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ACTA Nº 1/2011 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

NO DIA VINTE E OITO DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E ONZE. 

Aos vinte e oito dias do mês de Fevereiro de dois mil e onze, no Auditório da 

Biblioteca Municipal, reuniu a Assembleia Municipal pelas dezassete horas com 

a seguinte ordem de trabalhos: 

 
1. APROVAÇÃO DA ACTA Nº6/2010 

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 

4. 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 da Silva, Drª. Sílvia Maria 

Gonçalves Fernandes Santos. 

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

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

Almeida Simões, Dr. 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 Victor de Jesus Marques (PS) 

Colmeal - Carlos da Conceição de Jesus (PS) 

Góis - Alberto Jorge Alves dos Reis (PS) 

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

Faltas: Casimiro Alves Vicente – Presidente da Junta de Freguesia de Cadafaz 

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

de Lurdes Oliveira Castanheira e os vereadores Dr. Mário Barata Garcia, Engº 

Diamantino Jorge Simões Garcia e Maria Helena Antunes Barata Moniz. 

 

Antes do início da reunião da Assembleia Municipal, o senhor Presidente deste 

Órgão deu posse, na sequência do pedido de renúncia de mandato da 

senhora Drª. Graça Maria Aleixo de Carvalho, ao senhor Justino Geraldes, 

elemento do Grupo Municipal do PSD. 

 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu início à reunião pelas 17.15 

horas, informando que a senhora Presidente do Município de Góis remeteu à 

Assembleia Municipal um convite para a Sessão de Abertura das 

Comemorações do Ano Internacional das Florestas, a qual se realiza no 

próximo dia 1 de Março, com início pelas 16.00 horas com a recepção a S.E. o 

Senhor Secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural – Engº 

Rui Barreiro, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho. 

 

1. APROVAÇÃO DA ACTA Nº6/2010 - O senhor Presidente Assembleia Municipal 

deu a palavra aos membros dos Grupos Municipais para se pronunciarem 

relativamente à Acta nº6/2010.  Posto à votação este ponto foi aprovado por 

unanimidade. 

 

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

Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento aos presentes da 

correspondência remetida à Assembleia Municipal desde a reunião de 

28.12.2010 até à presente data. 

 

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

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

deputados para se pronunciarem. 

Usou da palavra o senhor deputado Paulo Silva que iniciou a sua intervenção 

homenageando, em seu nome pessoal, a Secção de Judo da Associação 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GÓIS 

 

 

 3 

Educativa e Recreativa de Góis pelas provas desportivas que têm organizado 

no Pavilhão Gimnodesportivo Municipal, as quais envolveram cerca de 500 

atletas, sendo sua opinião que a dinamização destas provas têm também 

contribuído para a promoção do concelho de Góis. 

Prosseguiu, dando as boas vindas, em nome do Grupo Municipal do PS, ao 

senhor deputado Justino Geraldes desejando os maiores sucessos na sua 

actividade como deputado nesta Assembleia Municipal, tendo tecido alguns 

considerandos relativos às constantes alterações dentro do Grupo Municipal 

do PSD. 

Seguidamente, apresentou, em nome do Grupo Municipal do PS, uma Moção 

relativa ao eventual encerramento do Serviço de Apoio Permanente (SAP) do 

Centro de Saúde de Góis no período nocturno, documento esse que a ser 

aprovado deve ser enviado a S.E. a Senhora Ministra da Saúde, com 

conhecimento do senhor Presidente do Conselho de Administração da 

ARSCentro, do senhor Governador Civil do Distrito de Coimbra e da senhora 

Presidente do Município de Góis, a qual constitui o Anexo I da presente Acta. 

Interveio o senhor deputado Pedro Agostinho que teceu alguns comentários 

bastante positivos ao documento apresentado pelo Grupo Municipal do PS, 

tendo ainda referido que seria interessante constituir uma Comissão de 

Acompanhamento relativa ao presente assunto. 

Mencionou que a sua preocupação não se compadece só com esta matéria 

uma vez que é do seu conhecimento que o distrito de Coimbra tem somente 3 

viaturas do INEM, estando prevista a deslocalização do helicóptero de socorro 

instalado em Santa Comba Dão para a Aguiar da Beira, o que irá afectar a 

prestação de socorro ao concelho de Góis em mais de 45 minutos, reforçando 

ser realmente importante a manifestação de repúdio sobre estas situações. 

Mais referiu que é do seu conhecimento que a deslocalização do meio aéreo 

de socorro para Aguiar da Beira não será a mais viável, face às condições 

atmosféricas que se fazem sentir nesta época do ano. 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que a ser criada a 

Comissão de Acompanhamento deveria esta ser constituída na presente 

reunião, pelo que deixou à consideração dos senhores líderes de bancada a 

apresentação de propostas. Ainda sobre este assunto o senhor deputado 

Paulo Silva referiu ser oportuno cada Grupo Municipal eleger somente um 

representante. 

O senhor deputado Victor Marques propôs que na referida Moção constasse 

também a deslocalização do meio de socorro aéreo para outra localidade e 

suas consequências, tendo sido a presente proposta votada e aprovada por 

unanimidade. 

Foi posta à votação a referida Moção, apresentada pelo Grupo Municipal do 

Partido Socialista, tendo sido aprovada por maioria, com dezoito votos a favor 

e um voto contra, do senhor deputado Victor Dias, tendo para o efeito 

apresentado a seguinte declaração de voto:” votamos contra porque tardia e 

supomos que só foi apresentada devido ao estado a que chegou o actual 

Governo, de falência, e confiarmos plenamente com as tomadas de posição 

sobre o assunto pelo actual elenco da Câmara Municipal de Góis” . 

Interveio o senhor deputado Pedro Agostinho, que como líder do Grupo 

Municipal do PSD apresentou as suas felicitações ao senhor deputado Justino 

Geraldes, pela sua integração como elemento do PSD nesta Assembleia 

Municipal. Quanto às palavras proferidas pelo senhor deputado Paulo Silva, 

relativas à constante alteração dos elementos do PSD nesta Assembleia 

Municipal, referiu que não deve ser sua preocupação, uma vez que confia nas 

pessoas que integram este Grupo Municipal. 

No que concerne à intervenção do senhor Antonino Antunes na anterior 

sessão da Assembleia Municipal referente às obras realizadas na esplanada 

“Fora-D’Horas” em Alvares, referiu concordar com estas uma vez que se 

inserem no espaço existente e envolvente. 

Relativamente ao possível encerramento do SAP referiu que irá ser uma 

realidade face às notícias que têm surgido nos órgãos de comunicação social, 

e infelizmente Góis não será excepção, pelo que se tal situação se vier verificar 

devemos fazer os possíveis para que seja instalado em Góis equipamentos de 
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socorros adequados a situações de 1ª emergência. Por último, referiu a sua 

preocupação relativa ao movimento de surdez geral referente ao 

encerramento do SAP, tendo para o efeito comentado algumas situações. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à senhora 

Presidente da Câmara Municipal, que após cumprimentar os presentes, referiu 

que relativamente ao possível encerramento nocturno do SAP, não tem havido 

qualquer movimento de surdez, muito pelo contrário, informando de algumas 

diligências tomadas em reuniões de trabalho com o Presidente da ARSCentro 

sobre o assunto em questão, reafirmando que a Câmara Municipal tudo fará 

para que os Munícipes tenham condições para serem devidamente assistidos 

em situação de maior emergência. 

Interveio o senhor deputado Jaime Garcia congratulando-se pelo facto de ter 

sido dada sequência a uma sugestão sua apresentada em sessões anteriores 

no sentido da criação da Comissão de Acompanhamento do encerramento 

nocturno do SAP, referindo que esta comissão deverá intervir marcando 

posição junto das Entidades competentes.  

De seguida felicitou o senhor José Serra, presente no público, pela sua recente 

eleição como Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Góis, pelo que 

naquela qualidade também partilhará da preocupação manifestada pela 

Assembleia Municipal, relativamente ao SAP, uma vez que trará  

consequências graves ao funcionamento do Centro Municipal, contudo 

acredita que a Santa Casa da Misericórdia de Góis e a Câmara Municipal 

poderão de forma conjunta encontrar uma solução para a contratação de 

pessoal técnico que assegurem os serviços nocturnos desta Instituição de 

grande valor e estima para o concelho de Góis. 

Apresentou à senhora Presidente da Câmara Municipal as suas felicitações 

pela criação do serviço Balcão Único, sinal de modernização administrativa 

nos serviços municipais, o qual contribuirá para uma melhor prestação de 

serviços ao munícipe. De igual modo, congratulou-se pela criação do 

Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Local, o qual disponibilizará 

informações e apoio técnico na captação de apoios às actividades locais e 
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consequentemente a promoção da melhoria das condições de vida de um 

concelho marcado pela ruralidade.  

Prosseguiu, apresentando três questões à senhora Presidente da Câmara 

Municipal, nomeadamente quanto ao ponto da situação do possível 

encerramento do Centro de Formação do Instituto de Emprego e Formação 

Profissional de Arganil, e dos troços da EN342 e da EN2 entre a Portela de Góis 

e a Portela do Vento, obras integradas na concessão do Pinhal Interior. 

Por último, referiu que seria interessante que a Sessão da Assembleia Municipal 

se realizasse noutras freguesias do concelho, dando como exemplo a que 

ocorreu na freguesia de Colmeal, tendo-se verificando a presença e a 

intervenção de muitos munícipes entre o público assistente. 

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

quanto ao Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Local, está a ser 

elaborado um documento com as normas de funcionamento do mesmo, 

referindo ainda, que um dos objectivos da criação deste Gabinete é a 

promoção do desenvolvimento económico, social e cultural do concelho 

prestando apoio técnico a Entidades Públicas e Privadas para a 

implementação de projectos através da realização de candidaturas 

programas nacionais e comunitários, entre outros. Quanto à EN342 e EN2 

Portela de Góis-Portela do Vento prestou alguns esclarecimentos sobre este 

assunto.  

Interveio o senhor deputado António Gouveia, que felicitou a mesa da 

Assembleia Municipal pela nova disposição dos lugares dos Grupos Municipais. 

Seguidamente em nome da freguesia de Vila Nova do Ceira agradeceu à 

Câmara Municipal, na Pessoa da senhora Presidente os trabalhos de limpezas 

realizados entre Vila Nova do Ceira e Vila Nova de Poiares, apelando para que 

estes se efectuem até à localidade de Chapinheira. Prosseguiu, referindo o 

estado de degradação em que se encontra o piso da estrada de Murtinheira 

devido às obras de construção da ETAR, pelo que apelou à intervenção da 

Câmara Municipal na resolução deste assunto. 

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

efectivamente as limpezas serão realizadas até ao limítrofe do concelho. 
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Quanto à degradação do piso da estrada da Murtinheira, informou que irá 

indagar sobre essa situação, uma vez que as obras da ETAR são da 

responsabilidade da Empresa Águas do Mondego. 

Usou da palavra o senhor deputado Antonino Antunes, explicando o sentido 

da sua intervenção relativa ao funcionamento da esplanada “Fora-D’Horas” 

em Alvares, mencionando que concorda inteiramente com o prolongamento 

de horário durante a época balnear, mas somente durante essa época, tendo 

em conta o horário de funcionamento do restante comércio local. 

Seguidamente agradeceu à senhora Presidente da Câmara Municipal os 

trabalhos de limpeza das bermas da estrada e algumas obras de beneficiação 

realizadas na freguesia de Alvares, bem como pela aquisição do terreno da 

Selada em Cortes. 

Interveio a senhora deputada Maria do Céu Alves informando que 

relativamente ao prolongamento de horários dos estabelecimentos 

comerciais, caberá aos proprietários essa decisão, pelo que considera que o 

prolongamento de horário é uma mais valia no Verão, também o deverá ser 

durante o Inverno, face à oferta existente no nosso concelho, pelo que 

competirá aos comerciantes locais a decisão relativa ao prolongamento de 

horário do seu estabelecimento comercial, uma vez que o mesmo é previsto 

legalmente.  

Interveio o senhor deputado Carlos Jesus informando da sua presença, como 

Presidente de Junta, numa reunião da ANAFRE, cujo principal assunto discutido 

foi a Reorganização Administrativa do Território, bem como preparar as 

reformas na área do poder local que se anunciam, identificando, as maiores 

preocupações e anseios dos seus eleitos, pelo que apelou à presença de 

todas as freguesias no XIII Congresso Nacional das Freguesias. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal interrompeu a sessão da 

Assembleia Municipal às 18.25 horas, para os grupos municipais reunirem para 

preparação da proposta de criação da Comissão de Acompanhamento do 

encerramento nocturno do SAP no Centro de Saúde de Góis, tendo sido os 

trabalhos retomados às 18.45 horas. 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou os presentes que 

conforme proposto a aludida Comissão de Acompanhamento será constituída 

pelo Presidente da Assembleia Municipal, e nas suas faltas por um dos 

Secretários, e pelos três líderes de Bancada.  

Tendo-se passado à votação da Comissão, foi a mesma aprovada por 

unanimidade. 

 

4. 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, não tendo 

estes realizado qualquer intervenção.  

 

APROVAÇÕES EM MINUTA: Ponto 1. 

 

PÚBLICO: Dada a palavra ao público. 

Usou da palavra o senhor José António Vitorino Serra, que deu conhecimento  

aos presentes ter sido recentemente foi eleito como Provedor da Santa Casa 

da Misericórdia de Góis, aproveitando a oportunidade para agradecer 

publicamente ao seu antecessor senhor Dr. José Domingos Ascensão Cabeças 

por todo o trabalho realizado na Santa Casa da Misericórdia de Góis 

enquanto Provedor desta Instituição. 

De seguida, agradeceu à Assembleia Municipal o empenho para que o 

encerramento do SAP não chegue a ser uma realidade em Góis. Quanto à 

situação do Centro Municipal, informou que o eventual encerramento deste 

serviço irá trazer consequências negativas à prestação dos serviços do Centro 

Municipal, acreditando que conjuntamente com a Câmara Municipal irá ser 

encontrada uma solução para que o Centro Municipal continue a prestar os 

serviços à comunidade Goiense. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal apresentou as suas felicitações 

ao senhor José Serra pela sua nomeação como Provedor da Santa Casa da 

Misericórdia de Góis, fazendo votos de um excelente trabalho enquanto 

representante desta nobre Instituição. 
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De igual modo, apresentou ao senhor jornalista José Moreira as suas 

felicitações pelo ressurgimento do jornal A Comarca de Arganil. 

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

declarada encerrada a sessão, pelas dezoito horas e cinquenta 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,____________________________ 

 

 


