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ACTA Nº 3/2011 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO 

DIA VINTE E OITO DE JUNHO DE DOIS MIL E ONZE. Aos vinte e oito dias do mês de 

Junho 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 Nº 2/2011 
2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 
3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 
4. 1ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO/ANO FINANCEIRO 2011 
5. APRECIAÇÃO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA 

INTERVENÇÃO DO 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, 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. 

 

Presidentes das Juntas de Freguesia de: 

Alvares - Enfº Victor de Jesus Marques (PS) 

Cadafaz – Casimiro Alves Vicente (PSD) 

Colmeal - Carlos da Conceição de Jesus (PS) 

Góis - Alberto Jorge Alves dos Reis (PS) 
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Vila Nova do Ceira - António José Madeira Gouveia (PSD) 

 

Faltas: Ana Cristina Garcia Cunha e Santos (CDU) 

 

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

de Lurdes Oliveira Castanheira e dos Vereadores Dr. José Domingos Rodrigues, 

Engº Diamantino Jorge Simões Garcia e D. Maria Helena Antunes Barata Moniz. 

 

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

conhecimento da falta da senhora Ana Cristina Garcia Cunha e Santos 

considerando-se a mesma justificada. 

 

1. APROVAÇÃO DA ACTA Nº2/2011 - O senhor Presidente Assembleia Municipal 

deu a palavra aos membros dos Grupos Municipais para se pronunciarem 

relativamente à Acta nº2/2011. 

Interveio o senhor Pedro Agostinho, referindo a falta do Anexo apenso à Acta 

nº2/2011, tendo de seguida tecido alguns considerandos relativos à afirmação 

da sua colega Maria do Céu Alves expressos em acta sobre a afirmação de 

que “o concelho de Góis é miserável”. 

Posto à votação este ponto foi aprovado por maioria, com dezoito votos a 

favor e uma abstenção do senhor deputado Jaime Garcia. 

 

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 

28.04.2011 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 Victor Dias que apresentou as seguintes 

questões: 
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1) Se o equipamento (estilhador) adquirido pela Câmara Municipal com 

fundos comunitários foi oferecido à Associação Florestal? 

2) O que se passa com o Espaço Internet e os encargos assumidos com 

terceiros e qual o valor dos custos anuais? 

3) Se a propriedade “Quinta do Baião” vendida à Associação de 

Desenvolvimento Integrado da Beira Serra com a condição de retorno à 

Câmara Municipal se no prazo de dois anos não fosse concretizado um 

Projecto Comunitário, já consta no imobilizado da Autarquia? 

4) A propriedade “Quinta da Ribeira” mantêm-se ou já foi também 

vendida? 

5) O que são os Projectos “Progride” e “Escolhas” e como estão a ser 

acompanhados pela Câmara Municipal? 

Usou da palavra o senhor deputado Jaime Garcia que teceu alguns 

considerandos relativamente às últimas eleições legislativas, nomeadamente no 

que concerne a uma viragem de política à direita, em linha com a maioria dos 

restantes países europeus, referindo ainda o nível de elevado de abstenção 

verificado no país, mas que no concelho de Góis a taxa de abstenção foi 

menor, com um dos melhores desempenhos do distrito, salientando o civismo 

com que decorreu o acto eleitoral. Referiu ainda que este novo Governo 

deverá reunir a consideração de todos nós, tanto mais que foi eleito por larga 

margem, mas não deixando de ser estranho o facto político que levou à queda 

do anterior governo foi o chumbo do PEC 4 e que agora uma das primeiras 

medidas anunciadas foi o aumento do IVA.  

Fez ainda referência ao número elevado de Ministros independentes que 

compõe o Executivo, revelando assim uma preocupação técnica em 

detrimento da opção política na nomeação dos mesmos. Seguidamente fez 

referência à tomada de posse de dois secretários de estado do distrito, 

nomeadamente o Dr. Paulo Júlio, anterior Presidente do Município de Penela, 

vendo nessa nomeação um bom indicio para todo o interior do distrito, 

nomeadamente o concelho de Góis, esperando que tenha bons resultados 

neste novo cargo político. 
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Prosseguiu fazendo referência à estrada EN342 inserida na concessão do Pinhal 

Interior, salientando com preocupação a falta de verbas para obras públicas o 

que poderá colocar em risco esta importante obra para a nossa região. Fez 

ainda alusão à questão do eventual encerramento nocturno do SAP do Centro 

de Saúde de Góis, exortando o reenvio da documentação até então remetida 

às competentes entidades, uma vez que houve mudanças governamentais. 

Referiu ainda lamentar a extinção dos Governos Civis, uma vez que competia a 

este organismo representar o Governo, praticando uma relação de 

proximidade com as populações e exercendo os poderes de tutela no distrito 

em áreas fundamentais. 

Interveio o senhor deputado Casimiro Vicente referindo que na freguesia do 

Cadafaz foram retiradas muitas caixas de correio, facto que lamenta, assim 

como a explicação dada pelo responsável do Posto dos CTT de Góis. 

Questionou o que poderá ser feito para inverter esta situação, a bem da 

população, que como é do conhecimento de todos é bastante envelhecida e 

sem grandes recursos financeiros para se deslocar à sede do concelho. 

Interveio o senhor deputado Pedro Agostinho que propôs os seguintes votos de 

Pesar: António Carlos Duarte Barata, autarca da freguesia do Cadafaz em 

exercício; Casimiro Antunes Bandeira, empresário do Esporão e também a 

Vasco Ferreira Lopes da Ponte do Sótão, atleta que se destacou como 

Campeão Nacional na modalidade desportiva de Petanca.  

A  Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

aprovar os referidos votos de pesar, manifestando às famílias a total 

solidariedade e profundo pesar pela sua irreparável perda. 

Seguidamente referiu a importância de descentralizar as reuniões da 

Assembleia Municipal pelas cinco freguesias do concelho de modo a que todos 

os munícipes possam ter uma participação mais activa nas mesmas. 

Prosseguiu, tecendo alguns considerandos bastante positivos aos resultados das 

últimas eleições legislativas, bem como de algumas medidas que considera de 

excelência anunciadas pelo novo Governo, dando como exemplo o 

encerramento dos Governos Civis, entre outras entidades públicas. 
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Mais referiu, que numa visita ao concelho, nomeadamente à freguesia de 

Alvares foi informado que uma das máquinas de limpeza pertença da ADESA 

esteve sem funcionar durante uma quinzena, situação que desejava ver 

esclarecida, uma vez que se aproxima uma época propícia à propagação de 

fogos florestais, facto que se deve ter em consideração quando um 

equipamento está parado. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou o senhor deputado que 

já foram realizadas recentemente reuniões da Assembleia Municipal em duas 

freguesias, informando ainda, que a freguesia do Cadafaz não dispõe de 

condições físicas para acolhimento da Assembleia Municipal. 

Interveio o senhor deputado Victor Marques que informou que a máquina da 

ADESA esteve efectivamente parada devido às condições atmosféricas 

adversas que se fizeram sentir durante estas duas semanas. Relativamente às 

caixas de correio, informou que na freguesia de Alvares cerca de 95% destas já 

foram retiradas uma vez que é entendimento dos CTT que as mesmas não 

tinham a utilidade que deveriam ter, compreendendo a decisão tomada pela 

empresa.  

Aproveitou a oportunidade para agradecer ao Município de Góis todo apoio e 

colaboração em alguns trabalhos efectuados na freguesia de Alvares, tendo 

de igual modo, agradecido todo o empenho na questão relativa ao não 

encerramento do SAP nocturno na Vila de Góis, exortando o novo governo 

para estar atento a esta situação. 

Usou da palavra o senhor deputado António Gouveia que agradeceu à 

Câmara Municipal os trabalhos de limpeza florestal realizados na freguesia de 

Vila Nova do Ceira. Contudo, lamenta o facto da máquina da ADESA ter 

estado em Sacões e não ter sido utilizada na limpeza daquela povoação, 

referindo que no futuro, para que situações como esta não voltem a 

acontecer, deverá existir uma melhor coordenação entre as Entidades. 

Por último, informou que existem algumas vias naquela freguesia que foram 

objecto de intervenção, pelo que existe a necessidade de colocação de 

alcatrão nas mesmas. 
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Interveio o deputado Paulo Silva referindo que o Grupo Municipal do Partido 

Socialista manifesta o seu desagrado pela forma deselegante como o cidadão 

Silvino Martins se dirigiu à última Assembleia Municipal e pela forma como 

desrespeitou a mesa e o Senhor Presidente. Acrescentou que o seu grupo não 

se revê nestas posturas e que entende que deveria apresentar um pedido de 

desculpas a esta Assembleia e à pessoa do Senhor Presidente. Caso isso não 

aconteça ou enquanto tal não aconteça, o Grupo Municipal do PS reserva-se 

ao direito de abandonar a sala sempre que o referido cidadão use da palavra. 

Continuou fazendo alguns considerandos sobre as recentes eleições legislativas, 

nomeadamente que as mesmas apenas ocorreram por via da sua 

antecipação por falta de solidariedade política do PSD. 

Regozijou-se com a campanha efectuada pelo partido no concelho, 

demarcando-se dos restantes partidos. O PS contactou as populações 

(organizou um jantar histórico com os empresários de Alvares entre outras 

iniciativas) e teve o feed-back directo. Ao nível de eleições locais autárquicas 

as pessoas manifestaram-se apoiantes e de acordo com o desempenho do 

executivo. Reforçou ainda esta ideia, sublinhando que para ganhar eleições é 

preciso estar com o povo, conversar com eles, saber escutar as suas 

preocupações e os seus desejos. Por isso é que o PS é um partido do povo, 

porque se liga a todos. O PS é o pilar básico da democracia portuguesa. Esse 

papel não o perdeu nestas eleições. Acrescentou que Góis foi o concelho do 

distrito de Coimbra onde o PS teve a maior percentagem de votação, mais 

ainda do que em Soure. Foram resultados insatisfatórios, mas ainda assim, bons 

ao nível regional. 

Concluiu afirmando que o Governo do PS de José Sócrates ficará para sempre 

na história de Góis como um dos governos que mais projectos aprovou para o 

concelho. Aqueles que hoje cantam vitória, deverão dar a cara também 

quando for preciso fazer um balanço deste mandato e aí vamos ver se esta 

mudança foi realmente benéfica para Góis. Vamos ver se o volume de obras, 

de investimento, de candidaturas aprovadas irá ser mantido com este Governo 

e saber se a extinção dos governos civis se irá alargar às grandes obras 
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regionais e quem sabe, espera bem que não, mas quem sabe se à própria 

extinção do concelho de Góis. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou da experiência e da 

diferença entre a Assembleia Municipal ser pública e privada, pelo que apelou 

à contenção na linguagem utilizada nas intervenções.  

Foi dada a palavra à senhora Presidente da Câmara Municipal que, após 

cumprimentar os presentes, informou o senhor deputado Victor Manuel 

Nogueira Dias, que quanto à máquina de estilhar foi a mesma objecto de uma 

candidatura do Município de Góis, tendo sido cedida à Associação Florestal do 

Concelho de Góis para trabalhos de limpeza florestal. Relativamente ao Espaço 

Internet, informou do Protocolo existente entre o Município de Góis e a 

Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra no que concerne aos 

recursos humanos que ali prestam serviço, sendo da inteira responsabilidade da 

Câmara Municipal a manutenção do espaço físico. Relativamente à parcela 

da Quinta do Baião vendida à Associação de Desenvolvimento Integrado da 

Beira Serra, esclareceu devidamente o senhor deputado. No que concerne aos 

Projectos “Progride” e “Escolhas de Futuro”, a senhora Presidente deu 

conhecimento das directrizes de ambos Projectos e das 

Entidades/Organizações envolvidas nos mesmos. 

Sobre a preocupação dos senhores Presidente de Juntas no que respeita aos 

marcos de correio nas respectivas Freguesias, lamenta a situação, referindo ser 

um assunto da competência da própria empresa, informando ainda, que irá 

inteirar-se do mesmo.  

Quanto ao facto de a máquina pertença da ADESA ter estado parada num 

período de tempo, lamenta que os senhores deputados só tenham reparado 

no tempo em que não funcionou, por razões aqui já apresentadas. Contudo 

dever-se-á ter em atenção ao período em que a mesma funciona, para bem 

da protecção da floresta e dos munícipes. 

Interveio a senhora deputada Maria do Céu Alves que após cumprimentar os 

presentes, enalteceu a postura do senhor Presidente na condução das reuniões 

da Assembleia Municipal. Referiu ainda, repudiar as palavras do senhor 

deputado Paulo Silva na sua intervenção, referindo que devemos todos 
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respeitar a Constituição Portuguesa e suas regras. Terminou referindo que a 

ditadura do PS acabou. 

Usou da palavra o senhor deputado Pedro Agostinho, referindo ter 

compreendido a justificação apresentada alusiva à máquina da ADESA. 

O senhor deputado Paulo Silva, referiu não ter percebido o sentido da 

intervenção da senhora deputada Maria do Céu Alves, explicando a sua 

verdadeira matriz na sua anterior intervenção, enquanto líder do grupo 

municipal do PS. 

A deputada Maria de Lourdes Barata referiu lamentar as palavras proferidas 

pela deputada Maria do Céu Simões Alves, afirmado que em trinta e sete anos 

de democracia nunca sentiu qualquer censura ou ditadura no PS. Terminou 

referindo que o PS caiu, mas voltará, e que em democracia é assim que se faz. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que as reuniões da 

Assembleia Municipal devem pautar-se pelo respeito e cordialidade entre os 

deputados e público e vice-versa, uma vez que os assuntos aqui discutidos são 

de suma importância para o concelho, os quais irão reflectir-se no quotidiano 

dos Munícipes, pelo que apelou ao respeito mútuo. 

4. 1ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO/ANO FINANCEIRO 2011 - Foi 

presente a 1ª Revisão às Grandes Opções ao Plano/Ano Financeiro de 2011, 

aprovada por unanimidade pelo órgão Executivo em 14.06.11. 

Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

presente documento. 

5. 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 sobre o 

presente assunto. 

Usou da palavra o senhor Líder de bancada do PSD, que referiu estar em falta o 

documento solicitado em anterior reunião do Executivo, relativo aos devedores 

ao Município de Góis, tendo o senhor Presidente da Assembleia Municipal 

entregue esse mesmo documento ao senhor deputado. 
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APROVAÇÕES EM MINUTA: Ponto 4. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 

Usou da palavra o senhor Silvino Simões Martins, referindo a demora por parte 

da Câmara Municipal em dar respostas às solicitações dos munícipes, situação 

que deve ser colmatada em tempo útil para não dar azo a certos tipos de 

comentários menos positivos em relação ao funcionamento da autarquia. 

Teceu ainda, alguns considerandos sobre as medias que irão ser 

implementadas no âmbito da ‘troika’, as quais também irão repercutir efeitos 

também no concelho de Góis. Seguidamente apresentou as suas desculpas 

pelo modo indelicado como interveio na última reunião da Assembleia 

Municipal. 

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

declarada encerrada a sessão, pelas dezanove horas, 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,____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 


