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ATA Nº 5/2013 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO 

DIA DEZASSEIS DE SETEMBRO DE DOIS MIL E TREZE. Aos dezasseis dias do mês de 

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

Góis, reuniu a Assembleia Municipal pelas dezassete horas com a seguinte 

ordem de trabalhos: 

1. APROVAÇÃO DAS ATAS NºS 3 E 4 

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 

4. CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASÓLEO RODOVIÁRIO) 

/RENOVAÇÃO 

5. LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO/AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS/COMUNICAÇÃO PERIÓDICA 

6. APRECIAÇÃO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA 

PÚBLICO 

 

Estavam presentes os senhores:  

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

1º Secretário: Jaime Miguel Fernandes Garcia (PS) 

2º Secretário: Maria de Lourdes da Costa Serôdio Barata (PS) 

 

Vogais:  

Partido Socialista (PS) – Antonino dos Prazeres Antunes, José Rodrigues, Manuel 

Martins dos Santos, Dr. Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva,  

Partido Social Democrata (PSD) - Engº José Henriques Antunes, Justino Geraldes, 

Drª. Maria do Céu Simões Alves, Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida 

Simões, Pedro Miguel da Conceição Agostinho, Victor Manuel Nogueira Dias. 

Coligação Democrática Unitária (CDU) - Ana Cristina Garcia Cunha e Santos 

 

Presidentes das Juntas de Freguesia de: 

Alvares - Enfº Vítor de Jesus Marques (PS) 

Casimiro Alves Vicente (PSD) 
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Colmeal - Carlos da Conceição de Jesus (PS) 

Góis - Alberto Jorge Alves dos Reis (PS)  

Vila Nova do Ceira - António José Madeira Gouveia (PSD) 

 

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

de Lurdes Oliveira Castanheira e dos Vereadores Dr. José Alberto Domingos 

Rodrigues, Dr. Mário Barata Garcia, Engº Diamantino Jorge Simões Garcia e D. 

Maria Helena Antunes Barata Moniz. 

 

FALTAS: Dra. Sílvia Maria Nogueira Santos, tendo sido apresentada a devida 

justificação. 

 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu início à reunião, tecendo 

algumas considerações sobre o respeito e consideração que todos mereceram 

por parte do Presidente da Assembleia Municipal, tendo de igual modo 

agradecido o apoio e colaboração de todos apesar de cada um defender 

legitimamente a “dama” à sua maneira, uns de uma maneira mais efusiva que 

outros, mas esteve sempre em causa os interesses do concelho de Góis. 

 

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

Municipal deu conhecimento que a senhora Presidente da Câmara Municipal 

solicitou a introdução do seguinte assunto na Ordem de Trabalhos: PROPOSTA 

DE ISENÇÃO DE IMI E DE TAXA DE AÇÃO DE FLORESTAÇÃO. 

Posta à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade introduzir o 

citado assunto na ordem de trabalhos, ficando a constituir o ponto nº6, 

passando a sendo o Ponto nº 7 APRECIAÇÃO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E 

FINANCEIRA DA CÂMARA. 

 

1. APROVAÇÃO DAS ATAS NºS 3 E 4 – O senhor Presidente Assembleia Municipal 

deu a palavra aos senhores deputados para se pronunciarem sobre a Ata nº3. 

Feitas as devidas correções, a ata foi colocada à votação. A ata nº3 de 

24.06.13 foi aprovada por maioria com dezoito votos a favor e uma abstenção 
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do senhor deputado do PSD Casimiro Alves Vicente, por não ter estado 

presente na reunião. 

Seguidamente o senhor Presidente da Assembleia Municipal, pôs a Ata nº4 à 

discussão. Realizadas as correções a Ata foi colocada à votação. A Assembleia 

Municipal deliberou por maioria com dezoito votos a favor e uma abstenção do 

senhor deputado do PSD Casimiro Alves Vicente, por não ter estado presente 

na reunião, aprovar a Ata nº4. 

 

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 24.06.2013 até à 

presente data. 

O senhor Presidente prevaleceu-se da oportunidade para apresentar o seguinte 

Voto de Pesar que se transcreve na sua íntegra: “A Assembleia Municipal do 

concelho de Góis, apresenta sentidos pêsames às famílias enlutadas dos 

bombeiros e bombeiras Bernardo Figueiredo (Estoril-Cascais), Bernardo Cardoso 

(Carregal do Sal), Cátia Pereira (Carregal do Sal), Ana Rita Pereira 

(Alcabideche-Cascais), Pedro Rodrigues (Covilhã), António Nuno Ferreira 

(Miranda do Douro, Fernando Reis (Valença) e Daniel Falcão (Miranda do 

Douro), condolências extensivas às respetivas corporações. Ao manifestar o seu 

pesar pela morte destes oito bombeiros, a Assembleia Municipal do concelho 

de Góis, presta sentida homenagem a todos os que, nos Bombeiros de Portugal, 

continuam diariamente a arriscar a vida, para que os danos causados pelas 

chamas sejam minimizados e o nosso país seja mais seguro, fazendo jus à sua 

nobre missão de proteção de vidas e bens, seguindo o lema de “Vida por 

Vida”, devendo portanto ser destacado o enorme respeito e gratidão que estes 

homens e mulheres merecem de toda a comunidade. A Assembleia Municipal 

de Góis assegura que continuará a dar todos contributos que estiverem 

legalmente ao seu alcance para que os bombeiros sejam mais fortes, mais 

capazes e tenham sempre as melhores condições para atuar em segurança.” 

De igual modo, como homenagem aos Bombeiros vitimizados foi feito 1 minuto 

de silêncio.  
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Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade a 

atribuição do Voto de Pesar. 

Continuou, propondo atribuição de Voto de Pesar à família de Manuel Silvestre 

Santos Paiva, Maestro da FILVAR, manifestando a total solidariedade e profundo 

pesar a toda Família, pela sua irreparável perda. 

Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade a 

atribuição do Voto de Pesar. 

 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO - Relativamente 

a este ponto o senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra aos 

senhores deputados para se pronunciarem. 

Usou da palavra o senhor Antonino Dias Antunes referindo que cessa neste 

mandato as suas funções de 19 anos como autarca, apresentando o seu 

reconhecido agradecimento a todos quanto trabalharam em prol do 

desenvolvimento da freguesia de Alvares e naturalmente do concelho, 

felicitando todos os que irão continuar à frente dos destinos do concelho de 

Góis. 

Interveio a senhora Maria do Céu Simões Alves que na condição de autarca 

cessante considerou ter sido uma experiência gratificante e de ter cumprido o 

papel para o qual foi eleita, independentemente dos ideais de cada um. 

Referiu ainda, que a bancada do PSD teve sempre uma postura que não se 

confundiu como oposição, uma vez que os seus deputados sempre tiveram a 

liberdade de expressar os seus ideais, numa ótica de respeito e cordialidade 

para com todos. Mais referiu, que houve questões objeto de deliberação que 

considerou fundamentais, mormente a discussão relativa à implementação do 

Projeto Turístico da Nature Sanus, bem como a extinção/agregação das 

Freguesias, tendo-se vindo a verificar por decreto a união de duas freguesias, 

tendo consciência de que de tudo foi feito por este órgão deliberativo para 

que pugnássemos pela continuidade das cinco freguesias. 

Terminou a sua intervenção agradecendo a forma como decorreram os 

trabalhos nesta Assembleia Municipal ao longo destes quatro anos, sempre 

numa forma cordial tendo sempre presente a defesa do interesse dos goienses. 
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Interveio o senhor Vítor de Jesus Marques que apresentou a seguinte 

mensagem: “Ao fim de 18 Assembleias Municipais apesar de uma nova 

experiência de trabalho, sinto alguma desilusão com a maior parte das sessões 

aqui efetuadas, talvez porque tinha na expetativa que neste lugar se discutia 

política de verdade e que se aprendia mais alguma coisa sobre gestão 

autárquica. Foi surpreendente ver uma oposição mais empenhada em 

apreender e em discutir pontos e virgulas do que propriamente discutir assuntos 

sérios e de vital importância para o concelho. Passaram por aqui 4 orçamentos, 

sobre os quais pensei suscitarem aceso debate, mas passaram todos sem 

exceção, sem grande discussão. Situação que me obriga a pensar, se seria o 

facto de estarem muito bem elaborados, ou a presença de uma oposição 

completamente despida de sentido crítico e amorfa de ideias. Quando se 

discutiu a Reforma Administrativa Local, pensei que a oposição iria aproveitar a 

fragilidade da situação, para apresentarem propostas ou soluções diferentes 

mas limitaram-se a ser rebocados. De referir também a que a existência de 

vários constrangimentos como a Lei dos Compromissos, os pagamentos a 90 

dias, a diminuição do financiamento, o impedimento de empréstimos 

bancários, a impossibilidade de contratar mão-de-obra, os imprevistos (quedas 

de muros, barreiras, etc), foram situações que estrangularam e condicionaram 

fortemente as ações quer da Junta de Freguesia de Alvares, quer do Município.  

Quando algumas pessoas, julgo, menos atentas à realidade, afirmam que não 

fizemos nada, é pura demagogia e falta de respeito pelo nosso trabalho, 

esforço e dedicação. Quando afirmam que não criamos um único projeto 

novo, embora seja falso, sou da opinião que a população é a verdadeira 

obreira de projetos. Se olharmos para a história do concelho, de certeza que 

iremos encontrar muitos poucos projetos elaborados por autarcas. Os 

verdadeiros projetos não são criados pelos autarcas, mas sim pelo povo numa 

clara manifestação das necessidades sentidas. Mas de que vale iniciarem-se 

projetos novos se não se finalizam os antigos. Os projetos não são só de quem os 

idealiza, mas também de quem os paga. De que adianta um pai deixar o 

projeto de uma casa a um filho, se não lhe deixa dinheiro para a terminar. Um 

projeto de pouco vale se não for concluído. Uma ideia não custa dinheiro, 
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custa é concretizá-la. Os projetos criados pelos autarcas, normalmente são 

fúteis e alguns megalómanos e apenas visam satisfazer o egocentrismo destes. 

O trabalho de um autarca não se mede pela sua capacidade de criar projetos, 

mas sim, pela sua capacidade de gerir e concretizar os projetos apresentados 

pela população. Um autarca é eleito para servir o povo e não para se servir do 

povo. 

Por outro lado, não podemos esquecer todo o trabalho social efetuado, quase 

sempre não contabilizado, que vai desde o apoio a famílias carenciadas e que 

passa pela ajuda a instituições que se não tivessem sido ajudadas pelo 

Município estariam, senão mortas, pelo menos moribundas.  

Por mais subterfúgios que se inventem o povo é quem mais ordena, e acredito 

que este, muito humilde, mas inteligente, reconhece o mérito e muito trabalho 

por este executivo camarário e pela Junta de Freguesia de Alvares. Há quem 

afirme que uma boa oposição faz um bom governo, eu quero acreditar que um 

bom governo faz uma fraca oposição. 

Enquanto Presidente da Junta de Freguesia de Alvares, quero aqui expressar o 

meu apreço ao executivo camarário, consciente que tudo fizeram para ajudar 

a freguesia de Alvares, bem como o concelho de Góis. Perante as propostas 

eleitorais apresentadas, será uma fatalidade para o concelho se este executivo 

não continuar em funções, uma vez que executou mais de 70% do seu 

manifesto eleitoral. 

Lembrar o trabalho inexcedível da senhora Presidente no combate ao grande 

incêndio na freguesia de Alvares, digno de uma pessoa que abdica de tudo 

para defender os interesses do povo e da freguesia, que de tudo fez para 

minimizar os efeitos do incêndio, bem como, agiu como uma verdadeira líder 

ao convocar os meios necessários para o combate ao incêndio, corporações, 

meios aéreos, combustível, refeições, comunicações, etc. 

Um bem-haja senhora Presidente.” 

Usou da palavra o senhor deputado António José Madeira Gouveia que referiu 

que por ser esta a sua última presença como deputado nesta Assembleia 

Municipal apresentou os seus cumprimentos a todos pela forma como foram 

tratados os assuntos objeto de deliberação deste órgão e pela maneira cordial 
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com que decorrerem todas as sessões da Assembleia Municipal, tendo 

considerado ter sido uma experiência gratificante enquanto autarca, 

apresentando votos de felicidades a todos quanto irão continuar a 

desempenhar o papel de autarca. 

Usou da palavra o senhor Carlos Conceição Jesus referindo ter sido uma 

experiência muito gratificante nestes quatro anos, tendo sido um processo de 

aprendizagem com alguns momentos bem difíceis, nomeadamente no que 

concerne à Reforma Territorial Administrativa, tendo sido a questão que por 

mais se debateu, e que apesar de ter sido um assunto resolvido por decreto 

apesar das sucessivas reivindicações pelas populações, considera que muito 

ainda há por fazer, uma vez que é conhecedor da falta de organização neste 

processo, que após o dia 29.09.13 lamentavelmente ainda não saberemos qual 

será o funcionamento de uma União de Freguesias. Reiterou as suas palavras no 

que concerne ao que foi por si proferido nas sucessivas reuniões em que este 

assunto foi discutido, que efetivamente se trataria de uma extinção de 

freguesias e não de uma agregação, o que lamentavelmente veio a ser uma 

realidade. Terminou a sua intervenção, mencionando que foi muito gratificante 

estar nesta Assembleia Municipal que embora todos os partidos com assento 

neste órgão tenham ideais diferentes, todos deram o seu contributo para que 

assuntos de elevada relevância para o concelho fossem objeto de parecer 

favorável, considerando que também ele como autarca e representante de 

quem o elegeu para estar à frente daquela que considera a sua freguesia de 

tudo fez para satisfação das necessidades da sua população. 

Interveio o senhor deputado Casimiro Alves Vicente informando que terminando 

as suas funções como autarca no final do presente mandato, prevalece-se da 

oportunidade para agradecer todo o apoio e colaboração da Câmara 

Municipal e da Assembleia Municipal à freguesia do Cadafaz. Dirigiu votos de 

felicidade a todos quanto continuarão na sua jornada enquanto autarcas. 

Usou da palavra o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia iniciando a 

sua intervenção lamentando o falecimento de oito bombeiros e a outro assunto 

que, embora sem a mesma dimensão trágica, também abala o nosso concelho 

que é a fusão das freguesias do Cadafaz e do Colmeal, concordando com as 
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palavras proferidas pelo seu colega de bancada Carlos Jesus, quando diz 

tratar-se não de um processo de fusão mas sim o de uma verdadeira extinção. 

No que respeita aos bombeiros referiu estarmos perante uma situação muito 

trágica, considerando assustadora a realidade vivida na freguesia de Alvares e 

em todo o concelho de Góis no passado dia 20 de agosto, sendo essencial 

proteger os Bombeiros mais jovens da exposição a estes perigos, reafirmando 

confiança na liderança do nosso Corpo de Bombeiros. Mais referiu que deste 

incêndio deverá haver uma reflexão sobre tudo o que aconteceu, 

considerando que o acionamento de meios e o combate às chamas correu 

muito bem, evitando-se o que poderia ter sido uma grande desgraça, 

esperando que não se volte a repetir tão cedo uma tragédia destas, com forte 

impacto económico. Nesse sentido, entendendo ser complementar ao voto de 

Pesar anteriormente apresentado pelo senhor Presidente da Assembleia 

Municipal, apresentou a proposta de atribuição de um Voto de Solidariedade, 

Reconhecimento e Louvor.  

“Voto de Solidariedade para com as populações atingidas pelo grande 

incêndio da freguesia de Alvares no passado dia 20 de agosto, bem como de 

Reconhecimento e Louvor pelo trabalho e empenho demonstrado no combate 

ao referido incêndio pelas entidades de Proteção Civil, nomeadamente aos 

Bombeiros Voluntários Portugueses e a Câmara Municipal de Góis.” 

O senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia prosseguiu referindo que 

nos últimos quatro anos assistimos a uma alteração de paradigma da gestão 

autárquica decorrente da austeridade e das restrições orçamentais que 

trouxeram para primeiro plano o apoio social em detrimento da execução de 

obras. Na última fase deste mandato assistimos quase indefesos a uma agressão 

sem precedentes às populações dos territórios do interior, por parte do governo 

central, que, ao rejeitar o Plano de Estabilidade e Crescimento – PEC 4 do 

governo PS alegando que não podia tolerar mais cortes e impostos, vencendo 

depois as eleições e iniciando uma cruzada ‘contra tudo e todos’, parecendo-

lhe que neste momento devemos estar a caminho do ‘PEC 44’. Continuou, 

fazendo referência às acessibilidades prometidas e não concretizadas na 

concessão do Pinhal Interior, nomeadamente a EN342 entre a Lousã e Arganil 
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sendo necessário continuar a pugnar pela sua construção junto da futura 

Comunidade Intermunicipal. Mas também aqui, na sua prespetiva o concelho 

de Góis passará a ter menos poder reivindicativo, uma vez que os concelhos do 

interior do distrito de Coimbra passam a uma condição periférica. Este mandato 

ficou ainda marcado pela privação de alguns serviços fundamentais para o 

nosso concelho, nomeadamente o serviço noturno do SAP do Centro de Saúde 

de Góis, recordando o trabalho realizado pela Comissão de Acompanhamento 

criada nesta Assembleia Municipal. Apesar desses obstáculos, referiu que 

considera positivo o balanço destes quatro anos em todos os órgãos 

autárquicos, realçando a forma como decorreram os trabalhos da Assembleia 

Municipal, bem coordenados e com abertura para a promoção do diálogo e 

debate claro e isento, pelo que prevaleceu-se da oportunidade para fazer este 

reconhecimento ao senhor Presidente da Assembleia Municipal. 

Prosseguiu, fazendo referência à descentralização das reuniões desta 

Assembleia, que decorreram com forte participação de público, demonstrando 

interesse cívico. No que concerne às freguesias, congratulou-se pela dedicação 

dos executivos com destaque para os cinco presidente de Junta, com 

destaque para o senhor Jorge Reis em Góis que, por impedimento legal, 

realizou o seu último mandato.  

Quanto à Câmara Municipal, referiu reconhecer a exigência e a dificuldade da 

função, especialmente nas condições e constrangimentos orçamentais em 

vigor, devendo estar sempre imbuidos de espirito inconformista e ambicioso, 

não de ambição pessoal, mas sim da ambição de criação de mais valor para o 

concelho de Góis. Congratulou-se pela disponibilidade e entrega demonstrados 

pelo Executivo, com natural destaque para a senhora Presidente Maria de 

Lurdes Castanheira. Referiu ainda que deve ser dada continuidade ao bom 

trabalho que tem sido realizado, na redução do endividamento, na 

manutenção e na melhoria dos rácios económicos, tendo alertado para a nova 

lei do regime financeiro das autarquias que vigorará no início de 2014, onde 

serão privilegiadas as Câmaras Municipais que apresentem favoráveis rácios 

económicos, níveis de endividamento adequados e boas praticas de 
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transparência, considerando que o Município de Góis está no bom caminho por 

corresponder a essas exigências.  

Destacou ainda as obras mais relevantes deste mandato, a Casa Municipal da 

Cultura, o Centro de Referência da Memória Goiense, a requalificação do 

Campo de Futebol Engº Augusto Nogueira Pereira, entre muitas outras. 

Destacou igualmente o apoio às populações carenciadas e aos jovens, a 

realização de multiplos estágios profissionais, iniciativa com especial relevância 

no momento em que os jovens saiem da Universidade sem colocação 

imediata, o apoio a diversas Instituições do concelho, recordando que foi 

graças ao empenho e apoio complementar do Município que as instalações 

dos bombeiros voluntários em Alvares e Góis estão praticamente concluídas. 

Referiu-se ainda à implementação da Agenda 21, a honrosa e importante 

atribuição do galardão da Bandeira Azul à praia fluvial da Peneda, a 

implementação do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Local, a extensa 

reorganização interna levada a cabo no Municipio de Góis, com a elaboração 

de diversos regulamentos que permitem obter maior eficácia no exercício das 

funções municipais, resultando tudo isto na conquista de uma excelente 

classificação em estudo da Universidade da Beira Interior relativo aos índices de 

qualidade de vida, baseado em critérios muito vastos, revelando que Góis é um 

concelho onde vale a pena estar e investir, elevando o orgulho de ser Goiense, 

que deve estar bem presente nos próximos quatro anos para que não 

permitamos que o futuro do nosso concelho, com uma história de 900 anos, 

possa vir a ser colocado em causa por ‘alguma lei que possa aparecer por aí’. 

Posto à votação o Voto de Solidariedade, Reconhecimento e Louvor 

apresentado pelo senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia, foi 

aprovado por maioria com dezoito votos a favor e uma abstenção do senhor 

deputado do PSD Victor Manuel Nogueira Dias que apresentou a seguinte 

declaração de voto: ”Abstemo-nos porque embora estarmos gratos aos 

Bombeiros, já à Câmara não possamos estar de acordo porque a mesma mais 

não fez que o seu dever”. 

Usou da palavra o senhor deputado Victor Manuel Nogueira Dias que iniciou o 

seu discurso apresentando desculpas pelo facto de alguma vez poder ter tido 
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uma atitude menos correta perante esta Assembleia Municipal, referindo ainda, 

que o eleitorado que os elegeu foi por considerar que tinham capacidades 

para os representar. De igual modo, agradeceu a todos a compreensão que 

tiveram para consigo. 

Interveio a senhora deputada Maria de Lourdes da Costa Serôdio Barata, que 

apresentou a seguinte mensagem: “Exmº Senhor Presidente da Assembleia 

Municipal de Góis Exmº Senhora Presidente da Câmara Municipal de Góis 

Senhores Deputados Caros Munícipes: No final deste mandato autárquico, não 

podia, de forma alguma, deixar de me dirigir a todos os Goienses, através da 

Assembleia Municipal de Góis, começando por os saudar nas pessoas dos seus 

legítimos representantes. 

Termina hoje uma fase importante da minha vida política, ao deixar de exercer 

uma das funções mais nobres que desempenhei e para as quais fui mandatada 

pelos meus concidadãos em outubro de 2009,tendo para mim constituído uma 

enorme honra poder aqui representá-los, através da defesa intransigente dos 

interesses do Município de Góis. 

Autarca há mais de 20 anos, tanto na Assembleia Municipal como na 

Assembleia de Freguesia de Góis, considera o desempenho destas funções 

como uma das experiências mais enriquecedoras da minha vida cívica, 

porquanto tive a oportunidade de dar os meus singelos contributos para que o 

nosso Concelho tenha progredido no sentido do desenvolvimento e da sua 

afirmação no contexto da Região em que se insere.  

Cumpre-me recordar neste momento que durante todo este período estive ao 

lado de vários responsáveis autárquicos, destacando com muita saudade, entre 

outros, o Engº Augusto Nogueira Pereira, pessoa educada, respeitadora, de 

elevado sentido de responsabilidade, que num período difícil conseguiu iniciar 

um trabalho notável no sentido de dotar o Concelho com infraestruturas 

básicas que iriam beneficiar e melhorar a qualidade de vida dos Goienses. Ao 

Dr. Cabeças, que lhe sucedeu à frente dos destinos da Câmara Municipal, digo 

de forma simples. Obrigada por tudo quanto fez por Góis. Mas a sua marca foi 

deixada também ao nível da forte aposta nas Pessoas e na sua valorização. O 

Dr. Cabeças sempre entendeu e soube transmitir essa mensagem, de que as 
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Pessoas são a base para o sucesso de qualquer processo de desenvolvimento. 

Aproveitar as debilidades do Concelho para atrair meios que lhe permitisse 

reforçar o trabalho anteriormente iniciado, partindo em busca de soluções para 

os problemas identificados, constituiu um dos méritos deste Autarca. Ao Dr. 

Cabeças uma vez mais quero reforçar a minha gratidão pelo incentivo e 

exemplo que nos deu, no sentido de acreditarmos na nossa terra e fazermos 

dela um local a que tenho muito orgulho de pertencer. 

Ao Sr. José Girão, lembro a sua notável disponibilidade servindo Góis, mais de 20 

anos, tendo sempre assumido uma postura de cumplicidade para com os seus 

pares, relembrando aqui a sua coragem em tempos muito difíceis. 

À Senhora Presidente da Câmara Municipal, Drª Maria de Lurdes Castanheira, 

felizmente está aqui entre nós e posso dirigir-me pessoalmente à Senhora. 

Foi para mim um grande prazer e orgulho ter estado ao seu lado durante muitos 

anos e assim poder acompanhá-la sempre que me solicitou. Estive desde a 

primeira hora consigo na defesa de um projeto social e socialista de 

desenvolvimento do concelho. Sempre sua amiga leal, mesmo em tempos 

muito difíceis. 

Acreditei, apostei e lutei como socialista na sua capacidade e empenho e 

conseguimos tê-la como Presidente do nosso concelho. Espero ter estado à 

altura dos desafios que me lançou, enquanto militante e deputada municipal. 

Acredito que não nos esqueceremos do que construímos até aqui e serei 

sempre uma observadora atenta e solidária do seu exercício próximo como 

presidente da câmara em defesa de Góis e das suas gentes. Desejo-lhe as 

maiores felicidades. 

A todos os colegas desta Assembleia, quero dirigir-me na qualidade de Amiga, 

porquanto apesar das discordâncias que possam ter ocorrido, o que fica para o 

futuro é a amizade que soubemos criar e reforçar ao longo de todos estes anos, 

porque o que nos move a todos é o progresso do Concelho de Góis e o bem-

estar das suas gentes. 

Ao deixar o exercício das funções de Deputada e secretária desta Assembleia 

Municipal de Góis, por minha vontade própria, faço-o com a consciência 
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tranquila e com o sentido de dever cumprido. Acreditem que fiz o melhor que 

sabia e podia. Agradeço a vossa amizade um bem-haja a todos e até sempre.” 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu reconhecer e agradecer as 

palavras que a todos foram dirigidas e isso só veio reforçar tudo aquilo que foi 

dito até agora pelos senhores deputados que realmente trabalhámos em prol 

do concelho de uma maneira ordeira, não ofensiva de uma maneira que a lei 

nos permite, claro que gostaríamos de ter feito um pouco mais. Dirigiu palavras 

à senhora deputada Lurdes Barata, 2ª Secretária da mesa, dizer que é com 

tristeza que a vê partir. 

Interveio a senhora deputada Ana Cristina Garcia Cunha e Santos que 

apresentou a seguinte alocução: “Julgo ter cumprido esta minha primeira 

experiência na vida política pública com a responsabilidade que a mesma 

impôs, que era cumprir a missão que me foi atribuída pelo goienses que em mim 

votaram em 2009. Não foi fácil que por alguns comportamentos que em nada 

dignificam a política local, os quais no momento certo critiquei, mas com o 

tempo constatei fazerem parte da forma de estar de alguns e que por isso 

aprendi a não dar importância, pois como diz o povo, as ações ficam com 

quem as pratica. Congratulo-me por decisões que foram tomadas com a 

concordância de todas as forças politicas aqui representadas, em que todos 

colocaram os interesses do povo e do concelho d e Góis em primeiro lugar.  

Como já referi da reunião de 24.06.13, chego ao final com a sensação de dever 

cumprido e foi com grande honra que vesti a camisola da CDU e com grande 

satisfação e apreço pelos goienses que em mim depositaram confiança. 

Os eleitos da CDU são propriedade de quem os elege e é por eles e por todo o 

povo do concelho de Góis que existimos, para os servir e não para sermos 

servidos ou tirar qualquer proveito próprio. A honestidade, o trabalho, a 

competência e a transparência fazem parte do compromisso assumido. 

Para finalizar não posso deixar de agradecer a todos vós pelo respeito e 

cordialidade por que se pautaram nestes quatros anos de trabalho. O meu 

desejo é que no próximo dia 29 o povo de Góis escolha em consciência. O meu 

muito obrigado a todos!” 
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Usou da palavra o senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho que 

iniciou a sua intervenção apresentando dois votos: Voto de Pesar a todos os 

bombeiros que foram vítimas dos incêndios que deflagraram no nosso país 

nesta época, propondo de igual modo um Voto de Louvor aos Bombeiros de 

Portugal em reconhecimento do seu trabalho, cujos documentos constituem o 

Anexo I da presente Ata. 

Postos à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade a 

atribuição dos mesmos. 

Usou da palavra o senhor deputado Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva 

iniciando a sua intervenção mencionando a sua apreensão pela reduzida 

audiência por parte do público e da comunicação social, em virtude da 

presente reunião ser justamente a última deste mandato. 

Referiu que desejava fazer um balanço da intervenção do GM do PS desta 

Assembleia Municipal e do papel que assumiu como líder de bancada, 

realçando ter sido uma experiência gratificante e enriquecedora, motivo que o 

levou a disponibilizar-se para prosseguir no novo ciclo autárquico.  

Mais referiu, que com a crise que o país atravessa há uma tendência para 

generalizar o que é um político ao nível nacional e um político ao nível local, 

sendo certo que as diferenças são significativamente visíveis. Referiu ainda, que 

provavelmente muitas das vezes a culpa poderá ser dos autarcas locais, 

considerando que se poderia ter dado um olhar diferente aos assuntos 

considerados mais estruturantes para o concelho.  

O senhor deputado referiu que o Mandato do PS teve períodos que reputa 

muito bons, sendo exemplo disso as sessões da Assembleia Municipal 

descentralizadas, ocorridas em Alvares e Vila Nova do Ceira, a comissão de 

acompanhamento do encerramento noturno do SAP, tendo proposto que a 

mesma apresente um relatório do trabalho desenvolvido.  

Continuou, dirigindo uma saudação especial a todos os deputados que no final 

deste mandato cessarão funções como autarcas, nomeadamente ao senhor 

deputado Alberto Jorge Alves dos Reis que por imperativo legal cessa as suas 

funções como Presidente da Junta de Freguesia de Góis.  
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Relativamente às sessões da Assembleia Municipal mencionou que as mesmas 

decorreram de forma elevada, devendo-se sobretudo ao senhor Presidente da 

Assembleia Municipal e à mesa, sendo com muito orgulho que o senhor Dr. José 

António Pereira de Carvalho encabeça novamente a lista da Assembleia 

Municipal para o novo ciclo autárquico.    

Sobre os aspetos menos positivos, mencionou a postura da oposição, não 

querendo com as suas palavras referir ser uma oposição fraca, referindo que as 

renúncias de mandato só descredibilizam a política, opinando que pelo início 

não ter corrido menos bem não quererá dizer que o possa ser sempre assim. 

Acrescentou, que infelizmente pelo que pode constatar a bancada do PSD 

ficou assinalada por alguma fragmentação, facto que se certifica pelas várias 

candidaturas às autárquicas 2013/17, tanto pelo CDS, como por um grupo de 

Independentes, podendo-se verificar que a existência de autarcas que não 

integram qualquer lista às autárquicas, constatando ainda, que alguns 

deputados da bancada do PSD apoiam o projeto apresentado para as 

eleições autárquicas que se aproximam. 

Sobre a intervenção do Executivo neste mandato, referiu que se destacam as 

obras físicas implementadas pela maioria socialista, que apesar da conjuntura 

extremamente difícil que o país atravessa as conseguiu realizar, congratulando-

se por esta atitude. 

Fez menção à requalificação do edifício dos Paços do concelho, à 

restruturação dos serviços, a criação do Balcão Único, o Gabinete de Apoio ao 

Investidor, bem como a criação de alguns Regulamentos, os quais não foram 

criados por mero acaso, mas sim, por se tratarem de instrumentos muito 

importantes para o funcionamento da autarquia. Fez ainda referência, à 

constante preocupação com as Pessoas e Instituições, pelo que sendo um 

Executivo socialista só poderia colocar as Pessoas em primeiro lugar. Referiu 

ainda, que fruto da conjuntura económica muitas pessoas tiveram o apoio da 

Câmara Municipal, verificando-se algumas vezes que foi a instituição que foi 

junto da sua população propondo situações de melhoria social ou de emprego, 

e, naturalmente como foi aqui falado a fixação dos jovens é essencial tendo 

criado oportunidades de emprego através de estágios profissionais. Realçou as 
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parcerias celebradas com as Instituições, existindo um apoio financeiro 

permanente que é fundamental para que as Instituições possam funcionar no 

seu pleno. Fez ainda referência à excelente performance com que o Executivo 

atuou no incêndio de Alvares, mostrando mais uma vez a disponibilidade em 

ajuda às populações. Relativamente ao novo mandato, é seu entendimento 

que deve ser dada continuidade à descentralização das sessões da Assembleia 

Municipal, referindo que deveria ser interessante a promoção de uma sessão 

participativa direcionada aos jovens e crianças, devendo também ser dada 

continuidade às comissões de acompanhamento de assuntos que interesse 

para o Município, sem esquecer que deve ser o Regimento da Assembleia 

Municipal objeto de discussão. 

Referiu ainda, que estando em fase de eleições autárquicas dirigiu algumas 

palavras ao senhor líder de bancada do PSD sobre alguns dos projetos que a 

lista que integra pretende realizar, realçando se se tratarem de projetos como já 

aqui foi referido, apraz-lhe mencionar que provavelmente irão continuar na 

posição de oposição ao Executivo, realçando que desejaria que no próximo 

mandato tivesse uma oposição com ideias bem mais estruturadas.  

Mais referiu, que nas eleições que se aproximam será fundamental a 

participação dos cidadãos, tanto no período de campanha eleitoral como no 

ato eleitoral. Fez ainda alusão à existência de uma candidatura Independente, 

que embora emergindo de partidos políticos, referiu que tendencialmente as 

candidaturas que emergem como independentes, todas elas resultam de 

antigos candidatos, demonstrando bem o tipo de independência destes 

grupos. Mencionou ainda, que ter um projeto de candidatura credível é estar 

ao lado da população durante todo o ano, sendo que os socialistas estão com 

os goienses há décadas e não apenas por períodos de quatro em quatro anos, 

acrescentando que o PS irá fazer uma campanha com elevação, credibilidade 

e força, mas acima de tudo com ideias e projetos, com transparência e 

honestidade como o projeto liderado pela Drª. Maria de Lurdes de Oliveira 

Castanheira, terminando desejando boa sorte a todos os candidatos, 

principalmente ao projeto do PS e à sua líder. 
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Usou da palavra o senhor Pedro Agostinho, líder de bancada do PSD, referindo 

ter estado presente em todas as sessões deste órgão, considerando que as 

afirmações prestadas pelo senhor deputado Paulo silva são reveladoras de 

algum desconhecimento. Terminou a sua intervenção apelando para uma 

campanha elevada, transparente, limpa e sem rasteiras, facto que não pode 

constatar nas palavras ora pronunciadas pelo senhor deputado Paulo Silva. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à senhora 

Presidente de Câmara, que após cumprimentar os presentes, iniciou a sua 

intervenção referindo que em hora de balanço é com tristeza que constata que 

nesta reunião alguns autarcas terminam o seu ciclo político, pelo que lhe apraz 

dirigir algumas palavras de apreço. Agradeceu à senhora deputada Lourdes 

Barata as palavras por si dirigidas à sua Pessoa, considerando que prestou um 

grande serviço quer ao partido, quer à própria Assembleia Municipal no 

exercício das suas funções como autarca. 

Ao senhor Jorge Reis, referiu que termina agora o seu ciclo autárquico com mais 

de 30 anos ao serviço da causa pública, o qual encerra não por opção mas sim 

por imperativo legal, pelo que lhe dirigiu palavras de agradecimento e 

reconhecimento pelo trabalho realizado em prol da freguesia de Góis, 

realçando o facto de ser para si uma referência pelo que aprendeu com o 

autarca, sendo que não abdicará de o consultar sempre que tenha que tomar 

decisões, esperando que no futuro ainda o possa consultar para grandes 

decisões que são importantes para a vida politica e também para o 

desenvolvimento do concelho de Góis. 

Ao senhor Antonino Prazeres, referiu que foi um autarca que se destacou pela 

sua disponibilidade para ser candidato tendo exercido as suas funções neste 

órgão com elevação. 

Dirigiu palavras de apreço aos restantes autarcas que terminam as suas funções 

como deputados desta Assembleia Municipal, sr. Victor Manuel Nogueira Dias, 

sr. Justino Geraldes, sr. António Gouveia, sr. José Antunes e sr. Casimiro Vicente. 

Realçou o facto, do serviço prestado pelo senhor Casimiro Alves Vicente à 

freguesia de Cadafaz na qualidade de Presidente, freguesia que por imperativo 

legal foi extinta apesar das lutas constantes no sentido da não extinção da 
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mesma e também da freguesia de Colmeal, pelo que dirigiu ao seu Presidente 

palavras de apreço pelo seu empenho conhecido e reconhecido por todos na 

luta pela continuidade da sua freguesia. De igual modo, realçou o trabalho do 

sr. António Gouveia enquanto Presidente da freguesia de Vila Nova do Ceira. 

Relativamente ao trabalho do Executivo, referiu que termina este mandato com 

o sentido de missão cumprida, mencionando não ser bonito ouvir 

sistematicamente que a obra realizada foi feita por obrigação ou ainda que o 

Executivo nada fez, referindo que muito se fez e o que se fez em alguns casos 

ultrapassou aquilo que é da obrigação da Câmara Municipal. Apelou a que 

todos os autarcas desmistifiquem a afirmação que nada se fez, porque são 

conhecedores do trabalho realizado pela Câmara Municipal, sendo uma 

verdade que nem tudo o que foi proposto fazer foi realizável, em virtude de 

alguns constrangimentos financeiros, sendo o caso a perda de mais de um 

milhão de euros em receita da administração central durante estes quatro 

anos. Lembrou, que o Executivo conseguiu baixar em cerca de um milhão de 

euros a dívida dos empréstimos bancários. Relembrou, aquilo que foi a 

intervenção da Câmara Municipal no incêndio ocorrido no Verão na freguesia 

de Alvares em que de tudo a autarquia fez no socorro e apoio às populações, 

considerando ter-se feito muito mais do que se considera ser obrigação, no 

pleno respeito pelas populações que viram os seus bens serem destruídos pelo 

incêndio.  

A senhora Presidente da Câmara, prosseguiu dirigindo palavras de apreço a 

todos os deputados, realçando o facto que assumir a presidência da Câmara é 

um trabalho gratificante que obriga a uma grande disponibilidade, bem como 

a tomar decisões muitas das vezes de difícil decisão, sendo certo que 

dificilmente se conseguirá agradar a todos. Relativamente à atividade da 

Assembleia Municipal e às sessões deste órgão conduzidas pelo senhor Dr. José 

Carvalho, mencionou que foram momentos de elevação e respeito, 

enfatizando o facto de alguns autarcas da bancada do PSD e CDU terem sido 

solidários nas propostas apresentadas pela Câmara Municipal, facto que estará 

sempre presente, motivando o Executivo e dando algum alento para 

reconhecermos que não só são aqueles que militam ou que são mais ligados a 
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um partido que acreditam nas propostas que emanam do Executivo municipal, 

sendo que estas maioritariamente emanam da Presidente da Câmara.  

Prosseguiu, referindo que o balanço que faz deste Executivo é francamente 

positivo, estando presentes três forças partidárias, foi com elas que trabalhamos 

neste mandato, pelo que certamente iremos todos mais enriquecidos. 

Mencionou, a sua visão da política, a qual é muito diferente de muitas pessoas, 

considerando que somos pessoas credíveis, pelo que sempre se pugnou para 

ser transparente e isenta trabalhando com honestidade, prestando contas ao  

Executivo e à Assembleia Municipal sendo essa sua obrigação, tornando 

público os assuntos que entendeu ser importantes para que todos pudessem 

acompanhar a atividade do Município e estarem munidos da mesma 

informação, considerando a sua posição correta. 

Referiu, que para si a política é a arte do compromisso e a arte de 

verdadeiramente nos dedicarmos àquela que é verdadeiramente a causa 

pública, referindo ainda, as pessoas estarão sempre em primeiro lugar. 

Mais referiu, que quando foi mencionado que criamos oportunidades para os 

jovens através da promoção de estágios profissionais, foi numa ótica de 

minimizar aquela que é a desmotivação de muitos jovens porque acreditamos 

nas potencialidades e nas capacidades de inteligência do povo goiense onde 

naturalmente inclui todos estes jovens que tiveram essa oportunidade. Referiu 

ainda, que muito trabalho foi efetuado em prol daquele que é o verdadeiro 

flagelo deste concelho, o despovoamento, havendo muito mais por fazer para 

mantermos a população residente e para incentivar a fixação de mais 

população. De igual modo, fez uma explanação sobre alguns contratos 

mantidos, nomeadamente com o Ministério da Educação, resultando este no 

acolhimento de 30 trabalhadores, as AEC’S que resultam na contratação de 5 

quadros técnicos e os vigilantes florestais, realçando o apoio às Instituições as 

quais garantem a sobrevivência de muitas famílias, e, nesta matéria agradeceu 

ao Executivo por ter votado por unanimidade porque sabemos o quanto é 

necessário manter não só o funcionamento mas todos os postos de trabalho das 

Instituições locais.  
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Agradeceu ao senhor Presidente da Assembleia Municipal, referindo que o seu 

compromisso e lealdade para com o órgão deliberativo esteve sempre em 

primeiro lugar, dizer que matérias houve que foram difíceis e que passaram pelo 

Executivo municipal, sobretudo a extinção das freguesias. Fez ainda alusão ao 

cumprimento a que a Câmara Municipal está obrigada no âmbito da LCPA, 

acrescentando que a Câmara Municipal tem vindo a respeitar os limites de 

endividamento. Terminou referindo, que quem vier a assumir a presidência da 

Câmara Municipal irá encontrar uma autarquia equilibrada, sendo que ser   

autarca no concelho de Góis é muito difícil, mas é altamente gratificante pelo 

que agradeceu o apoio e a compreensão de muitos goienses. 

 

4. CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GASÓLEO RODOVIÁRIO) 

/RENOVAÇÃO - Foi presente a deliberação do Executivo da sua reunião 

ordinária de 27.08.2013 relativa à renovação do contrato para aquisição de 

combustível (gasóleo). 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com 

dezoito votos a favor e uma abstenção, do senhor deputado do PSD, Victor 

Manuel Nogueira Dias aprovar a renovação do contrato para aquisição de 

combustível (gasóleo). 

O senhor deputado Victor Manuel Nogueira Dias apresentou declaração de 

voto que se transcreve na íntegra “Abstemo-nos porque entendemos que num 

período de campanha autárquica para 29.09.2013, não é de bom-tom a 

aprovação de um contrato a ter início a 21.11.2013”. 

 

5. LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO/AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS/COMUNICAÇÃO PERIÓDICA – A Assembleia Municipal tomou 

conhecimento da deliberação do Executivo de 27.08.13, relativa à 

comunicação periódica da Lei dos Compromissos e Pagamentos em 

Atraso/Autorização Prévia para Assunção de Compromissos Plurianuais. 
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6. PROPOSTA DE ISENÇÃO DE IMI E DE TAXA DE AÇÃO DE FLORESTAÇÃO - Foi 

presente a deliberação do Executivo da sua reunião ordinária de 10.09.2013, 

relativa à proposta de isenção de IMI e de Taxa de Ação de Florestação. 

Interveio o senhor deputado Antonino dos Prazeres Antunes que referiu que 

apesar de votar favoravelmente a proposta da Câmara Municipal, é um 

assunto no qual coloca algumas reticências porque concorda na ajuda às 

habitações, porém a sua opinião diverge no que respeita aos terrenos, uma vez 

que poderá haver algum aproveitamento. Alertou sobre a necessidade de se 

proceder à limpeza das áreas que não foram fustigadas pelo incêndio e referiu 

ainda, que anteriormente a lei mencionava um período de 10 anos em que não 

se poderiam mobilizar os solos flagelados pelo incêndio, apelando à Câmara 

Municipal que se debruce sobre este assunto. 

O senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho, referiu que apesar 

de considerar ser uma excelente medida da Câmara Municipal, solicitou escusa 

de voto, uma vez que é proprietário de alguns terrenos na zona atingida pelo 

incêndio ocorrido nos dias 20 e 21de agosto na freguesia de Alvares. 

Usou da palavra o senhor deputado Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva, que 

referiu que a presente proposta é prova que o Executivo está a fazer mais do 

que a sua obrigação. Mais referiu, mais do que o prejuízo económico, será com 

certeza o prejuízo psicológico dos proprietários das áreas ardidas e de quem ali 

reside e que terá que permanentemente conviver com aquela imagem de 

flagelo.  

É sua opinião, que apesar de existir uma lei que vai no sentido de obrigar os 

proprietários à limpeza das suas propriedades, a mesma não está a ser 

aplicada. 

Interveio o senhor deputado José Henriques Antunes referindo ser esta a última 

intervenção como deputado a Assembleia Municipal, uma vez que decidiu 

terminar a sua vida como autarca no final deste mandato. Relembrou, que com 

a sua decisão não quer dizer que se irá desvincular dos assuntos que dizem 

respeito ao concelho de Góis, sua terra Natal, uma vez que continuará a 

integrar os órgãos sociais do Conselho Regional da Casa do Concelho de Góis. 
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Relativamente ao assunto em apreço, é seu entendimento a importância das 

ZIF’s, uma vez que têm a finalidade do ordenamento e a gestão florestal com 

vista a promover uma gestão sustentável ativa, integrada e permanente dos 

espaços florestais; reduzir eficazmente as condições de ignição e de 

propagação de incêndios; fomentar a recuperação dos espaços florestais 

afetados por incêndios, bem como coordenar de forma planeada, a proteção 

dos espaços florestais. 

Interveio o senhor deputado Carlos Conceição Jesus referindo que a presente 

proposta é bastante interessante e importante para as populações daquela 

freguesia uma vez que viram os seus bens serem devastados. Contudo, referiu 

ser seu entendimento que urge a necessidade de reorganizar a floresta, bem 

como as espécies que têm vindo a ser plantadas, descaraterizando os 

territórios, como é o caso do eucalipto espécie que bem caracteriza já a 

freguesia de Alvares. É da opinião a importância das Zif’s para a reorganização 

destes territórios a fim de promoção uma gestão sustentável ativa, integrada e 

permanente dos espaços florestais. Referiu ainda, que é do conhecimento geral 

que a Lei obriga à limpeza dos espaços florestais, porém, também é sabido que 

o Estado é o primeiro a prevaricar nesse mesmo normativo legal, pelo que 

apraz-lhe dizer que se trata de uma missão difícil de implementar, mas que 

futuramente terá que se trabalhar nesse sentido, para que não venham a 

acontecer mais desgraças como as que se têm vindo a verificar no nosso país, 

nomeadamente no nosso concelho. 

Usou da palavra o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia referindo 

tratar-se de uma proposta com enquadramento legal, esperando que o Estado 

em matéria dos prejuízos dos incêndios florestais não tenha a mesma postura de 

total alheamento que tem vindo a adotar em muitas outras situações. 

Dada a palavra, a senhora Presidente explicou que as referidas isenções só 

serão aplicadas a quem fizer prova de que é proprietário dos referidos terrenos. 

Quanto à mobilização dos solos, referiu que a mesma terá que ser feita em 

conformidade com a Lei. No que concerne à criação das ZIF’s, referiu que já se 

iniciou o processo, porém a Lei referente à constituição das mesmas dificulta o 

cumprimento de alguns requisitos necessários por parte dos proprietários, pelo 
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que se não fosse este obstáculo, a ZIF da Ribeira do Sinhel poderia ser 

presentemente uma realidade. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, 

aprovar a proposta de isenção de IMI e de Taxa de Ação de Florestação. 

O senhor deputado Victor Manuel Nogueira Dias apresentou declaração de 

voto que se transcreve na íntegra: “Votamos a favor porque entendemos que a 

Câmara Municipal tomou uma boa atitude e ação administrativa”.  

 

7. APRECIAÇÃO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA - 

Sobre o presente assunto o senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a 

palavra aos senhores líderes de bancada para se pronunciarem. 

Usou da palavra o senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho 

referindo que efetivamente nada tinha questionar sobre o presente documento. 

Contudo, este seria o momento para agradecer à Drª. Sara Mendes, Chefe da 

DAG, por todos os esclarecimentos prestados nesta área ao longo deste 

mandato. 

Prevaleceu-se da oportunidade para agradecer à Drª. Liliana Pinto por toda a 

sua colaboração e disponibilidade durante estes quatro anos. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que também ele desejaria 

fazer um agradecido reconhecimento a estas duas Técnicas do Município. 

 

APROVAÇÕES EM MINUTA: 4 e 6 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:  

Dada a palavra ao público usou da palavra o senhor Prof. José Albuquerque 

Moreira Ângelo que se prevaleceu da oportunidade para agradecer a todas os 

deputados que terminam neste mandato a sua participação enquanto 

autarcas. Continuou, referindo que recentemente teve oportunidade de reler o 

manifesto proposto pelo PS para o presente mandato, pelo que pode verificar 

que maioritariamente aquilo que se propuseram realizar está realizado. Realçou 

o apoio às Instituições concelhias, as quais mantêm diariamente muitos postos 

de trabalho, bem como aos jovens. 
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Terminou agradecendo à senhora Presidente de Câmara pelo excelente 

mandato que conseguiu. 

Usou da palavra o senhor Presidente da Assembleia Municipal que se 

prevaleceu da oportunidade para agradecer à Câmara Municipal, na pessoa 

da sua Presidente todo o apoio documental e logístico cedido à Assembleia 

Municipal para cumprimento da sua atividade. Um cumprimento a todos os 

deputados que ao longo deste mandato deram o seu melhor contributo para 

que as reuniões e os assuntos objeto de decisão deste órgão pudessem ser 

deliberados da melhor forma possível, apesar das diferenças de posições, 

creiam que levamos o barco a bom porto. 

Por último, dirigiu palavras de agradecimento à senhora deputada Maria de 

Lourdes da Costa Serôdio Barata, 2º Secretária, que hoje termina um ciclo 

autárquico, agradecendo a suas funções neste órgão.  

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 acta que irá ser assinada pelo senhor Presidente e 

pelos Secretários.  

   

 

O Presidente,_____________________________________ 

 

O Primeiro Secretário,_____________________________ 

 

O Segundo Secretário,____________________________ 

 

 

 

 


