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ATA Nº 2/2017 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO DIA VINTE 

E SETE DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZASSETE - Aos vinte e sete dias do mês de abril do ano 

de dois mil e dezassete, na Biblioteca Municipal de Góis, reuniu a Assembleia Municipal, 

pelas dezassete horas, com a seguinte ordem de trabalhos: 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

1. APROVAÇÃO DA ATA Nº 1/2017 

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 

 

ORDEM DO DIA 

1. REVISÃO DO PDM DE GÓIS/DESIGNAÇÃO DE ELEMENTO SUPLENTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL PARA INTEGRAR A COMISSÃO CONSULTIVA 

2. REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS  

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS/ANO 2016  

4. RELATÓRIO E PARECER DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO LEGAL DE 

CONTAS/ANO 2016 

5. 1ª REVISÃO ÀS GOP/ANO 2017 

6. 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2017  

7. LCPA/PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

8. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA 

 

PÚBLICO 

 
Estavam presentes os senhores:  

Presidente: Jaime Miguel Fernandes Garcia (PS) 

1º Secretário: Dr.ª Dina Marlene Bandeira Carvalho (PS) 

2º Secretário: José Rodrigues (PS) 
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Vogais:  

Partido Socialista (PS) – Dr. João Miguel Carvalho Mourão, Nuno Pedro Tavares do 

Nascimento, Dr. Paulo Miguel Lemos Fernandes da Silva, Eng.º Renato José dos Santos 

Vitorino, Valentim Antunes Rosa. 

 

Grupo Cidadãos Eleitores Independentes por Góis – Amílcar José Barata Aleixo, José 

Carlos Rodrigues Garcia, Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões, Orlando 

Cide Antunes Alvarinhas, Pedro Miguel Conceição Agostinho. 

 

Independente - Dr.ª Maria do Céu Simões Alves. 

 

Presidentes das Juntas de Freguesia de: 

Alvares – Dr. Victor Manuel Fonseca Duarte (Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis) 

Góis – Graciano Antunes Rodrigues (PS)  

União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal – Carlos da Conceição Jesus 

(Independente) 

Vila Nova do Ceira - António Barata Carvalho (PS) 

 

Da Câmara Municipal: registou-se a presença da senhora Presidente, Drª. Maria de 

Lurdes Oliveira Castanheira e dos Vereadores Dr. Mário Barata Garcia, Dr. José Alberto 

Domingos Rodrigues, Eng.º Diamantino Jorge Simões Garcia e Maria Helena Antunes 

Barata Moniz.  

 

FALTAS: O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento que o senhor 

Eng.º Mário Almeida Nunes do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes, por motivo 

alegado não poderá comparecer nesta sessão, tendo sido solicitado com base na 

legislação em vigor e do Regimento da Assembleia Municipal de Góis a sua 

substituição. Face ao exposto, comunicou que na presente reunião integra a bancada 

do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis o senhor Orlando Cide 

Antunes Alvarinhas. 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GÓIS 

 

 

 3 

O senhor Dr. º Miguel Luís Martins Alves Fortunato, Independente, faltou à reunião não 

tendo apresentado justificação para o efeito. 

 

ANTES DA ORDEM DO DIA 

 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento que o senhor Dr. 

Miguel Luís Martins Alves Fortunato e a senhora Dra. Maria do Céu Simões Alves de 

acordo com o n.º 4 do artigo 46.º-B da Lei n.º 169/99, de 18 de setembro, que 

estabelece o quadro de competências, assim como o regime jurídico 

de funcionamento, dos órgãos dos municípios e das freguesias, comunicaram a sua 

desvinculação do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, pelo que irão 

exercer o mandato como independentes, conforme comunicação remetida a esta 

Assembleia Municipal em 06.03.17 e 07.03.17, respetivamente. 

 

1. APROVAÇÃO DA ATA Nº1/2017 - Posta à votação a Ata nº1/2017 foi aprovada por 1 

maioria com dezasseis votos a favor e um contra do senhor Carlos da Conceição Jesus. 

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

o senhor Paulo Miguel Lemos Fernandes da Silva, elemento da bancada do PS, não 

participou na votação, por não ter estado presente na sessão a que a mesma respeita. 

O senhor Carlos da Conceição Jesus apresentou a seguinte declaração de voto: “Voto 

contra uma vez que se verificam erros e omissões na Ata na qual sou visado”. 

 

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL - O senhor Presidente 

da Assembleia Municipal deu conhecimento aos presentes da correspondência 

remetida a este órgão desde a reunião de 24.02.2017 até à presente data, 

nomeadamente a comunicação do GP do PCP relativa aos Projetos de Lei do PCP: 1- 

Lei-quadro que estabelece as condições de transferência as autarquias locais e 2- 

Regime Jurídico das Áreas Metropolitanas de Lisboa e do Porto; reunião do Conselho da 

Comunidade do ACeS PIN e Relatório de Atividades ACeS PIN 2016 e Plano de Ação 

ACeS PIN 2017; Apólice de seguro - Ac Pessoais/Autarcas remetida pelo Município de 

Góis; bem como a comunicação da Associação Nacional das Assembleias Municipais 

(ANAM). Deu ainda conhecimento de alguns convites dirigidos por Entidades do 

concelho para eventos de âmbito cultural. 
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Terminou, dando conhecimento que o senhor Victor Manuel Fonseca Duarte é a partir 

desta data o líder da bancada do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis 

na Assembleia Municipal. 

 

 3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO - O senhor Presidente da 

Assembleia Municipal deu a palavra aos senhores deputados para se pronunciarem.  

Interveio o senhor Carlos da Conceição Jesus referindo que em sede de reunião da 

Câmara Municipal apresentou algumas questões relativas à União de Freguesias que 

preside, tendo obtido como resposta da senhora Presidente da Câmara Municipal que 

iria oficialmente dar respostas às questões que colocou, sendo que até à presente data 

ainda não foi rececionada qualquer comunicação oficial da Câmara Municipal. De 

seguida, questionou se a obra da Cabreira, promovida pela Câmara Municipal já se 

encontra concluída, porquanto ainda se pode verificar no local a existência de um 

poste de iluminação e de um outro de telecomunicações que necessitavam de ser 

retirados. 

Renovou as suas palavras relativamente à necessidade de beneficiação da via de 

acesso entre a localidade de Colmeal e o concelho de Arganil. Sobre o licenciamento 

da Pedreira na União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal, referiu que o mesmo terá o 

seu términus no final do mês de junho do ano em curso, sendo um assunto do 

conhecimento de todos, porquanto foi objeto de deliberação do órgão executivo e 

deliberativo, pelo que não entende o porquê de este assunto ainda não ter sido 

novamente presente a ambos os órgãos, a fim de o referido investimento poder 

continuar a laborar.  

Continuou, referindo que há cerca de duas semanas foi contactado telefonicamente 

por parte da Câmara Municipal a informar que iria ser extraída uma quantidade de 

pedra numa propriedade da União de Freguesias, tendo dado indicações que deveria 

ser indicado o dia para o referido trabalho para ter conhecimento, quando não é o seu 

espanto que foi contactado por terceiros a informar que já andavam a proceder à 

extração, sem que para o efeito tivesse havido um contacto prévio sobre o dia, 

considerando ser uma ofensa à sua pessoa, ao executivo da União de Freguesias, facto 

que o levou a remeter comunicação à Câmara Municipal sobre o referido assunto.   
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Interveio o senhor Pedro Miguel da Conceição Agostinho questionando sobre a 

participação do Município de Góis no concurso das 7 Maravilhas de Portugal – Aldeias. 

Interveio o senhor Graciano Antunes Rodrigues dando conhecimento que a situação 

da EN2 da localidade de Esporão e na Rua de Santo António encontra-se em fase de 

resolução, faltando neste momento apenas a pavimentação, a qual irá ser adjudicada 

num futuro próximo. Deu ainda conhecimento, da requalificação que está a ser 

realizada no pontão junto à ponte real na vila de Góis. De seguida, questionou sobre a 

pavimentação da estrada da Cerdeira, ponto de situação do projeto da Praia Fluvial 

de Ponte do Sótão, bem como da Rua Alice Sande, nomeadamente no que concerne 

à conclusão da referida empreitada. 

Interveio senhor Amílcar Barata Aleixo agradecendo à Câmara Municipal os trabalhos 

realizados no âmbito da limpeza florestal, realçando a necessidade de dar 

continuidade aos mesmos. Quanto à praia Fluvial do Sinhel referiu aguardar pela 

realização efetiva deste projeto. 

Interveio o senhor António Carvalho dando conhecimento dos trabalhos realizados ao 

nível da beneficiação e requalificação de algumas vias na freguesia que preside, 

realçando os trabalhos realizados no abastecimento de água à Candosa, para que o 

complexo turístico existente neste espaço possa ter condições para abertura ao 

público, informando do procedimento concursal realizado para o efeito. Mais referiu da 

necessidade de requalificação de outras vias na freguesia de Vila Nova do Ceira, bem 

como de alguns açudes no rio Sótão. 

Interveio a senhora Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões referindo a 

necessidade de conclusão dos trabalhos na Rua de Santo António na localidade de 

Esporão, no sentido de não se verificarem alguns constrangimentos em caso de 

ocorrência de chuvas tempestuosas. Seguidamente, questionou sobre o projeto da 

Praia Fluvial de Ponte do Sótão. De seguida, questionou se a antiga fábrica de papel 

instalada nesta localidade paga IMI, bem como, se o encerramento do Jardim de 

Infância de Ponte do Sótão irá ter o mesmo desfecho da EB deste local. 

Interveio o senhor João Miguel Carvalho Mourão que iniciou a sua intervenção fazendo 

menção à estada da Equipa M-Sport, que representa oficialmente a Ford no Mundial 

de Ralis e na qual está integrado o atual Campeão do Mundo de Ralis, Sebastien Ogier, 

que testou o Ford WRC no concelho de Góis, mais propriamente na zona do Colmeal, 
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na semana de 12 a 16 de abril, facto que muito nos honra. Fez referência às palavras do 

senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira no que concerne ao 

abastecimento de água à Candosa, bem como o procedimento concursal realizado 

para exploração do complexo turístico ali implementado, felicitando esta iniciativa a 

qual irá contribuir significativamente para o turismo tanto na referida freguesia, como 

em todo o concelho. Fez ainda referência, à abertura do Espaço do Cidadão nos 

Paços do Município, o qual irá contribuir para uma melhor prestação de serviços aos 

munícipes, sem ter que se deslocar à sede do distrito e/ou a outros serviços estatais. 

Terminou a sua intervenção, dirigindo os seus Parabéns à Associação de 

Desenvolvimento Integrado da Beira Serra pelo trabalho que tem vindo a desenvolver 

no nosso território, bem como em todos os territórios que fazem partes desta ADL, 

realçando a cerimónia de Entrega da Medalha de Mérito por parte da Câmara 

Municipal, facto que muito deve honrar todos os Goienses, uma vez que se trata de 

uma Associação que muito tem feito pelo concelho de Góis. 

Interveio o senhor José Carlos Garcia referindo que em termos de acessibilidades no 

nosso concelho têm sido realizados muitas requalificações, realçando o facto de as 

eleições autárquica não se realizarem de 2 em 2 anos, uma vez que outros trabalhos 

poderiam efetivamente ser também efetivados, numa ótica de existir um 

desenvolvimento turístico superior ao atual, acrescentando a esse facto a nova 

imagem gráfica do Município de Góis, apelado a mesma de interessante. Referiu ainda, 

a necessidade de limpeza das estradas e respetivas bermas das entradas no nosso 

concelho. Mais referiu, que tendo o concelho requisitos necessários ao 

empreendedorismo é seu entendimento que deveria a Câmara Municipal tomar 

diligências no sentido de chamar empreendedores para o concelho, a fim de gerar 

não somente riqueza ao nível económico, mas também empregabilidade e fixação de 

pessoas. De seguida, questionou sobre o novo sistema de mobilidade se o mesmo 

corresponde às expetativas criadas na sua génese. Terminou a sua intervenção, 

fazendo referência à cerimónia evocativa do 43º aniversário do 25 de abril, realçando o 

otimismo verificado em alguns dos discursos, contudo não pode deixar passar em 

branco o seu descontentamento face ao discurso apresentado pelo senhor líder da 

bancada do PS neste órgão, lamentado o mesmo, posição corroborada por muitos, por 

entender que não foi o momento certo para proferir tal discurso. 
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Dada a palavra, o senhor Carlos da Conceição Jesus referiu que relativamente à 

presença do campeão do mundo de ralis no concelho ser motivo de congratulação no 

órgão deliberativo é interessante, porém referiu que o estado em que ficaram as 

estradas após os testes, é de facto lamentável, uma vez que as mesmas se encontram 

em péssimo estado para circulação. 

Interveio o senhor Victor Manuel Fonseca Duarte referindo a necessidade de dar 

continuidade à intervenção em algumas vias da freguesia que preside, 

nomeadamente no troço Amiosinho-Alvares, entre outras, questionando a senhora 

Presidente sobre a previsão de investimento nesta área na freguesia de Alvares. No que 

concerne ao Góis Sim questionou sobre o mesmo em Alvares, uma vez que entende 

que nada se passa em relação ao mesmo na sua freguesia. 

Usou da palavra o senhor Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva iniciando a sua 

intervenção referindo que na sequência de desvinculação de três elementos nesta 

Assembleia Municipal, dois do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis e 

um do PS, apraz-lhe questionar se estes poderão continuar a representar a Assembleia 

Municipal, em outras Instituições, conforme foram eleitos em sede deste órgão. Ainda 

sobre a questão da desvinculação, referiu que dúvidas residem se a desvinculação de 

um grupo municipal e a adesão a outro no qual passa a ter um cargo político, como é 

o caso do senhor Miguel Fortunato, possa ter lugar à perda de mandato, pelo que 

solicitou à mesa da Assembleia Municipal que solicite parecer jurídico nesse sentido, 

não somente para este elemento, mas também para os outros dois. 

De seguida, felicitou a Câmara Municipal pelo excelente trabalho que está a efetuar 

ao nível da imagem e comunicação, porque se trata de um procedimento 

fundamental, uma vez que se um município deseja estar na primeira linha da 

informação tem de ter um bom canal de comunicação, tendo dado como exemplo a 

página do Facebook do Município de Góis, na qual são inseridos os eventos e obras da 

Autarquia, tendo apresentado para o efeito algumas iniciativas realizadas ao longo do 

mês em curso, tendo dado ênfase ao início das obras do Projeto do novo Parque 

Municipal.  

De seguida, endereçou os seus parabéns à Associação Educativa e Recreativa de Góis 

pelo aniversário do ressurgimento da sua Filarmónica, felicitações extensivas ao jovem 

Nuno Alves pela candidatura que apresentou à FNAJ, que apesar de não ter sido eleito 
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é com orgulho que vê que um jovem goiense se candidata a este lugar. De igual modo, 

felicitou a Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra por ter sido 

agraciada com a Medalha de Mérito do Município de Góis, realçando que no dia de 

hoje apresentou uma nova imagem no seu site, na qual foram inseridos os municípios 

que integra, enfatizando que dos logotipos das Câmaras Municipais o de Góis é sem 

dúvida o mais bonito, elevando que o mesmo foi concedido pelos técnicos da Câmara 

Municipal, facto que o leva a mencionar que os mesmos estão totalmente incentivados 

no cumprimentos dos objetivos da Câmara Municipal.  

No que concerne à ARU – Área de Reabilitação Urbana, referiu que se trata de um 

projeto bastante interessante para a vila de Góis, porquanto irá requalificar a Praça da 

República e a Rua Conselheiro Dias Ferreira, sendo na sua ótica que deveria existir um 

debate público antes do início deste projeto, a fim de dar a conhecer o mesmo e de 

recolha de opinião pública no sentido de que possa existir consensual. Quanto à 

requalificação atual que está a ser realizada no imóvel sito na Praça da República, 

propriedade da Câmara Municipal, referiu que seria de todo interessante que este 

acolhesse um museu de Góis, com o espólio doado à Câmara Municipal. 

Relativamente à comemoração do 43º aniversário do 25 de abril, mencionou o seu 

agrado pela moldura humana presente no içar das bandeiras na Praça da República, 

bem como em todo o programa delineado para este ato comemorativo, realçando as 

intervenções realizadas na sessão solene, registando com agrado a do jovem 

Presidente da Associação de Juventude de Góis. 

Terminou a sua intervenção, propondo que a entrada do concelho de Góis fosse 

colocada sinalética identificativa e atrativa com o nome do concelho. Ainda sobre o 

concelho, sugeriu que face à dinamização que irá ser dada no cerro da Candosa com 

a abertura do espaço turístico, é seu entendimento que também o Cabril deveria ter 

uma outra dinamização, por considerar um espaço ambiental de excelência, pelo que 

propôs que à semelhança dos “Passadiços do Paiva”, também a Câmara Municipal de 

Góis poderia levar a efeito um projeto igual numa parceria com o Município da Lousã, 

tendo para o efeito apresentado algumas sugestões. 

Dada a palavra, o senhor Carlos da Conceição Jesus referiu concordar que se solicite 

parecer jurídico relativamente à sua desvinculação do Grupo Municipal do PS, 
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realçando que presentemente está nesta Assembleia Municipal única e exclusivamente 

a representar a sua pessoa, bem como a sua freguesia.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que devido ao alerta dado na 

última sessão deste órgão, é muito natural que tenha havido consulta à legislação em 

vigor sobre esta matéria, bem como sobre se estes atos poderiam eventualmente dar 

lugar à perda de mandato. Relembrou, que a legislação que regula a tutela 

administrativa tem algumas referências onde é necessário que se perceba se os 

elementos eleitos podem incorrer nesse risco. No que concerne à proposta apresentada 

para solicitação de parecer jurídico sobre essa questão, informou que a mesa irá refletir 

na mesma, porém referiu que tudo aquilo que seja consequência da contrariedade da 

lei não cabe à mesa tomar qualquer iniciativa nesse sentido, mas considera adequado 

que esse alerta tenha sido feito. 

Interveio a senhora Maria do Céu Simões Alves referindo que a sua intervenção vai no 

sentido da desvinculação sua pessoa e dos senhores Miguel Fortunato e Carlos Jesus 

das bancadas para as quais foram eleitos, uma vez que foi alvo de intervenção que 

poderia eventualmente implicar perda de mandato. É seu entendimento que os 

pareceres jurídicos são sempre enriquecedores e naturalmente deverá a legislação em 

vigor ser devidamente aplicada, porém falar-se em perda de mandato perante o ato 

que foi por si e outros praticado, referiu apelar de caricato, uma vez que estamos no 

mês de abril, nesse sentido seria cortar o exercício de autoridade politica de qualquer 

cidadão, até porque quando se vai às eleições as pessoas votaram em partidos e 

grupos, i.e., em listas de pessoas e todos os elementos desta Assembleia Municipal 

fizeram parte dessas mesmas listas, pelo que não lhe parece que as pessoas que se 

desvincularam do Grupo e Partido dos quais fizeram parte, não possam representar e 

expressar a sua posição por parte dos cidadãos que depositaram neles mesmos a sua 

confiança. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que a sua posição é que o 

importante que hajam mais pessoas a dedicarem-se à política, contudo referiu que o 

legislador teve alguma intenção quando escreveu o que está no teor da legislação 

sobre esta matéria e que concordando ou não na sua essência e propósito, ela existe e 

pode naturalmente ter a sua consequência. Relativamente à questão que o senhor 

Paulo Silva colocou sobre a desvinculação e a representação de quem se desvinculou 
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noutras comissões, referiu que não é o facto de se terem desvinculado do 

Partido/Grupo que o elegeu que vão deixar de ser representantes, uma vez que foram 

eleitos neste órgão para serem representantes do mesmo. Mais referiu, que se o próprio 

eleito como representante da Assembleia Municipal entender que presentemente com 

a desvinculação não deve ser seu representante, a Assembleia Municipal deverá 

proceder à sua substituição. 

Dada a palavra o senhor Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva, referiu que a sua questão 

relativamente à perda de mandato tem única e exclusivamente a ver com que 

qualquer membro de qualquer grupo que tiver lugar à perda de mandato, fica excluído 

legalmente da possibilidade de se poder candidatar às próximas eleições autárquicas, 

não havendo qualquer tipo de intenção de prejudicar ninguém, mas sim de esclarecer 

todos sobre este assunto. 

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

Câmara Municipal para prestar os devidos esclarecimentos às questões que foram 

colocadas à Câmara Municipal. 

A senhora Presidente da Câmara Municipal, após cumprimentar todos os presentes, 

iniciou a sua intervenção fazendo referência a que o ano em curso não se trata de um 

ano de eleições, porém o final do presente mandato coincide com eleições 

autárquicas não sendo um ano atípico, porquanto a Câmara Municipal tem um plano 

no que concerne às pavimentações, sendo que o planeamento das mesmas tem 

naturalmente associada a questão financeira, reiterando as suas palavras em sede do 

órgão deliberativo de que foi efetuado um levantamento para requalificação de toda 

a rede viária do concelho de Góis, sendo que ao nível financeiro a mesma ultrapassava 

um milhão de euros. Nesse sentido, a Câmara Municipal solicitou um empréstimo o qual 

foi objeto de deliberação pelo Executivo e pela Assembleia Municipal na ordem do 

meio milhão de euros, tendo cerca de 70% deste montante sido aplicado na 

requalificação das vias na Freguesia de Alvares e na União de Freguesias. Informou 

ainda, a existência de um conjunto de prioridades que entram nesse milhão, porém a 

autarquia não tem, havendo efetivamente alguma disponibilidade financeira, contudo 

não temos disponibilidade financeira para resolver todos os problemas do concelho em 

termos de pavimentação. Mais informou, que é um facto que na freguesia de Alvares 

há a questão da pavimentação de acesso ao cemitério, apesar de já ter algum tempo 
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faz parte da lista de prioridade para o ano em curso, bem como o acesso que ficou a 

faltar no Colmeal de ligação ao concelho de Arganil (Cepos), tratando-se de 

preocupações da Câmara Municipal pelo que serão criadas condições para resolução 

destas e outras questões. Relativamente à questão que foi identificada na localidade 

de Cabeira a empreitada está a decorrer, sendo bem mais interessante se a pergunta 

for diretamente colocada ao dono da obra, havendo certamente uma explicação 

técnica para o efeito, sendo que a seu tempo os referidos postes naturalmente irão ser 

retirados e todos poderão verificar in loco o trabalho ali realizado pela Câmara 

Municipal. No que concerne à possível usurpação da retirada de pedra de uma 

propriedade que não é da Câmara Municipal, referiu que a ser verdade lamenta 

profundamente, realçando que a sua pessoa sempre se pautou pelo rigor, exigência e 

o respeito, pelo que não admite a quem consigo trabalhe que não se paute da mesma 

forma, pelo que lhe cumpre apurar a verdade das afirmações que presentemente 

foram proferidas. Relativamente à questão da pedreira, informou que podem estar 

todos tranquilos, uma vez que até 30.06.17 tudo se irá resolver, sendo essa a vontade de 

Câmara Municipal, a de contribuir para o desenvolvimento da União de Freguesias e 

consequentemente para o desenvolvimento do concelho de Góis e estaremos sempre 

ao lado dos investimentos que se consubstanciem em progresso para Góis, pelo que a 

seu tempo as acusações que são feitas à Câmara Municipal neste âmbito terão que ser 

retiradas com um pedido de desculpa público pela parte do insulto e pela falta de 

elegância pela forma como os assuntos são em sede deste órgão colocados.   

Relativamente às questões colocadas pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Góis apraz-lhe referir que a sua satisfação é também a satisfação da Câmara Municipal 

relativamente à questão do Esporão. Quanto à requalificação da estrada da Ribeira 

trata-se de uma prioridade da Câmara Municipal, estando já realizado para o efeito o 

caderno de Encargos, sendo que o procedimento envolve os cinquenta mil euros, o 

qual irá ser iniciado num futuro próximo. Quanto à questão da Praia Fluvial de Ponte do 

Sótão, informou que o processo está em bom ritmo, aproveitando para corrigir uma 

afirmação feita pela senhora Olinda Bandeira, a sua pessoa nunca disse que fazia a 

Praia Fluvial até às eleições, mas sim prometeu que efetuava este investimento neste 

mandato. Referiu que este processo demorou algum tempo a desbloquear, por causa 

da questão dos terrenos, uma vez que a autarquia não pode invadir a propriedade 
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privada, tendo para o efeito esclarecido a questão sobre uma das propriedades em 

questão. Acrescentou ainda, que a Câmara Municipal teve que solicitar pareceres às 

competentes entidades para proceder a trabalhos no leito do rio, aguardando 

presentemente um parecer em falta, sendo que se encontram reunidas todas as 

condições. Mais acrescentou, que se trata de um projeto da ordem dos cento e setenta 

mil euros de investimento, sendo que a primeira fase será a intervenção no açude, os 

muros das margens de sustentação, bem como a construção e alguns muros que são 

necessários e a reabilitação de outros, sendo que neste momento temos condições 

para avançar, tendo para o efeito apresentado alguns esclarecimentos sobre o que 

está a atrasar o início deste investimento, uma vez que se trata de procedimentos 

afetos a outras entidades.   

No que concerne à empreitada na Rua Alice Sande em Góis, referiu que a empresa a 

quem foi a mesma adjudicada está a cumprir os prazos, tendo para o efeito 

apresentado uma breve síntese dos trabalhos que irão ser realizados, nomeadamente 

quanto à rampa nas escadas de acesso ao Parque do Cerejal. Prevaleceu-se da 

oportunidade para dirigir um agradecimento aos moradores da rua em questão, pela 

compreensão e tolerância na sequência das obras de melhoramento nesta via. 

Quanto à participação do Município de Góis no concurso das 7 Maravilhas de Portugal  

– Aldeias, informou que a Câmara Municipal se candidatou na categoria de Aldeia 

Autêntica; Aldeia Rural e Aldeia Remota, sendo estas Aigra Nova, Soito e Loural. 

Realçou que a seleção coube a uma comissão científica, não tendo as do concelho 

de Góis sido selecionadas. 

Quanto às limpezas florestais, objeto de intervenção do senhor Amílcar Aleixo informou 

que se trata de um pedido realizado em reuniões da Comissão Municipal de Proteção 

Civil e da Comissão Municipal da Defesa da Floresta Contra Incêndios, sendo que 

presentemente não é só a freguesia de Alvares que necessita de trabalhos com 

motoniveladoras, dando conhecimento que a Câmara Municipal só tem um 

equipamento destes, porém é um facto a intervenção de excelência realizada em 

todo o concelho com os equipamentos disponíveis da ADESA.  

Quanto à recuperação do açude referido pelo senhor Presidente da Junta de freguesia 

de Vila Nova do Ceira, referiu que a requalificação foi objeto de uma candidatura, 

aguardando presentemente a aprovação da mesma.  
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Quanto às questões colocados pela senhora Olinda Bandeira relembrou que a mesma 

já foi representante nesta Assembleia Municipal do PSD e foi exatamente o governo do 

PSD que encerrou a Escola de Ponte do Sótão com 21 alunos, não tendo sido a 

Presidente da Câmara Municipal de Góis, mas sim a senhora Delegada Regional que 

ainda ocupa este cargo, sendo a mesma pessoa que mandou encerrar a sala de 

apoio, e não escola, a senhor Prof. Doutora Cristina Oliveira que preside à DGEsTE a 

mesma pessoa que manteve durante um período um jardim de infância com a 

frequência de uma criança. Pelo que, referiu que nunca em momento algum se deve 

mencionar que foi a senhora Presidente da Câmara Municipal que mandou fechar a 

Escola e o Jardim de Infância, salientando que se trata de um assunto que não é da 

competência da Câmara Municipal. Sobre a questão se fábrica da Ponte do Sótão se 

paga ou não IMI, informou que as isenções dos imóveis são propostas pela Câmara 

Municipal e deliberadas pela Assembleia Municipal, pelo que não tem ideia que este 

assunto tivesse sido fosse objeto de isenção da referida taxa. Ainda sobre a questão da 

Praia Fluvial de Ponte do Sótão, deu as referidas explicações, bem como sobre a 

captação de investimento de facto é uma prioridade do novo ciclo autárquico, bem 

como para que os jovens optem pelo trabalho no privado. Quanto ao sistema de 

mobilidade Góis Sim referiu que aguarda a avaliação do mesmo, residindo a sua 

preocupação nas palavras proferidas pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia de 

Alvares, uma vez que volvidos três meses se ainda não aconteceu nada, partilha da sua 

opinião, porém irá verificar o que está a acontecer. Quanto à estrada de Amiosinho 

referiu que a obra ainda não está concluída, uma vez que a empreitada ainda se 

encontra dentro do prazo. Sobre a ARU – Área de Reabilitação Urbana, referiu a 

existência do Programa Estratégico de Reabilitação Urbana (PERU), da Área de 

Reabilitação Urbana (ARU) da vila de Góis é documento que orienta a Operação de 

Reabilitação Urbana (ORU) a desenvolver na ARU da vila de Góis, área onde foi 

contemplada a Praça da República, a Rua Conselheiro Dias Ferreira, tendo sido 

aprovados quinhentos e oito mil euros, sendo que a Câmara Municipal irá realizar 

oportunamente uma apresentação pública, a qual será do conhecimento desta 

Assembleia Municipal. Quanto à sugestão de requalificar o espaço de Cabril concorda 

plenamente, informando a existência de uma proposta que está a ser elaborada 

internamente para este espaço. Relativamente à presença do campeão do mundo de 
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ralis no concelho, referiu a existência de municípios em Portugal a oferecer, não 

sabendo o valor, para que os testes sejam feitos nos seus concelhos, o concelho de Góis 

foi contemplado pela terceira vez não tendo a Câmara Municipal disponibilizado 

qualquer valor monetário, mas sim a reparação de algumas estradas, as quais foram 

objeto de reparação e que naturalmente o irão ser novamente. Porém, subestimar, 

desvalorizar e banalizar a presença do campeão mundial nesta modalidade desportiva 

no nosso concelho é um facto que não entende, entendendo que o mesmo deveria ser 

motivo de orgulho, uma vez pela escolha ter recaído no nosso concelho. 

Dada a palavra a senhora Olinda Bandeira, referiu que a senhora Presidente 

mencionou que não prometeu fazer a Praia Fluvial até às eleições, mas sim neste 

mandato, pelo que solicitou qual a diferença. 

Dada a palavra, a senhora Presidente informou que a própria é que terá que chegar à 

resposta. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento.  

 

ORDEM DO DIA 

 

 

1. REVISÃO DO PDM DE GÓIS/DESIGNAÇÃO DE ELEMENTO SUPLENTE DA ASSEMBLEIA 

MUNICIPAL PARA INTEGRAR A COMISSÃO CONSULTIVA – O senhor Presidente da 

Assembleia Municipal deu conhecimento que se encontra em curso o processo de 

revisão ao PDM de Góis, tendo a respetiva Comissão Consultiva sido constituída pelo 

despacho nº2537/2017 da senhora da CCDRC, publicado em Diário da República. 

Neste sentido, informou que na sessão da Assembleia Municipal de 29.09.15 foi 

nomeado a sua pessoa para integrara a referida Comissão Consultiva. Contudo, referiu 

que existe a necessidade de designação de um elemento suplente deste órgão 

deliberativo para integrar a referida comissão. Neste sentido, questionou o Grupo de 

Cidadãos Eleitores Independentes por Góis e o PS se tinham um elemento, tendo única 

e exclusivamente a bancada do PS apresentado o senhor Paulo Miguel Lemos 

Fernandes Silva. 
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Posto à votação por escrutínio secreto o senhor Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva foi 

nomeado com doze votos a favor e seis votos em branco, como elemento suplente da 

Assembleia Municipal para integrar a Comissão Consultiva de Revisão ao PDM de Góis. 

2. REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS -  O senhor Presidente 

da Assembleia Municipal deu conhecimento da deliberação do Executivo da sua 

reunião ordinária de 11.04.2017, relativamente ao assunto em epígrafe. 

Interveio o senhor Victor Manuel Fonseca Duarte referiu que no ponto dois quando se 

refere que para o ano de 2017 está previsto um investimento de seiscentos e quarenta e 

nove mil euros, questionou quais são os investimentos que irão ser incluídos no valor em 

causa. 

Dada a palavra, a senhora Presidente da Câmara Municipal informou que se tratam de 

investimentos objeto de candidatura no âmbito do POSEUR, ETAR e Rede de Águas em 

Ponte do Sótão, ETAR de Amioso Fundeiro, Colmeal e Cortecega.  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar o 

Regulamento Geral de Taxas e Outras Receitas Municipais. 

 

3. PRESTAÇÃO DE CONTAS/ANO 2016 –  O senhor Presidente da Assembleia Municipal 

deu conhecimento da deliberação do Executivo da sua reunião ordinária de 

11.04.2017, relativamente ao assunto em epígrafe. 

Usou da palavra o senhor Renato José Santos Vitorino referindo que no que concerne à 

redução do período de 34 dias para 26 dias para efetivação de pagamentos é para si 

um indicador bastante positivo, uma vez que tendo por experiência a sua atividade 

profissional a prestação e serviços para Câmaras Municipais de todo o país e regiões 

autónomas, o número de Municípios a cumprir este prazo é muito reduzido. 

Relativamente aos pagamentos em atraso referiu que é com satisfação que a Câmara 

Municipal encerrou o ano de 2016 sem qualquer tipo de pagamento em atraso. Referiu 

ainda, a existência do valor de 465.000,00€ o qual reside na diminuição das 

transferências dos fundos comunitários, tratando-se de um valor significativo, 

questionando se este valor se consubstancia no atraso referente ao QCA.  Acrescentou 

que o referido valor conjugado com a LCPA mostra que para se conseguir o resultado 

apresentado relativamente ao exercício de 2016 é fruto da gestão eficaz dos dinheiros 
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públicos, pelo que olhar para um resultado positivo mostra que há esse cuidado. É seu 

entendimento que naturalmente há investimentos prioritários, assumidos pela Câmara 

Municipal, os quais poderão não ter a anuência de todo o Executivo, pelo que sendo 

um ano de eleições na altura os munícipes irão manifestar através do seu voto a sua 

posição em relação a essas prioridades. 

Interveio senhor Victor Manuel Fonseca Duarte questionando se tanto os Vereadores 

eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, bem como 

elementos desta mesma bancada alguma vez boicotaram, ou, se não estiveram 

sempre ao lado daquilo que são os interesses para Góis, i.e., se alguma vez 

inviabilizaram algum projeto do interesse dos Goienses.  

Interveio o senhor Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva que referiu a existência de um 

nível de execução bastante elevado, tendo para o efeito apresentado alguns valores. 

No que concerne à taxa de execução da GOP, 47%, trata-se da taxa superior em 15 

anos, havendo uma preocupação deste Executivo que é ressalvada nestes 

documentos, i.e., havendo uma intenção do Executivo socialista de trabalhar no 

sentido de atingir resultado e isso será sempre motivo de felicitação. Referiu ainda, o 

conjunto de investimentos significativos, dando como exemplo o Parque Municipal e a 

Praia Fluvial de Alvares, a Reabilitação do Centro Escolar de Vila Nova do Ceira e 

Pavilhão adjacente. Realçou a questão da redução dos empréstimos a longo e médio 

prazo um valor significativo, que além de obra realizada conseguiu-se amortizar os 

empréstimos. 

No que concerne à sua consideração política, referiu que mais uma vez mencionar 

entender ser um aspeto positivo ter ideias e transmiti-las, entendendo não perceber 

qual a ideologia, sendo que neste aspeto que este mandato deve ter disso na história 

democrática de Góis o mais caricato de todos e se neste momento o presente 

mandato destes dois órgãos se prolongasse qualquer dia tínhamos cada um dos 

elementos na sua bancada, residindo a sua preocupação não na diferença de 

opiniões mas sim valores como a ética, a lealdade, como referiu na sua intervenção nas 

comemorações do 25 de abril. Referiu ainda, não concordar que se ponha em causa 

um documento como o que está a ser objeto de análise, e tecerem pequenas 

considerações que não correspondem à verdade, tendo exemplificado como Quadro 

de Pessoal. De seguida, questionou a senhora Presidente se a Residência de Estudantes 
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fornece refeições a terceiros no sentido de desmistificar algumas questões sobre 

concorrência desleal com a restauração concelhia. Ainda sobre a taxa de execução, 

referiu a existência de algumas mais significativas em relação a outras, tendo dado 

como exemplo a taxa do ensino superior em relação à excelente taxa no âmbito da 

ação social. Terminou, referindo que no próximo dia 01.10.17 todos iremos prestar 

contas, as quais incidirão sobretudo na prestação de contas da Câmara Municipal, 

porém o povo será soberano e, ganhe quem ganhar será o candidato que os Goienses 

vão querer. Acrescentou, que da parte do PS estão muito honrados com o trabalho do 

Executivo socialista, pelo que se por algum motivo o PS não ganhar as próximas 

autárquicas será por uma grande injustiça, uma vez que este Executivo irá ficar na 

história pelo número de obras e qualidade de obras que realizou ao longo do mandato. 

Terminou, referindo que o consenso do que será o pós mandato 2013/17 de dar mais 

importância ao desenvolvimento económico e fixação e pessoas tem que 

efetivamente ser uma prioridade, enaltecendo algum trabalho que já foi feito nesse 

sentido, trabalho que terá que ser realizado conjuntamente entre a Câmara Municipal, 

Juntas de Freguesia e Administração Central, sendo importante apelar ao tecido 

empresarial terem uma capacidade maior de empreendedorismo.  

 Interveio o senhor João Miguel Carvalho Mourão referindo congratular-se pelo trabalho 

que os Técnicos da Câmara Municipal na elaboração do presente documento, pelo 

que na pessoa da Drª. Liliana Serra, apresentou as suas felicitações. Enalteceu todo o 

trabalho, pelo esforço acrescido no exercício das suas funções, fruto da não aprovação 

dos Orçamentos, facto para si incompreensível, uma vez que os Vereadores que não 

aprovaram os Documentos Previsionais nunca apresentaram uma alterativa aos 

documentos em questão, facto que lamenta, contudo é inexplicável a não aprovação 

dos documentos, quando posteriormente deliberam por unanimidade alguns assuntos.   

Interveio o senhor José Carlos Rodrigues Garcia tecendo consideração ao atual estado 

financeiro o qual já se encontra equilibrado, tendo em conta o governo anterior que 

pôs o País à beira da ruína, realçando que foi o governo liderado pelo socialista José 

Sócrates que nos pôs a pedir e que ia dando cabo deste País, sendo que 

posteriormente veio um governo que nos salvou, consubstanciando-se a sua 

metodologia em alguns cortes orçamentais. 
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Interveio a senhora Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões que referiu que a 

Assembleia Municipal deve ser um órgão objeto de respeito pelo que lhe apraz 

mencionar que não é o sítio certo para se fazer campanha eleitoral, pelo simples facto 

de estarmos a analisar assuntos sérios e não podemos estar a ouvir campanha. 

Interveio a senhora Maria do Céu Alves Simões referindo que na sequência das palavras 

do senhor Paulo Silva, apraz-lhe mencionar que presunção e água benta cada um 

toma a que quer, pelo que quando profere a palavra ética, tendo já sido a palavra 

várias vezes referida no sentido das decisões que são tomadas pelos elementos eleitos 

para este órgão, e se terá que apontar a especificidade a apontar alguém sobre ética 

deve-o fazê-lo diretamente e não indiretamente. Quanto ao sentido de referir que este 

mandato ficou espartilhado, relembrou o seu Paulo Silva que quem mais desdignificou o 

espartilhado foi de facto as situações que se tem passado ao longo deste mandato no 

PS, porque o sentido de espartilhado relativamente às restantes forças políticas as 

mesmas têm sido feitas com a maior transparência e tranquilidade. 

Dada a palavra a senhora Presidente da Câmara Municipal iniciou a sua intervenção 

fazendo referência às palavras positivas do senhor Renato Girão relativamente à 

prestação de contas da Câmara Municipal. No que concerne à questão dos fundos 

europeus e ao novo QCA referiu que se prevê um maior desenvolvimento do 2020, pelo 

que se das candidaturas apresentadas pela Câmara Municipal forem aprovadas 

haverá com certeza uma entrada de fundos bastante significativa. Quanto à questão 

de a Residência de Estudantes fornecer refeições a terceiros, informou que este 

equipamento transitou para a Câmara Municipal no ano de 2010, tendo oito 

trabalhadoras ao serviço, tendo já sido aposentadas duas pessoas e no presente ano 

mais uma, pelo que a autarquia tem que encontrar pessoas para esta casa, sendo que 

são as Instituições concelhias que solicitam a Câmara Municipal para proceder ao 

fornecimento de refeições, Associação Educativa e Recreativa de Góis, Associação de 

Juventude de Góis, Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Góis, a 

secção de Futebol, Casa do Concelho de Góis, pelo que se entendem que esta é uma 

concorrência desleal, a Câmara Municipal terá que doravante tomar outros 

procedimentos. Mais referiu que, atualmente a DGEsTe tem para com o Município de 

Góis uma dívida de mais de cem mil euros, contudo ninguém se refere a esta situação 

no sentido de nos unirmos para que esta situação seja colmatada. Referiu ainda, que 
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presentemente a Residência de Estudantes fornece refeições aos Bombeiros Voluntários 

de Góis, sendo o pagamento das mesmas de acordo com o Regulamento existente 

para o fornecimento de refeições neste equipamento, realçando o facto de ter 

consideração pela restauração do concelho, pelo que foi sua imposição que todas as 

compras para este equipamento sejam feitas no comércio local do concelho.  

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com dez votos a 

favor e oito abstenções dos elementos Amílcar José Barata Aleixo, José Carlos Rodrigues 

Garcia, Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões, Pedro Miguel Conceição 

Agostinho, Orlando Cide Antunes Alvarinhas, Victor Manuel Fonseca Duarte do Grupo 

de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, e, pelos elementos independentes 

Carlos da Conceição Jesus e Maria do Céu Alves Simões, aprovar a Prestação de 

Contas/Ano 2016. 

O senhor Carlos da Conceição de Jesus apresentou a seguinte declaração e voto: ”A 

sua abstenção na votação do presente assunto consubstancia-se pelo facto da ETAR 

do Colmeal não ter sido realizada no ano de 2016.” 

 

4. RELATÓRIO E PARECER DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO LEGAL DE 

CONTAS/ANO 2016 – A Assembleia Municipal tomou conhecimento do Relatório e 

Parecer do Órgão de Fiscalização e Certificação Legal de Contas/Ano 2016. 

 

5. 1ª REVISÃO ÀS GOP/ANO 2017 – O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu 

conhecimento da deliberação do Executivo da sua reunião ordinária de 11.04.2017, 

relativamente ao assunto em epígrafe. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a 

1ª Revisão às GOP/Ano 2017. 

 

6. 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2017 –  – O senhor Presidente da Assembleia 

Municipal deu conhecimento da deliberação do Executivo da sua reunião ordinária de 

11.04.2017, relativamente ao assunto em epígrafe. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a 

1ª Revisão ao Orçamento/Ano 2017. 
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7. LCPA/PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

– Foi presente a deliberação do Executivo da sua reunião ordinária de 14.02.2017, 

relativamente ao assunto em epígrafe. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a 

reprogramação de compromissos plurianuais constantes na deliberação do Executivo 

de 14.02.2017. 

 

8. APRECIAÇÃO DA ATIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA – O senhor 

Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra para se pronunciarem sobre o 

presente assunto, não tendo havido nenhuma intervenção. 

 

APROVAÇÕES EM MINUTA: 1 a 3 e de 5 a 7. 

 

PÚBLICO: Dada a palavra ao público 

 

a) Usou da palavra o senhor Victor Manuel Dias Nogueira referindo que as primeiras 

eleições autárquicas datam de há quarenta anos, tendo feito uma retrospetiva daquilo 

que foram as primeiras eleições autárquicas, bem como as obras realizadas no 

concelho. Realçou o facto das palavras proferidas pelo senhor líder da banca do PS na 

sessão comemorativa do 43º aniversário de 25 de abril, quando proferiu que só existiu 

democracia há 36 anos, facto que lamenta porquanto o PS foi o primeiro partido a 

liderar no concelho.   

b) Usou da palavra o jovem Nuno Alves que iniciou a sua intervenção agradecendo ao 

senhor líder de bancada o facto de na sua intervenção ter felicitado a sua pessoa pela 

sua candidatura à FNAJ, referindo que a sua candidatura se consubstanciou no 

trabalho por si desenvolvido na AJG, devendo ser motivo de orgulho que o concelho 

de Góis seja motivo de notícias por iniciativas positivas realizadas em várias áreas, 

enfatizando o desporto. Terminou, felicitando senhor Presidente da Assembleia 

Municipal pelo facto de presentemente ter assumido este papel importante, tendo 

estado ao nível do papel que assumiu, realçando que devem os jovens do concelho ser 

chamados à participação na vida ativa do concelho. 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal agradeceu as palavras de felicitação à 

sua pessoa pelo cargo que presentemente ocupa neste órgão. 

c) Usou da palavra o jovem Tiago Ferreira dando conhecimento que no dia 09.04.17 foi 

eleita a primeira JSD em Góis, tendo para o efeito apresentado algumas ideias que 

pretendem levar a efeito, tendo sugerido a realização de uma sessão da Assembleia 

Municipal dirigida aos jovens do concelho. Referiu ainda, a importância de dinamizar o 

Conselho Municipal de Juventude, uma vez que se trata de um órgão consultivo sobre 

matérias relacionadas com a juventude.    

O senhor Presidente da Assembleia Municipal felicitou o senhor Tiago Ferreira pela 

eleição da JSD de Góis. Realçou que tudo o que sejam contributos para crescer, críticas 

construtivas para trazer jovens para a vida política e vida ativa da cidadania é muito 

importante. 

Dada a palavra a senhora Presidente dirigiu os seus parabéns ao jovem Nuno Alves pela 

sua candidatura à FNAJ, não sendo importante se não foi bem-sucedido, mas sim 

importante avançar, renovando as suas felicitações pelo grande ato de coragem que 

teve. De igual modo, felicitou o jovem Tiago Ferreira pela eleição da JSD de Góis, 

informando que deve o mesmo informar oficialmente a Câmara Municipal no sentido 

de serem integrados no Conselho Municipal da Juventude. 

 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo senhor Presidente da Assembleia 

declarada encerrada a sessão, pelas vinte e uma horas, da qual para constar se lavrou 

a presente ata que irá ser assinada pelo senhor Presidente e pelos Secretários.  

 

O Presidente,_____________________________________ 

 

A Primeira Secretária,_____________________________ 

 

 O Segundo Secretário,____________________________ 


