, para este tipo de questões, não são bem 

vindos. É seu entendimento que a vinda da petição a este órgão foi importante para deferimento ou 

indeferimento da mesma, realçando que a questão não deveria ser indeferir ou deferir a petição, mas 

sim subscrever, ou não, a manutenção à APIN por parte do Município de Góis. Referiu que, 

presentemente, não estamos a discutir um assunto menor, mas sim uma questão muito importante, 

realçando que, tal como já referiu, tem havido no “boca a boca” muito populismo, compreendendo-

se também que haja muita adesão popular porque normalmente numa petição existe apelo a algo que 

à partida nos interessará porque se pode traduzir num benefício com o qual concordamos. Porém, é 
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necessário abordar todas as questões e tudo o que está em consequência daquilo que venham a ser 

as nossas decisões, sendo isso, no seu ponto de vista, que não está a ser totalmente esclarecido à 

população que assina a petição, ainda assim é um exercício de cidadania que é louvável e que está a 

ser tratado devidamente por este órgão, como foi pelo Executivo. Referiu a existência de uma certa 

“exploração” das divisões políticas, o que não é desejável, realçando que a adesão à empresa 

intermunicipal foi aprovada por unanimidade tanto pelo órgão executivo, como pelo órgão 

deliberativo, tendo como fundamento e base da decisão a documentação e os esclarecimentos 

prestados e os estudos que foram elaborados. Temos a perceção que a APIN é e será muito bem-vinda, 

bem como a sua manutenção, desde que sejam cumpridos todos os pressupostos previstos. É um facto 

que a APIN teve um início menos bom, sendo necessária monitorização para que este processo entre 

no rumo certo e possa ter a sequência adequada como uma solução de futuro da organização e 

prestação dos serviços que se propõe fazer, de forma equilibrada e eficaz, com base naquele que é o 

seu principal propósito que são as economias de escala no acesso aos fundos europeus para execução 

de novos e fundamentais empreendimentos. Referiu que compete à Assembleia Municipal, como 

compete também ao Executivo olhar para esta petição e para esta temática de uma forma sensata e 

ponderada, sendo isso que estamos a fazer pelas opiniões que tem observado. Referiu que o PS já 

recomendou e reforça que o Executivo deve acompanhar esta questão e tomar posições firmes e 

vincadas de imposição à APIN das correções dos erros registados, da compensação devida ao 

município, mantendo esta questão em aberto porque a APIN está no seu processo de evolução e 

crescimento, sendo necessária monitorização permanente, competindo essa mesma função a nós  que 

somos o órgão fiscalizador. Acrescentou que também devemos perceber como é que a APIN está a 

evoluir em termos das suas contas e passivo, bem como daquilo que é o exercício das suas 

competências e objetivos, devendo haver este acompanhamento próximo e exigente para perceber a 

cada momento, se os seus deveres e responsabilidades estão, ou não, a ser desvirtuados. E que, caso 

nos apercebamos que há um desequilíbrio daquilo que são os benefícios versus os custos da adesão à 

APIN entende que o Município de Góis não deve hesitar, ponderando todas as questões legais,  

considerar um eventual abandono, seguindo o seu caminho  fora da APIN, optando por trabalhar de 

forma isolada. Referiu não ser esta a sua posição, pelo que somente poderá pensar nesse sentido se a 

empresa não cumprir aquele que é o seu desígnio. É um facto que sabemos que há coisas que estão 

mal, sendo que estas já se encontram a ser corrigidas e devem continuar a ser corrigidas, porém o 
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futuro é este, sendo esta a forma de trabalhar, em escala, pelo que do seu ponto de vista deve o 

Município de Góis manter a participação na APIN.---------------------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que sobre o assunto em análise concorda 

com as palavras proferidas pelos senhores deputados sobre esta matéria, fazendo alusão à intervenção 

do deputado Nuno Miguel Almeida Alves quando referiu “que este assunto é demasiado sério para ser 

uma arma de arremesso político”. Recordou ter usado uma expressão idêntica quando a APIN foi 

objeto de intervenção, numa primeira fase, em sede de Assembleia Municipal, ou seja, referiu que era 

muito perigoso ter a adesão à APIN sido votada, por unanimidade, pelos órgãos executivo e 

deliberativo e agora não conseguíssemos ter alguma sinceridade, empatia e comunhão de esforços. 

Referiu ser muito desconfortável para si, e para todos nós que somos políticos, receber um documento 

com um conjunto significativo de assinaturas, bem como conhecer as pessoas que estiveram à frente 

desta iniciativa sabendo que são pessoas que o fazem pensando que estão a fazer alguma coisa de 

muito importante para o concelho e fizeram uma coisa em que acreditam. Referiu a existência de 

muita coisa escrita sobre esta temática que considera que para além de serem injustas são também 

muito incorretas, realçando que fomos eleitos porquanto houve eleitores que votaram em nós, sendo 

que temos uma grande responsabilidade por todos aqueles que votaram em nós. O documento em 

apreço foi subscrito por oitocentas pessoas que desejam que o Município de Góis saia da APIN, é um 

facto que a todos deve fazer com que “haja um mal dormir durante algum tempo”. Porém, a questão 

de termos sido eleitos pela votação dos eleitores não nos tira aquilo que são os nossos direitos 

enquanto pessoas e deputados, efetivamente fomos eleitos mas devemos pensar com a nossa cabeça, 

pelo que quando uma decisão é tomada em sede de Assembleia Municipal é no sentido de termos 

consciência de que  é o melhor para o concelho. A questão das águas, saneamento e resíduos são áreas 

muito complicadas dentro da Câmara Municipal, sendo que quem é, e foi Vereador, e exerce funções 

ao serviço da autarquia sabe que está a dizer a verdade uma vez que são áreas muito complicadas de 

gerir pela Câmara Municipal nos moldes normais em que têm de ser geridas. Referiu que muito se fala 

na questão da possibilidade da saída do Município de Góis da APIN sendo o fundamento que a água é 

muito cara, sendo que não vê ninguém a discutir a questão do que irá acontecer se o Município de 

Góis sair desta empresa intermunicipal, ou seja, se regressássemos à anterior situação.  Referiu tratar-

se de uma grande falha no nosso raciocínio em virtude da existência de razões claras para todos nós 

estarmos um pouco “desconfiados” com a APIN, porquanto são visíveis alguns erros que cometeu, os 
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quais não o deveria ter cometido, salientando ser uma empresa com pouco tempo de vida sendo 

natural que tenha alguns erros, entendendo que alguns destes são em demasia e que poderiam ser 

evitados. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

favor e uma abstenção que o Município de Góis não saia da APIN.------------------------------------------------

---------O deputado Antonino dos Prazeres Antunes apresentou a seguinte declaração e voto: “ A minha 

abstenção deve-se ao facto de, na qualidade de deputado, não ter acompanhado, em sede de 

Assembleia Municipal, este processo.”------------------------------------------------------------------------------------

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

--------Dada a palavra a senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz referiu que o que foi 

votado na presente sessão sobre o assunto em causa, não foi o que foi votado em sede do Executivo, 

basta ler a Ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que a Assembleia Municipal votou o 

abaixo-assinado que solicitava a saída do Município de Góis da APIN, tendo a Assembleia Municipal 

deliberado por maioria, dezoito votos a favor e uma abstenção, que o Município de Góis não saia da 

APIN.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Dada a palavra a senhora Presidente informou que a Câmara Municipal votou rejeitar 

liminarmente abaixo assinado, pelo que ao rejeitar-se rejeitamos o objetivo que se pretende que é a 

saída do Município de Góis da APIN.---------------------------------------------------------------------------------------

4. APIN/OBTENÇÃO DE FINANCIAMENTO JUNTO DO BANCO EUROPEU DE INVESTIMENTO (BEI) NO 

ÂMBITO DO PROGRAMA PORTUGAL 2020 PELA APIN, E.I.M., S.A.---------------------------------------------- 

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

ordinária realizada no passado dia oito de setembro de agosto de dois mil e vinte, relativamente a o 

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

---------O deputado Nuno Miguel Almeida Alves referiu que tendo em conta a deliberação da Câmara 

Municipal relativamente ao objeto da petição, ou seja, a saída do Município de Góis de Góis da APIN, 

a qual mereceu três votos contra, uma abstenção e um a favor, não entende o porquê de no presente 

assunto a Câmara Municipal ter votado por unanimidade, ou seja, existe um voto contra e uma 

abstenção à continuidade do Município de Góis na APIN, mas as mesmas pessoas que tiveram esta 
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posição votaram a favor de autorizar a APIN a recorrer à Linha BEI PT 2020. Sobre os projetos patentes 

no documento em apreço, referiu que importa fazer referência ao valor referente ao Município de 

Góis pelo facto de desejar ver um outro valor, i.e., um montante superior que fizesse jus à nossa 

intenção de trabalhar em escala e como Góis sendo um concelho do interior, interior esse diferente 

ao da Lousã e/ou de Penacova. Pelo que quem nos representa terá que fazer chegar a quem de direito 

esta diferenciação, sendo que a APIN tem de dar um “pontapé” diferenciador no sentido de Góis ter 

uma majoração pelo facto das nossas redes carecerem de investimento urgente sendo que o Executivo 

terá de estar na primeira linha no que concerne à apresentação de mais candidaturas para estarmos 

mais habilitados a ter financiamento sendo que somente assim terá razão a nossa permanência nesta 

empresa intermunicipal.------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------O deputado José Carlos Rodrigues Garcia questionou a senhora Presidente pelo facto de a 

Câmara Municipal ter somente um projeto porquanto em outros municípios existem mais do que um 

projeto.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia referiu que tendo em conta o quadro patente no 

documento em análise verifica-se que a candidatura da Câmara Municipal de Góis é o “Fecho de 

Sistemas de Saneamento de Águas Residuais – Ligação à ETAR de Ponte do Sótão” sendo um dos 

maiores valores existentes na lista de projetos apresentados, facto que é de salutar. Referiu que um 

outro valor significativo é de um projeto do Município de Penacova e, segundo ouviu dizer, ambos os 

órgãos do referido Município também votaram a favor deste financiamento. Referiu que neste 

processo não existe incoerência, realçando que não valerá a pena pensar que os outros são menos 

inteligentes do que nós, pois se no ponto anterior a sua pessoa tivesse votado a favor da saída da APIN 

estaria agora a votar também a favor deste financiamento, porquanto a saída da APIN, tal como foi 

decidido pelo Município de Penacova, não irá acontecer amanhã, nem no prazo de um mês ou um ano, 

e com muita probabilidade, ainda poderemos ver esse mesmo município a voltar atrás com a intenção 

de saída desta empresa intermunicipal.----------------------------------------------------------------------------------

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

Municipal para prestar o esclarecimento à questão colocada pelo deputado José Carlos Rodrigues 

Garcia.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Dada a palavra, a senhora Presidente da Câmara Municipal referiu que quanto aos projetos  

apresentados foi publicado um Aviso durante o início da APIN, ou seja, ainda somente existia uma 
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Comissão Instaladora e não o Concelho de Administração, sendo que esse mesmo Aviso trazia uma 

dotação própria. Neste sentido, somente os projetos com determinada maturidade é que seriam 

objeto de candidatura, ou seja, ou já estaria em curso ou haveria projeto de execução, pelo que o que 

a Câmara Municipal fez de imediato foi apresentar os projetos que teriam condições para avançar, ou 

seja, o projeto Ligação à ETAR de Ponte do Sótão. Referiu que a empresa Águas do Centro Litoral têm 

o compromisso com a Câmara Municipal de construírem a ETAR de Ponte do Sótão, porque se assim 

não o fosse nem este tinha sido elegível. Referiu que a Câmara Municipal tinha projeto para a Ponte 

do Sótão, S. Martinho, Regateira, Bordeiro, contudo este não estava aprovado porquanto esteve 

demasiado tempo dependente da empresa Águas Centro Litoral incluindo a construção do emissário 

à ETAR de Góis, sendo que o grau de maturidade deste projeto para a empresa não era suficiente. 

Referiu que também não se pôde candidatar a conduta adutora Góis-Vila Nova do Ceira, que custou 

trezentos mil euros, porquanto também já tínhamos beneficiado de financiamento, a construção das 

ETAR’s não teve qualquer custo ao Município, i.e., a ETAR de Vila Nova do Ceira teve um custo de mais 

de um milhão de euros, tendo sido a de Góis ampliada, e nas Cortes, freguesia de Alvares, construi-se 

uma ETAR, pelo que, presentemente, não tínhamos projetos em carteira  no período apresentado no 

Aviso de candidatura. Referiu que quando abrirem novos Avisos de candidatura a Câmara Municipal 

terá que ter projetos em carteira para que estes possam ser objeto de candidatura, porém partilha de 

uma dúvida a qual poderá ser também de muitos, ou seja, será que há muitos municípios que terão 

valores aprovados cujos projetos têm o grau de maturidade exigível. -------------------------------------------

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

favor e uma abstenção, autorizar que a APIN, E.I.M., S.A., recorra à Linha BEI PT 2020, com o objetivo 

de financiar a contrapartida nacional de projetos de investimento aprovados no âmbito do Programa 

Portugal 2020, tendo em conta que o financiamento a conceder não pode exceder 50% do custo total 

do projeto e 100% do custo total do projeto diminuído do apoio do Portugal 2020 e das despesas não 

elegíveis a financiamento pelo BEI, de acordo com as condições estabelecidas no documento cuja cópia 

constitui o Anexo II da presente Ata, nos termos do disposto da alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º e da 

alínea f) do nº1 do artigo 25º, ambos da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, alterada pelas Leis nºs 

25/2015, de 30 de março, 69/2015, de 16 de julho, 7-A/2016, de 30 de março, 42/2016, de 28 de 

dezembro e 50/2018, de 16 de agosto.-----------------------------------------------------------------------------------

---------O deputado Antonino dos Prazeres Antunes apresentou a seguinte declaração e voto: “ A minha 
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abstenção deve-se ao facto de, na qualidade de deputado, não ter acompanhado, em sede de 

Assembleia Municipal, este processo.”------------------------------------------------------------------------------------

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

----------6. RELATÓRIO DA ATIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA MUNICIPAL-------------

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

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

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

--------O senhor deputado Nuno Miguel Almeida Alves referiu que no que concerne à aquisição de 

serviços patentes no documento em apreço é referido a aquisição de serviços à mesma empresa 

relativos a ações que não se realizaram no âmbito do GóisArte e das Festas do Município de Góis, pelo 

que questionou o porquê dos valores constarem neste documento. Referiu não questionar o porquê 

da não realização dos eventos, porquanto durante a época balnear tivemos alguma animação 

promovida por terceiros no nosso território, como é do conhecimento de todos, a qual divulgou e 

promoveu o concelho. Referiu que a Câmara Municipal poderia ter promovido outras iniciativas à 

semelhança do Município de Arganil, apesar das restrições no âmbito do COVID-19, conseguiu manter 

um programa cultural, todos os fins de semana, no qual foram envolvidas todas as associações 

culturais do concelho, o que lhe pareceu um bom modelo de gestão tendo em conta as regras da DGS. 

---------No que concerne aos processos judiciais plasmados no documento referiu a existência de um 

processo cujo interveniente é a ASAE relativamente a infrações no Parque Infantil do Cerejal e um 

outro relativo ao Protocolo de Divisão da Energia Eólica Produzida nos limites dos Concelhos de Góis e 

de Pampilhosa da Serra, questionando qual o ponto de situação destes processos, bem como um outro 

por si já falado relativamente à Lousã  no que concerne também à Produção de Energia Eólica. ---------

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

Municipal para se pronunciar relativamente às questões colocadas. ---------------------------------------------

--------Dada a palavra, a senhora Presidente referiu que no âmbito do COVID-19 uma das medidas é 

sempre que um espetáculo é reagendado/adiado cabe à entidade  que contratou o pagamento de 50% 

do espetáculo, sendo que a Câmara Municipal de Góis já tinha contratualizado os serviços em questão, 

ou seja, o Programa de 2020 das Festas do Concelho e do Góis Arte, transitou para o ano de 2021, mas 

a Câmara Municipal teve que proceder ao pagamento de 50% da despesa contratualizada. Quanto ao 
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exemplo mencionado pelo senhor deputado relativamente à comparação feita com um outro 

município, referiu que o Município de Góis está na linha da frente em outras boas práticas em muitas 

matérias, e se o que nos é devido das eólicas ainda teríamos muito mais dinheiro para festas.-----------

--------No que concerne ao processo judicial relativo à ASAE referiu que regularmente  esta entidade 

fiscaliza os parques infantis tendo verificado a existência de algumas anomalias na infraestrutura 

existente no Parque do Cerejal. Referiu ser defensora de quem tem este trabalho dentro da Câmara 

Municipal deveria ser responsabilizado porquanto fomos alertados para algumas situações e, 

posteriormente, a ASAE efetuou uma visita ao local e constatou algumas situações que não estavam 

em conformidade com as regras de segurança. Referiu que se encontra orçamentado no orçamento 

municipal um valor para uma remoção total de todo o parque infantil com a devida autorização do 

munícipe que ofereceu este equipamento. Referiu que  a Câmara Municipal recorreu da ação colocada 

pela ASAE porquanto entendeu que o que foi evidenciado não coloca ninguém em insegurança, 

tratando-se de pequenos pormenores, tendo sido evidenciadas as várias intervenções realizadas pela 

Câmara Municipal salientando que a Câmara Municipal não aceita a eventual coima que poderá vir a 

ser aplicada  nos moldes fundamentados pela ASAE, pelo que a Câmara Municipal apresentou um 

recurso, datando o mesmo de há dois anos, não tendo até ao momento sido dado conhecimento do 

resultado da nossa contestação. -------------------------------------------------------------------------------------------

--------Quanto ao processo relativo ao Protocolo de Divisão da Energia Eólica Produzida nos limites dos 

Concelhos de Góis e de Pampilhosa da Serra referiu que, há três anos a esta data, o Município de Góis 

não é ressarcido do valor patente no referido protocolo, sendo que segundo os entendidos na matéria 

trata-se de um processo que poderá ser bastante moroso.---------------------------------------------------------

----------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 cinco da Ordem do Dia. -----------------------------------------

--------3. PÚBLICO--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------a) Usou da palavra o senhor Augusto Dias, munícipe residente em  Vila Nova do Ceira, referindo 

que relativamente à APIN apraz-lhe mencionar a existência de algumas dúvidas porquanto não tem 
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conhecimento suficiente qual o seu objetivo e valor, salientando a existência de muitas empresas 

intermunicipalizadas no nosso país, contudo entende que esta não é um dado adquirido uma vez que 

não se sabe o que nos irá trazer. Demonstrou a sua desconfiança porquanto, hoje em dia, é muito 

difícil alguém dar alguma coisa alguém, sendo que a empresa irá servir-se de algumas infraestruturas 

feitas, ao longo dos anos, pela Câmara Municipal, pensa que pouco mais irão fazer, residindo sempre 

esta desconfiança. Referiu não acreditar que a empresa venha fazer muito mais, porquanto a Câmara 

Municipal ao longo dos anos não teve capacidade para fazer pelo que tem medo que venham mais 

para explorar as pessoas do que para as ajudar.  Referiu que o senhor Dr. Marques Mendes numa das 

suas intervenções no espaço do telejornal mencionou que se há coisas que deviam acabar em Portugal 

eram as empresas intermunicipalizadas e algumas fundações as quais todos os anos originam um 

grande rombo ao orçamento do estado, apesar não saber quais as razões com que justificou a sua 

posição, entende que para o dizer é porque se tratam de empresas que não ajudam as suas 

populações. Relativamente ao abaixo-assinado apresentado pelo senhor José Manuel Sequeira 

Cardoso Bandeira entende que este trabalho devia ser aplaudido por todos nós porquanto fez um 

trabalho que, no seu ponto de vista, não cabia ao próprio, entendendo que merece as nossas 

felicitações porque é assim que deve funcionar a democracia, concordando com as palavras do senhor 

Dr. Manuel Gama quando mencionou que o assunto deveria ser objeto de um referendo, uma vez que 

lhe parecia a solução mais assertiva para que se tirassem dúvidas. Entende que deve a Câmara 

Municipal trabalhar muito bem, e a Assembleia Municipal fiscalizar, no sentido de a APIN acertar o 

passo de uma vez por todas para que, daqui a um ano, aquando o ato eleitoral autárquico,  os partidos 

que votaram contra esta situação, definitivamente, se se mantiver a desconfiança em relação à APIN 

que hoje se tem, e que está muito generalizada, de certeza que irá  haver um reverso político para os 

candidatos e/ou recandidatos o que não será de todo bom. -------------------------------------------------------

--------Relativamente à outra questão que desejava expor incide sobre a circulação de trânsito na zona 

da E.B. 1 de Vila Nova do Ceira, ou seja, com a alteração de circulação de sentido único na Rua das 

Figueirinhas há uma maior afluência de tráfego na Rua da Filvar e na Rua Eng. António Barata Garcia. 

Referiu que no âmbito do COVID-19 o A.E.G. tomou como medida que os alunos que frequentam a 

E.B. 1 e Jardim de Infância de Vila Nova do Ceira devem entrar/sair pelo portão existente na Rua Eng. 

António Barata Garcia que, presentemente, é uma das vias com maior tráfego nesta freguesia, sendo 

complicado a circulação e trânsito tanto no período da manhã, como da tarde aquando, ou seja, na 
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chegada e regresso dos alunos, tornando-se perigoso tanto a circulação de veículos, como de peões. 

Referiu ser seu entendimento que a entrada/saída de alunos deste estabelecimento de ensino se faria 

melhor pela Rua Inácio dos Santos Simões porquanto é uma via sem saída e com uma afluência de 

bastante menor, pelo que se trata da melhor opção Município de Góis no sentido de se evitar algum 

tipo de acidente.  ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------b) Usou da palavra o senhor João Reis Antão, munícipe residente em Cortes, freguesia de 

Alvares, referindo que na EN2 os 10 km entre o 289.8 km e o 301 Km necessitam de sinalética ao nível 

horizontal. Ainda sobre esta via referiu encontrar-se num estado de degradação junto às bermas o que 

na circulação de dois veículos pesados em ambos os sentidos se torna complicado, sendo que tanto os 

peões como as bicicletas têm dificuldades em circular nestes 10 km da EN 2 devido à falta de condições 

nesta via. Ainda sobre a questão de sinalética referiu que ainda não foram colocadas placas 

identificativas de Alvares na saída/entrada do concelho conforme já expôs em anterior sessão. Quanto 

à sinalética referente à EN 2 é sua opinião que se deveria colocar a mesma a apontar para a direita 

para que a direção se faça em sentido para Góis e não para a Pampilhosa da Serra. ------------------------

-----c) Usou da palavra o senhor José Manuel Sequeira Cardoso Bandeira, munícipe residente na 

Ribeira, freguesia de Góis, referindo que foi a sua pessoa que teve como princípio recolher as 

assinaturas constantes no abaixo-assinado entregue na Câmara Municipal e na Assembleia Municipal. 

Referiu que as assinaturas constantes no mesmo foram obtidas com muito trabalho da sua pessoa e 

de outros que o ajudaram, tendo para o efeito colocado cartazes pelo concelho, não persuadiu 

ninguém a subscrever o mesmo, nem foi necessário dizer mentiras para que o assinassem, pelo que 

ninguém se sentiu obrigado a subscrever, quem o subscreveu fê-lo de livre vontade. Quanto ao seu 

conhecimento sobre o processo da APIN referiu conhecer o Contrato de Gestão Delegada, sendo que 

já tomou como procedimento publicar tanto nas redes sociais, como no jornal O Varzeense, a sua 

análise ao documento, sendo sua opinião que o referido documento é vergonhoso. Quanto aos 

Estatutos da APIN referiu tê-los também analisado, sendo seu entendimento que todos os presentes 

deveriam saber, tal como ele próprio sabe, o que é que se encontra escrito nestes. No que concerne à 

questão do referendo referiu ter pensado na sua realização conjuntamente com outros interessados, 

sendo que quando se dedica aos temas tem como princípio consultar a legislação para esse mesmo 

efeito, pelo que da análise por si feita constatou que se se realizasse um referendo iria acontecer o 

que aconteceu, hoje, nesta Assembleia Municipal, porquanto para a sua realização lhe bastariam 
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trezentas assinaturas, sendo muito mais fácil, ao invés de ter andado cerca de um mês, durante o 

período de pandemia, a andar de terra em terra, a recolher assinaturas. Efetivamente o referendo terá 

que ser apresentado à Assembleia Municipal devendo o órgão deliberativo tomar uma posição sobre 

o mesmo, pelo que já sabia, à priori, que quando o mesmo fosse presente em sede do órgão 

deliberativo iria ser chumbado, como também já sabia a deliberação que iria ser tomada sobre o 

abaixo-assinado presente no dia de hoje.-------------------------------------------------------------------------------- 

----------Seguidamente questionou sobre a necessidade de investimento no concelho, ou seja, se a APIN 

irá investir em Góis, salientando que Góis está em último lugar, com cerca de 2% do investimento da 

APIN. Quanto à intervenção de ser uma arma de arremesso político referiu não ser candidato à Câmara 

Municipal, porém irá lutar até ao fim para que o Município de Góis saia da APIN, sendo essa uma 

certeza, pelo que o abaixo-assinado não se traduz numa arma de arremesso político. Referiu que a 

saída da APIN terá que ser uma realidade, não somente no nosso concelho, porquanto são onze 

concelhos envolvidos, pelo que para o próximo ano irá aparecer uma lista cujo seu manifesto eleitoral 

terá como um dos pontos do programa a saída da APIN, pelo que quando os onze desejarem sair da 

APIN o que é que irá acontecer à empresa, vai continuar e colocar um processo em tribunal contra os 

municípios. Quanto aos erros verificados referiu que não se tratam de erros de amadores, sendo que 

na sua vida fundou quatro empresas, pelo que se tivesse feito erros amadores ao fim de um ano estaria 

falido porque não teria ninguém que lhe ressarcisse os prejuízos, sendo que a APIN tem garantido que 

por trinta anos se tiver prejuízo as Câmaras associadas pagarão o mesmo. Quanto à questão da 

indeminização dirigiu o convite para que se leia o Contrato de Gestão Delegada, nomeadamente no 

que concerne à temática de indeminizações e saída. Terminou, referindo que se trata de um assunto 

que deve ser analisado, referindo que todo este processos se trata de uma globalização, porém é uma 

globalização tão grande que as empresas que estão por detrás disto são empresas “tipo a Nestlé”, 

sendo que a água irá entrar para Wall Street como uma outra mercadoria qualquer, não sendo para o 

ano que vem mas daqui a um mês, sendo que existem municípios no país a pagarem milhões para se 

livrarem destas empresas  sanguessugas, pelo que irá continuar a lutar até ao fim, nem que tenha que 

fazer disto arma de arremesso  político, porque isto é política sendo esta que nos ajuda a viver ou que 

nos “lixa“ a vida.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

pronunciar sobre as questões objeto de intervenção. ----------------------------------------------------------------
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----------Dada a palavra a senhora Presidente relativamente à APIN referiu ter sido seu compromisso 

que no próximo ano se analisem as contas,  sendo que dirá sempre a verdade daquilo que ouvir nas 

Assembleias Gerais para podermos tomar a melhor decisão.-------------------------------------------------------

---------Quanto à questão da sinalética na EN 2,  na freguesia de Alvares, referiu que a Câmara Municipal 

terá que solicitar autorização à empresa Infraestruturas de Portugal para esse mesmo efeito, 

prevalecendo-se da oportunidade para transmitir que foi informada, no decorrer desta sessão, que foi 

rececionada no dia de hoje a resposta sobre a colocação da sinalética na Pedra Letreira. -----------------

-----------Relativamente à questão sobre a entrada/saída na E.B. 1 de Vila Nova do Ceira referiu que 

estão presentes na sala algumas pessoas que podiam refutar ou validar as palavras proferidas pelo 

senhor Augusto Dias. Referiu não ter sido a sua pessoa que deu indicações para que o acesso ao 

equipamento escolar se fizesse pela Rua Eng. António Barata Garcia, mas como responsável pela 

Câmara Municipal fica muito triste se de facto for verdade o que o munícipe afirmou sobre a questão 

da segurança e o perigo de ocorrência de algum acidente. Referiu que se tem tido o máximo de 

cuidado, tendo a questão da saída/entrada da escola sido acordada com o A.E.G., tendo sido definida 

uma entrada e uma saída a qual não foi tomada de animo leve, nem por capricho, foi de facto  

porquanto foi apresentada por nós essa proposta. Referiu que terá que se inteirar melhor sobre o 

assunto junto do senhor Vice Presidente da Câmara Municipal, do seu Secretário e da funcionária 

Regina Gama que está a fazer o acompanhamento dos alunos nos transportes, para que lhe 

comuniquem a veracidade dos factos.------------------------------------------------------------------------------------

---------O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que as palavras proferidas pelo senhor 

Augusto Dias relativamente à entrada/saída da E.B. 1 de Vila Nova do Ceira correspondem à verdade, 

porquanto diariamente pode constatar esse mesmo facto.---------------------------------------------------------

---------Dada a palavra, o senhor José Manuel Sequeira Cardoso Bandeira referiu que se esqueceu de 

falar sobre a questão dos preços, sendo que todos tínhamos conhecimento que iria haver um aumento 

no consumo da água, sendo 15% um valor justo por parte da Câmara Municipal, agora a APIN aumentar 

em 200% e 300% como já teve a oportunidade de verificar, havendo faturas que passaram de 100,00€ 

para 350,00€, não sendo efetivamente um aumento nem de 10%, nem, de 15%, aliás, a empresa 

quando iniciou as suas funções veio prometer ao senhores Vereadores que os aumentos seriam na 

ordem dos 10%, não sendo este o valor, mas sim um outro valor bem mais alto.-----------------------------

-----------O senhor Presidente da Assembleia Municipal antes de terminar a sessão informou que, no 
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dia 13.10.2020, irá se realizar uma sessão extraordinária da Assembleia Municipal, porquanto é o dia 

em que será a eleição para o/a Presidente da CCDRC, a qual ocorrerá das 16.00 horas às 20.00 horas, 

sendo que a par com este assunto haverão outros assuntos na Ordem do Dia que carecem de 

deliberação da Assembleia Municipal, estando o início da sessão prevista para as 15.00 horas, sendo 

interrompida no referido período para votação. -----------------------------------------------------------------------

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

a sessão, pelas vinte e uma horas e trinta e seis minutos, da qual para constar se lavrou a presente ata 

que irá ser assinada pelo senhora 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) 

 
O Primeiro Secretário 

________________________________________ 
(José Rodrigues) 

 
A Segunda Secretária 

________________________________________ 
(Ana Andreia Antão Barata, Dr.ª) 

 


