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ACTA Nº 4/2011 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA NO 

DIA TRINTA DE SETEMBRO DE DOIS MIL E ONZE. Aos trinta dias do mês de 

Setembro do ano 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 Nº3/2011 

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 

4. TAXA MUNICIPAL SOBRE OS DIREITOS DE PASSAGEM – ANO 2012 

5. PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – RENDIMENTOS DE 2012 

6. IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – TAXAS A PRATICAR NO ANO DE 2012 

7. DERRAMA – ANO DE 2012 

8. EMPRÉSTIMO A MEDIO LONGO PRAZO/RENEGOCIAÇÃO COM A CAIXA GERAL 

DE DEPÓSITOS 

9. 2ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO/ANO FINANCEIRO DE 2011 

10. 2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO FINANCEIRO DE 2011 

11. 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, 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 
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Presidentes das Juntas de Freguesia de: 

Alvares - Enfº Vitor de Jesus Marques (PS) 

Cadafaz – Casimiro Alves Vicente (PSD) 

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 Domingos Rodrigues, 

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

Helena Antunes Barata Moniz. 

 

1. APROVAÇÃO DA ACTA Nº3/2011 - O senhor Presidente Assembleia Municipal 

deu a palavra aos membros dos Grupos Municipais para se pronunciarem 

relativamente à Acta nº/2011. 

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

favor e duas abstenções. 

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 

28.06.2011 até à presente data, bem como, da sua presença  em reunião da 

CIMPIN e no Evento Góis Oroso Arte’11 realizado em Oroso na Galiza. 

Seguidamente propôs a atribuição de um voto de pesar pelo falecimento do 

senhor Engº José Alberto Antunes Barata, ex-autarca da Assembleia Municipal  

e dirigente do Centro Social Rocha Barros, manifestando a toda família o 

profundo pesar, proposta que foi aprovada por unanimidade. 

Prosseguiu fazendo alusão às medidas constantes no Documento Verde da 

Reforma da Administração Local, manifestando apreensão quanto à situação 

das freguesias concelhias, nomeadamente a de Cadafaz e do Colmeal, tendo 

dado conhecimento de dois documentos apresentados pelos líderes de 

bancada do PS e PSD, relativos à reestruturação administrativa no concelho de 

Góis. Após dar conhecimento das mesmas e por ser seu entendimento que 

existe semelhança entre os dois documentos, interrompeu a sessão da 
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Assembleia Municipal às 17.50 horas por um período de 10 minutos para os três 

líderes de bancada poderem discutir ambas as propostas e apresentarem em 

conjunto somente uma. A sessão foi retomada às 18.00 horas.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que, em resultado da 

reunião de lideres, o documento denominado ‘Proposta para a criação de um 

grupo de trabalho sobre a restruturação administrativa no Concelho de Góis’ 

apresentado pelo PS, foi subscrito por todos os líderes de bancada. A proposta 

baseia-se nas previsiveis implicações para o concelho de Góis na redução do 

número de freguesias impostas pela aplicação do Documento Verde da 

Reforma Administrativa Local elaborado pelo Governo Nacional, considerando 

que a Assembleia Municipal deve intervir dentro do seu âmbito de actuação, 

nomeadamente com a criação de um grupo de trabalho que inclua um 

representante de cada Grupo Municipal / lideres de bancada (num total de 3 

elementos), os senhores Presidentes das cinco Juntas de Freguesia do 

Concelho, a senhora Presidente da Câmara Municipal e o senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, ficando estabelecido que a coordenação do referido 

grupo de trabalho seja realizada pelo senhor Presidente da Junta de Freguesia 

do Colmeal, que integra os órgãos distritais da ANAFRE, servindo de elo de 

ligação entre este grupo de trabalho e aquela associação. 

Posta à votação, a presente proposta foi aprovada por unanimidade. 

Por último, informou da intenção de descentralização das reuniões da 

Assembleia Municipal, tendo proposto que a primeira reunião do próximo ano 

de realize na freguesia de Alvares, seguindo-se Cadafaz, Colmeal, Góis e Vila 

Nova do Ceira, proposta que foi aprovada por unanimidade. 

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 Pedro Miguel da Conceição Agostinho, 

que referiu considerar interessante se o Município de Góis reiniciasse o processo 

de geminação com Rothenburg am Nectar, em virtude de há alguns anos 

terem ocorrido contatos com esta cidade Alemã. 
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Prosseguiu informando da disponibilidade do PSD em dar o seu contributo na 

elaboração das Grandes Opções do Plano e Orçamento para o ano financeiro 

de 2012. 

Seguidamente, teceu alguns considerandos relativos à notícia recentemente 

publicada no Diário das Beiras, nomeadamente no que concerne aos dados 

publicados relativamente ao concelho de Góis, bem como, à entrevista à 

senhora Presidente do Município de Góis, tendo manifestado o seu desagrado 

em relação ao comentário relativo aos trabalhadores da Autarquia.  

Por último, fez referência aos Censos 2011, onde é notável o decréscimo da 

população concelhia, prendendo-se a sua preocupação com a saída da 

população jovem do concelho, questionando se esta não será uma 

preocupação também do Executivo e se há algum plano para inverter esta 

mesma situação. 

Interveio o senhor deputado Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva, que referiu 

que no próximo dia 11 de Outubro faz 2 anos que o projecto Renovar a 

Esperança, Vencer o Futuro liderado por Lurdes Castanheira obteve uma larga 

confiança dos eleitores Goienses para a gestão da Câmara Municipal de Góis, 

considerando como um projecto de coragem e determinação do Partido 

Socialista que deu continuidade aos grandes projectos financiados pelo 

governo de José Sócrates (Casa Municipal de Cultura, Requalificação dos 

Paços do Concelho, Centro Escolar de Alvares e Requalificação do Campo de 

Futebol) e desenvolveu novas iniciativas públicas e privadas de investimento no 

nosso concelho, como a requalificação dos quartéis de Bombeiros, o Centro de 

Referência da Memória Goiense, eco-museu Tradições do Xisto e o Núcleo de 

Interpretação Ambiental da Aigra Nova, o saneamento e o abastecimento de 

água em várias aldeias do nosso concelho, a reestruturação administrativa e 

funcional da autarquia, na qual destacou a criação do balcão único, a 

requalificação da EB1 de Góis, os regulamentos de urbanismo, taxas, apoio ao 

associativismo, o CLDS e os programas de combate à pobreza e ao 

desemprego, entre muitas outras iniciativas e projectos, tendo a destacar as 

obras de pavimentação nas freguesias de Alvares, Góis e Vila Nova do Ceira. 
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Prosseguiu, referindo que a nova dinâmica criada pela Câmara Municipal 

permitiu desenvolver um programa anual de eventos diversificados e atractivos 

de visitantes a Góis. Referiu-se ao envolvimento regional e nacional, a 

cobertura mediática, o turismo, a floresta, o ambiente, os serviços que estão a 

recuperar uma dinâmica positiva. Destacou também os restantes órgãos 

autárquicos locais, como as Juntas de Freguesia e Assembleias de Freguesia, 

que têm cumprido o seu papel e, nalguns casos, surpreendido pela dinâmica 

apresentada. Deixou ainda uma palavra aos deputados eleitos à Assembleia 

Municipal.  

Continuou referindo, que podemos ser o concelho com mais funcionários 

camarários por habitante da região centro, mas somos também um dos 

concelhos que tem ainda uma maior margem de crescimento e 

desenvolvimento e uma melhor saúde financeira, que será por certo um dos 

factores críticos de prosperidade de Góis. 

Mais referiu que, quem critica o nível de empregabilidade dos municípios do 

interior como Góis e Pampilhosa da Serra e se esquece do elevado grau de 

endividamento dos municípios do litoral e da região autónoma da Madeira. 

Referiu ainda considerar que Góis continuará com este Executivo na senda do 

progresso e do desenvolvimento, mas em respeito pelos cidadãos que os 

elegeram e gerindo os fundos com equilíbrio e mestria, sendo esta a forma do 

PS se relacionar com o povo. Após o cumprimento do mandato o PS estará 

certamente disponível dentro de 2 anos para se apresentar de forma forte, de 

cabeça erguida e de consciência tranquila ao eleitorado Goiense. 

Por último, dirigiu-se à senhora Presidente, em nome do Grupo Municipal do PS, 

apresentando-lhe votos de sucesso, bem como ao Executivo, porque do seu 

sucesso depende o progresso da nossa terra.  

Usou da palavra a senhora deputada Ana Cristina Garcia Cunha e Santos 

referindo que era sua intenção inicial fazer uma intervenção relativa ao 

documento verde da reforma da administração local recentemente 

apresentado pelo governo. No entanto, na sequência da criação do Grupo de 

trabalho eleito nesta Assembleia Municipal relativamente à referida reforma e 

suas medidas, referiu que a CDU irá contribuir empenhadamente e com 
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determinação na defesa do Poder Local dos interesses de Góis e da sua 

população. 

Continuou, referindo que é do conhecimento de todos que a situação atual do 

nosso país, fruto da imposição da “troika”, acrescidas das investidas do governo 

do PSD é extremamente preocupante. Mais referiu, que o povo português em 

particular a população de Góis, dadas as suas características irão sentir na 

pele, mais do que nunca, o flagelo do desemprego, o abandono das 

localidades tornando o concelho ainda mais desertificado. Referiu ainda, que a 

CDU fará tudo o que estiver ao seu alcance para contribuir com a sua 

participação, no sentido de minorar os efeitos nefastos das medidas 

anunciadas, esperando do Executivo camarário dentro das suas competências 

e no que lhe for possível fazer, uma politica de apoio às populações e defesa 

dos interesses do concelho de Góis. 

Interveio o senhor deputado Carlos da Conceição Jesus que se congratulou 

com a criação de um grupo de trabalho sobre a reestruturação administrativa 

no concelho de Góis, sendo seu entendimento que o que vem plasmado 

relativamente às Juntas de Freguesia no documento verde da reforma 

administrativa local não é o mais correto para o concelho de Góis, por diversos 

fatores evidentes, nomeadamente o envelhecimento da população e a falta 

de recursos dos habitantes destas populações, entre outros. Mais informou, da 

posição da ANAFRE relativamente a este assunto. 

Interveio o senhor deputado António José Madeira Gouveia, que agradeceu à 

senhora Presidente do Município pela melhoria realizada em algumas vias 

municipais na freguesia de Vila Nova do Ceira, realçando a necessidade de 

intervenção na Estrada de Murtinheira. De seguida, e atendendo ao facto de 

ser do seu conhecimento a construção de novas lagoas na pocilga de Vila 

Nova do Ceira, solicitou esclarecimentos relativamente a este assunto, bem 

como, ao ponto de situação da sua possível de deslocalização. 

Usou da palavra o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia que iniciou 

a sua intervenção elogiando a organização da Feira Agrícola, Comercial e 

Industrial de Góis, tanto pela qualidade deste evento, como pela forte 

participação das instituições e empresas concelhias e regionais, considerando 
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prestigiante e muito importante para Góis o fato de esta iniciativa conseguir 

atrair cada vez mais pessoas e garantir o envolvimento do nosso tecido 

empresarial. Congratulou-se com a presença do Dr. Fernando Ruas, Presidente 

do Conselho Diretivo da Associação Nacional de Municípios Portugueses, na 

cerimónia de inauguração deste certame. 

Prosseguiu, fazendo alusão à recessão económica que o país atravessa, facto 

que tem especial gravidade nos concelhos desertificados do interior, pelas 

assimetrias já bem conhecidas por todos, bem como, pelas medidas severas e 

injustas que o governo pretende implementar, que extrapolam largamente as 

exigências da Troika, e que serão determinantes na diminuição do consumo e 

consequente diminuição de receita fiscal, mas também na insolvência de 

muitas empresas com o consequente aumento do desemprego e dos encargos 

com os apoios sociais. 

Referiu-se ainda à questão da suspensão da construção da nova EN342 e 

considera fundamental que a CIMPIN faça mais e melhor, nomeadamente no 

exercicio de pressão junto do Governo pela defesa desta importante via e 

também pelo IC3 e da sua ligação à zona nascente de Coimbra e que a não 

acontecer vem limitar fortemente os acessos da nossa região. Criticou ainda a 

postura do Presidente da Camara Municipal de Arganil, que à época da 

campanha eleitoral para as legislativas fez inumeras reivindicações pela 

suspensão da construção da EN342, contrastando agora com o mais completo 

silêncio.  

Referiu-se ainda ao Documento Verde que visa a reorganização territorial das 

freguesias, considerando-o como um documento ‘negro’ para muitas 

freguesias, não sendo admissível que tais decisões sejam tomadas a ‘régua e 

esquadro’ sem considerar as especificidades de cada caso, nomeadamente o 

isolamento e a desertificação que serão certamente agravados.  

Apelou ao Executivo Municipal para que a preparação do Orçamento e o 

Plano para o ano de 2012 seja feita de forma participada, devendo ser ouvidas 

Instituições do nosso concelho. 
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Por último lembrou a realização do Cortejo de Oferendas a favor da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis, tendo apelado à 

participação de todos nesta causa solidária.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à senhora 

Presidente da Câmara Municipal, que após cumprimentar os presentes, 

esclareceu o senhor deputado Pedro Agostinho quanto à notícia publicada no 

Diário As Beiras.  

Prosseguiu agradecendo à bancada do PS, na pessoa do senhor líder, Paulo 

Silva, pelo voto de confiança referido na sua intervenção. 

Quanto à questão colocada pelo do senhor deputado Carlos Jesus, Presidente 

da Junta de Freguesia de Colmeal, relativamente à reorganização territorial, 

referiu que esta é também uma preocupação do Executivo Municipal e que 

poderá contar desde já com o apoio solidário para enfrentar esta “batalha”. 

No que concerne à deslocalização da pocilga de Vila Nova do Ceira, informou 

que as atas da Câmara Municipal explanam bem todo o trabalho efetuado 

pelo Município de Góis em relação a este assunto, tendo sido recentemente 

feita uma alteração ao PDM, uma vez que o mesmo inviabilizava a 

deslocalização deste equipamento, referindo que presentemente está nas 

mãos dos proprietários a referida deslocalização. Relativamente à 

beneficiação da estrada de Murtinheira e outros arruamentos concelhios, 

explicou que irá ser aberta uma nova empreitada para a realização desses 

trabalhos. 

4. TAXA MUNICIPAL SOBRE OS DIREITOS DE PASSAGEM – ANO 2012 - Foi presente 

a deliberação do órgão Executivo da sua reunião ordinária de 13.09.2011, na 

qual deliberou por unanimidade isentar a taxa dos direitos de passagem para o 

ano de 2012. 

Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por maioria com dezanove 

votos a favor e um contra, do senhor Victor Manuel Nogueira Dias, aprovar a 

isenção da taxa dos direitos de passagem para o ano de 2012. 

5. PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – RENDIMENTOS DE 2012 - Foi presente a 

deliberação do órgão Executivo da sua reunião ordinária de 13.09.2011, na 
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qual deliberou por unanimidade reduzir em 50% a taxa de participação do 

Município no IRS pelo que a taxa a aplicar para o ano de 2012 é de 2,5%. 

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

referiu que o Grupo Municipal do PS concorda com a manutenção da redução 

em 2,5% da participação variável no IRS, pelo que irá votar favoravelmente, 

como nos últimos 2 anos. No entanto, reforçou que o município deve publicitar 

este benefício aos seus cidadãos e a potenciais residentes. Referiu ainda, que 

devem existir meios de promoção das reduções em sede de IRS, IRC e IMI que 

cidadãos e empresas beneficiam por fixar residência e investimentos no nosso 

concelho.  

Seguidamente, propôs que no Web site da Câmara Municipal de Góis sejam 

destacados estes benefícios, devendo ainda ser feita uma campanha mais 

“agressiva” nas principais vias de comunicação da região, assim como, na 

comunicação social regional e nacional, considerando essencial a adoção de 

uma postura audaz para inverter o processo de desertificação humana, pois se 

no contexto distrital somos um dos dois municípios que atribui uma redução de 

2,5% em sede de IRS, temos de o divulgar. Os Goienses têm de saber que 

pagam menos 2,5% de IRS por decisão camarária e os potenciais investidores e 

residentes no município também. É uma vantagem competitiva que temos em 

relação aos restantes concelhos do centro e do país, que temos de saber 

capitalizar. 

Interveio o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia referindo 

concordar com as palavras proferidas pelo senhor deputado Paulo Silva, tendo 

tecido alguns considerandos bastante positivos relativamente a este assunto, 

tendo sugerido a elaboração de um estudo sobre o impacte da redução em 

50% da taxa de participação do Município no IRS.  

Considerou que, também neste caso, tem de ser o Municipio a sacrificar parte  

das suas receitas, já de si reduzidas, para fazer uma descriminação positiva que 

possa contrariar e compensar a interioridade e o isolamento, quando essa 

função e encargo deveria estar assegurada pelo orçamento de estado e 

beneficios fiscais. 
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Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria com dezanove 

votos a favor e um voto contra, do senhor Victor Manuel Nogueira Dias, a 

aprovação da proposta.  

6. IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – TAXAS A PRATICAR NO ANO DE 2012 – 

Foi presente a deliberação do Executivo da sua reunião ordinária de 13.09.2011 

relativa às taxas a praticar no ano de 2012 do Imposto Municipal sobre Imóveis 

o qual deliberou por unanimidade aplicar as seguintes taxas: 

a) Prédios rústicos: 0,8%; 

b) Prédios urbanos: 0,6%; 

c) Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI: 0,37%. 

Usou da palavra a senhora deputada Sílvia Maria Gonçalves Fernandes Santos 

que expressou a sua opinião sobre as taxas praticadas relativas ao IMI, sendo 

seu entendimento que deveriam os imóveis serem objeto de uma nova 

avaliação em virtude de não serem cometidas algumas injustiças que na sua 

ótica considera bastante prejudiciais para alguns proprietários. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal explicou à senhora deputada 

como são realizados as avaliações aos prédios, as quais são da inteira 

responsabilidade do serviço de Finanças. 

Interveio o senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho que teceu 

alguns considerandos relativamente às taxas a aplicar nos termos do IMI, 

referindo que nos valores anuais plasmados no quadro seria interessante que 

fizesse referência aos valores das taxas referentes aos prédios urbanos. 

Interveio o senhor deputado Paulo Miguel Fernandes Lemos Silva que referiu 

que o Grupo Municipal do PS concorda com a manutenção da redução em 

3% da taxa de IMI, pelo que irá votar favoravelmente e congratular-se com a 

coragem e o sentido de responsabilidade do executivo na redução destas 

taxas numa época de crise como a que vivemos. A redução de IMI a par da 

redução em sede de IRS (15.000€ e 20.000€) perfazem um total de perda de 

receita do município inferior a 1%, mas representa uma poupança real dos 

Goienses de cerca de 750€ por pessoa por ano. Referiu ainda, que é sem 

dúvida um forte estímulo que o município dá à estabilidade das famílias em 

Góis e só nos podemos congratular pela sintonia de todo o executivo neste tipo 
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de decisões. São decisões que podem ser consideradas eleitoralistas em 

momentos próximos das eleições, mas que o executivo tem sabido aplicá-los 

de forma consistente ao longo de todo o mandato. Mais referiu, que os 

Goienses não podem ficar indiferentes a este estímulo, sendo necessária uma 

forte promoção destas decisões, por forma a evitar que os nossos concidadãos 

saiam do concelho para trabalhar e viver, e atraindo também novos residentes 

e empresas. Prossegui dando diversas sugestões sobre a forma de promover 

estas politicas. 

Usou da palavra o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia que referiu 

que o Município de Góis ao deliberar sobre esta e as outras taxas já aqui 

discutidas teve em conta as adversidades próprias de um concelho do interior,  

sendo sua opinião que esta deveria ser também uma preocupação 

permanente e prioritária do governo central.  

Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com dezanove 

votos a favor e um contra, do senhor Victor Manuel Nogueira Dias, aprovar 

praticar no ano de 2012 as taxas supra mencionadas relativas Imposto 

Municipal sobre Imóveis. 

7. DERRAMA – ANO DE 2012 - Foi presente a deliberação do Executivo da sua 

reunião ordinária de 13.09.2011, o qual deliberou por unanimidade isentar o 

pagamento da derrama no ano de 2012. 

O senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia, referiu que esta medida 

reflete bem o apoio do Município de Góis às empresas com sede social no 

concelho, devendo também ser devidamente publicitada a concessão de tal 

benefício. 

Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com dezanove  

votos a favor e um contra, do senhor Victor Manuel Nogueira Dias, aprovar a 

isenção  do pagamento da derrama no ano de 2012. 

8. EMPRÉSTIMO A MEDIO LONGO PRAZO/RENEGOCIAÇÃO COM A CAIXA GERAL  

DE DEPÓSITOS – EMPRÉSTIMO A MEDIO LONGO PRAZO/RENEGOCIAÇÃO COM A 

CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS – Foi presente a deliberação do Executivo da sua 

reunião ordinária de 13.09.2011, o qual deliberou por unanimidade emitir 
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parecer favorável às alterações propostas e da adenda relativa ao empréstimo 

a médio e longo remetida pela Caixa Geral de Depósitos. 

Usou da palavra o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia referindo 

que a adenda ao contrato supra mencionado é mais vantajosa para o 

Município de Góis, tendo apresentado os devidos esclarecimentos. De seguida, 

questionou a senhora Presidente da Câmara relativamente às verbas para a 

construção do Eco-Mercado. 

Usou da palavra o senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho 

que referiu que o Plano e o Orçamento para 2011 contemplava a construção 

do Eco-Mercado e do Parque Municipal, prendendo-se a sua questão do 

porquê de na presente data ter que se optar unicamente por um destes 

investimentos. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à senhora 

Presidente da Câmara Municipal que prestou os devidos esclarecimentos às 

questões colocadas pelos senhores deputados. 

Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com dezoito 

votos a favor e duas abstenções aprovar as alterações propostas relativas ao 

empréstimo a médio longo prazo com a Caixa Geral de Depósitos, bem como, 

da adenda do referido contrato. 

9. 2ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO/ANO FINANCEIRO DE 2011 - Foi 

presente a 2ª Revisão às Grandes Opções ao Plano/Ano Financeiro de 2011 

aprovada por unanimidade pelo Executivo na sua reunião ordinária de 

13.09.2011. 

Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

2ª Revisão às Grandes Opções ao Plano/Ano Financeiro de 2011. 

10. 2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO FINANCEIRO DE 2011 - Foi presente a 2ª 

Revisão ao Orçamento/Ano Financeiro de 2011 aprovada por unanimidade 

pelo Executivo na sua reunião ordinária de 13.09.2011. 

Posto à votação, a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar a 

2ª Revisãoao Orçamento/Ano Financeiro de 2011. 

11. APRECIAÇÃO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA - 

Sobre o presente assunto o senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a 
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palavra aos senhores líderes de bancada para se pronunciarem sobre o 

presente assunto.  

Interveio o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia, teceu alguns 

considerandos sobre o presente documento, nomadamente no que concerne 

às diminuições da receita e da despesa, com maior incidência na receita, bem 

como à taxa de execução das GOP’s e aos endividamentos líquido e de 

médio-longo prazo. 

Interveio o senhor deputado José Henriques Antunes questionando 

relativamente ao empréstimo para a construção da Piscina Municipal 

constante no presente documento, questão a que a senhora Presidente 

respondeu que o montante plasmado no documento tem a ver com 

empréstimo relativo à elaboração do Projeto. 

APROVAÇÕES EM MINUTA: Pontos 4 a 10. 

 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO – Não Houve. 

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

declarada encerrada a sessão, pelas dezanove horas e trinta e cinco 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,____________________________ 
 

 

 


