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ATA Nº 6/2013 - SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

NO DIA DEZOITO DE OUTUBRO DE DOIS MIL E TREZE. Aos dezoito dias do mês de 

outubro do ano de dois mil e treze, no auditório da Biblioteca Municipal de Góis, 

reuniu a Assembleia Municipal pelas dezanove horas com a seguinte ordem de 

trabalhos: 

 

1. Eleição do Presidente e Secretários da Mesa da Assembleia Municipal  

 

Estavam presentes os senhores:  

Presidente: Dr. José António Pereira de Carvalho (PS) 

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

2º Secretário: José Rodrigues (PS) 

 

Vogais:  

Partido Socialista (PS) – Jaime Miguel Fernandes Garcia, Drª. Sílvia Maria 

Gonçalves Fernandes Nogueira Santos, Nuno Pedro Tavares do Nascimento e 

Engº Renato José dos Santos Vitorino. 

 

Grupo Cidadãos Eleitos Independentes por Góis – Dr. Miguel Luís Martins Alves 

Fortunato; Drª. Maria do Céu Simões Alves, Amílcar José Barata Aleixo, José 

Carlos Rodrigues Garcia, Engº Mário Almeida Nunes, Pedro Miguel da 

Conceição Agostinho e Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões.  

 

Presidentes das Juntas de Freguesia de: 

Alvares – Dr. Victor Manuel Fonseca Duarte (Grupo Cidadãos Eleitos 

Independentes por Góis) 

Góis – Graciano Antunes Rodrigues (PS)  

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

(PS) 

Vila Nova do Ceira - António Barata Carvalho (PS) 
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Da Câmara Municipal registou-se a presença dos Vereadores Dr. José Alberto 

Domingos Rodrigues, Dr. Mário Barata Garcia, Engº Diamantino Jorge Simões 

Garcia e D. Maria Helena Antunes Barata Moniz. 

 

FALTAS: Dr. Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva, tendo a falta sido justificada. 

 

Antes de dar início à ordem de trabalhos o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal solicitou a presença na mesa do senhor deputado Jaime Miguel 

Fernandes Garcia, a fim de secretariar a reunião até à nomeação dos 

respetivos secretários. 

Posteriormente deu as boas-vindas a todos os eleitos, esperando que este 

mandato corra da melhor forma, contando com a solidariedade de todos os 

senhores deputados para que as reuniões deste órgão corram com elevação, 

entendendo que cada um dos Grupos Municipais irá certamente defender a 

sua “dama” acerrimamente como é da sua obrigação, ainda que o sentido 

seja o mesmo que é o de fazer o melhor pelo concelho de Góis. À semelhança 

do mandato anterior irá dar as mesmas oportunidades para se expressarem a 

ambas as bancadas, estando recetivo a todas as questões que os senhores 

deputados considerem pertinentes à discussão. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que nos termos do nº1, do 

artigo 45º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas 

pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, a presente reunião decorre de imediato 

ao ato de instalação da Assembleia Municipal, cujo a ordem de trabalhos será 

a eleição do Presidente e Secretários da Mesa da Assembleia Municipal. 

Contudo, e de acordo com comunicação da Associação Nacional de 

Municípios Portugueses, datada de 16.09.13, referiu que foi solicitado que na 

primeira reunião da Assembleia Municipal que se segue ao ato de instalação 

da mesma, de se proceder à eleição de um Presidente de Junta de Freguesia e 

seu substituto, também Presidente de Junta, que em representação de todas as 

Juntas de Freguesia deste Município participará no XXI Congresso da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses. Neste sentido, solicitou a título 

excecional autorização à Assembleia Municipal para introduzir o ponto “Eleição 
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de Presidente de Junta de Freguesia e seu substituto ao XXI Congresso da 

Associação Nacional de Municípios Portugueses” 

Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade introduzir 

o citado ponto na ordem de trabalhos. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal, informou que a Comunidade 

Intermunicipal do Pinhal Interior Norte - CIMPIN comunicou em 04.10.13 que 

tendo em vista a organização da CIM da Região de Coimbra e da CIM da 

Região de Leiria, ao abrigo da recente Lei 75/2013 de 12 de setembro, a 

primeira reunião do Conselho Intermunicipal (antigo Conselho Executivo) deve 

realizar-se em outubro e é convocada pelo Presidente da Câmara Municipal de 

Coimbra e pelo Presidente da Câmara Municipal de Leiria (artigo 89º - ponto 4), 

respetivamente. Nesta primeira reunião será eleito o Presidente e os dois Vice-

presidentes do Conselho Intermunicipal de cada CIM (artigo 90º - ponto 1 alínea 

a). Aprovada, à pluralidade de votos, a lista ordenada dos candidatos a 

membros do secretariado executivo intermunicipal a submeter a votação e 

comunica-a ao presidente da assembleia intermunicipal (artigo 94º - ponto 1). 

Depois de comunicada a decisão à Assembleia Intermunicipal, esta reunirá 

para, entre outros pontos, aprovar a lista anterior nos 30 dias subsequentes 

(artigo 94º - ponto 2). Recordou que os deputados intermunicipais de cada 

município (artigo 83º - ponto 1), bem como os seus suplentes, sejam eleitos com 

a maior brevidade em cada Assembleia Municipal, facilitando desta forma, a 

primeira reunião da Assembleia Intermunicipal. 

Neste sentido, o senhor Presidente e também a título excecional propôs que a 

Assembleia Municipal delibere no sentido de introdução do ponto “Eleição de 

Representantes da Assembleia Municipal de Góis na CIM – Região de Coimbra”. 

Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade introduzir 

o citado ponto na ordem de trabalhos. 

Face ao exposto o senhor Presidente agradeceu a colaboração de todos, 

dando conhecimento da nova ordem de trabalhos: 

1. Eleição do Presidente e Secretários da Mesa da Assembleia Municipal; 

2. Eleição de Presidente de Junta de Freguesia e seu Substituo ao XXI Congresso 

da Associação Nacional de Municípios Portugueses; 
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3. Eleição de Representantes da Assembleia Municipal de Góis na CIM – Região 

de Coimbra. 

 

De seguida, deu início à ordem de trabalhos: 

 

1. Eleição do Presidente e Secretários da Mesa da Assembleia Municipal – O 

senhor Presidente questionou ambas as bancadas se teriam propostas a 

apresentar para efeitos de nomeação de Presidente e Secretários da Mesa da 

Assembleia Municipal. 

O PS apresentou a seguinte proposta, a qual foi designada por proposta A: 

Presidente da mesa: José António Pereira de Carvalho 

1º Secretário: Dina Marlene Bandeira Carvalho  

2º Secretário: José Rodrigues  

O Grupo de Cidadãos Eleitos Independentes por Góis apresentou a seguinte 

proposta, a qual foi designada por B:  

Presidente da mesa: Miguel Luís Martins Alves Fortunato 

1º Secretário: Maria do Céu Simões Alves 

2º Secretário: Amílcar José Barata Aleixo 

Posta à votação por escrutínio secreto a lista A foi eleita, com 10 votos a favor, 

tendo a lista B obtido 8 votos. 

 

Deste modo a mesa, resultante da lista A apresentada pelo PS, iniciou funções 

de imediato.  

 

2. Eleição de Presidente de Junta de Freguesia e seu substituto ao XXI Congresso 

da Associação Nacional de Municípios Portugueses - O senhor Presidente 

questionou a ambas as bancadas se teriam propostas a apresentar para efeitos 

de nomeação de Presidente de Junta de Freguesia e seu substituo ao XXI 

Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses. 

O PS apresentou a seguinte proposta, a qual foi designada por proposta A: 

Carlos da Conceição Jesus – Presidente da União de Freguesias de Cadafaz e 

Colmeal – EFETIVO 
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Graciano Antunes Rodrigues – Presidente da Junta de Freguesia de Góis – 

SUPLENTE 

O Grupo de Cidadãos Eleitos Independentes por Góis apresentou a seguinte 

proposta, a qual foi designada por B:  

Victor Manuel Fonseca Duarte – Presidente da Junta de Freguesia de Alvares – 

EFETIVO 

António Barata Carvalho – Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova do 

Ceira – SUPLENTE. 

Posta à votação por escrutínio secreto a lista A foi eleita, com 10 votos a favor, 

tendo a lista B obtido 8 votos. 

 

3. Eleição de Representantes da Assembleia Municipal de Góis na CIM – Região 

de Coimbra - O senhor Presidente questionou ambas as bancadas se teriam 

propostas a apresentar para efeitos de eleição dos deputados da Assembleia 

Municipal que irão representar este órgão da nova CIM – Região de Coimbra, 

tendo sido apresentada uma lista única a qual integra os seguintes elementos: 

Renato José dos Santos Vitorino, Miguel Luís Martins Alves Fortunato, Nuno Pedro 

Tavares do Nascimento e Pedro Miguel da Conceição Agostinho. 

Posta à votação a proposta foi aprovada por unanimidade. 

 

Relativamente ao regimento da Assembleia Municipal o senhor Presidente da 

Assembleia Municipal propôs a constituição de um Grupo de Trabalho tendo 

em vista a elaboração de uma proposta de um novo Regimento a ser 

submetida a este órgão para discussão e eventual aprovação, da qual farão 

parte os seguintes elementos: Jaime Miguel Fernandes Garcia, Coordenador; 

Dina Marlene Bandeira Carvalho. Solicitou ao Grupo Municipal Cidadãos Eleitos 

Independentes por Góis a nomeação de dois elementos, tendo sido 

comunicado que iria integrar o Grupo de Trabalho os senhores deputados 

Miguel Luís Martins Alves Fortunato e Maria do Céu Simões Alves. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal antes de encerrar os trabalhos 

comunicou a possibilidade de durante o mês de novembro ser realizada uma 

Assembleia Municipal extraordinária, a fim de serem discutidos assuntos, os quais 
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devido aos prazos legais estabelecidos não poderão ser objeto de apreciação 

na reunião deste órgão em dezembro. 

 

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

declarada encerrada a sessão, pelas vinte horas e trinta minutos, da qual para 

constar se lavrou a presente ata que irá ser assinada pelo senhor Presidente e 

pelos Secretários.  

   

 

O Presidente,_____________________________________ 

 

O Primeiro Secretário,_____________________________ 

 

O Segundo Secretário,____________________________ 

 

 

 

 


