
 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GÓIS 

 

 

 1 

ACTA Nº 2/2011 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

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

Aos vinte e oito dias do mês de Abril 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 1/2011 

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 

4. ELEIÇÃO DE UM PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA E SEU SUSBTITUTO PARA 

REPRESENTAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NO XIX CONGRESSO DA ANMP 

5. REGULAMENTO INTERNO DA RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES  

6. REGULAMENTO MUNICIPAL PARA CONCESSÃO DE SUBSIDIOS 

7. REGULAMENTO INTERNO DO ESPAÇO INTERNET DO MUNICÍPIO DE GÓIS 

8. REGULAMENTO INTERNO DO HORÁRIO DE TRABALHO DE ATENDIMENTO E 

FUNCIONAMENTO DO MUNICÍPIO DE GÓIS 

9. NATURE SANUS – TURISMO, S.A./PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS 

BENEFICÍOS PREVISTOS NO CÓDIGO FISCAL DE INVESTIMENTO 

10. ALTERAÇÃO À TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS ANEXA AO 

REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS  

11. RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2010 

12. RELATÓRIO E PARECER DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

LEGAL DE CONTAS  

13. 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO FINANCEIRO DE 2011 

14. 1ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 2011 

15. 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: Maria de Lourdes da Costa Serôdio Barata (PS) 

2º Secretário: José Rodrigues (PS) 
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Vogais:  

Partido Socialista (PS) – Antonino dos Prazeres Antunes, 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: 

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) 

 

Faltas: Jaime Miguel Fernandes Garcia (PS) e Enfº Victor de Jesus Marques (PS) 

 

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

de Lurdes Oliveira Castanheira e dos Vereadores Dr. Mário Barata Garcia, 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 das faltas dos senhores Jaime Garcia e Enfº Victor Marques, 

Presidente da Junta de Freguesia, considerando-se justificadas as faltas. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal, propôs que o senhor José 

Rodrigues, deputado do PS, integrasse a mesa da Assembleia Municipal na 

presente reunião, proposta aprovada por maioria, com dezassete votos a 

favor e uma abstenção. 

Prosseguiu, propondo à Assembleia Municipal a atribuição de um voto de 

pesar pelo falecimento do pai da senhora Presidente do Município de Góis, sr. 
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António Campos Castanheira, manifestando a toda família o profundo pesar, 

proposta que foi aprovada por unanimidade. 

Por último, o senhor Presidente da Assembleia Municipal prestou alguns 

esclarecimentos sobre o uso da palavra, de acordo com o Regimento da 

Assembleia Municipal. 

 

1. APROVAÇÃO DA ACTA Nº1/2011 - O senhor Presidente Assembleia Municipal 

deu a palavra aos membros dos Grupos Municipais para se pronunciarem 

relativamente à Acta nº1/2011. 

Interveio o senhor Antonino Antunes, referindo não estar patente na Acta nº 1 

uma afirmação da senhora deputada Drª. Maria do Céu Alves, 

nomeadamente quando mencionou “que o concelho de Góis era miserável”, 

facto que lamenta. 

Interveio o senhor deputado Pedro Agostinho que referiu não constar em 

Anexo a Moção apresentada.  

Usou da palavra o senhor deputado Paulo Silva, que se congratulou pela 

alteração patente na Acta a qual passou a identificar os deputados pelo 

nome e pelo partido a que pertencem, tornando-se desta forma, mais simples 

ao leitor das actas perceber a que partido pertencem os senhores deputados 

que votam contra a criação de moções que apelam ao não encerramento 

do SAP do Centro de Saúde durante o período nocturno. 

Continuou, referindo lamentar o resumo que foi feito da sua intervenção no 

ponto 3 apreciação de assuntos de interesse para o município, dando como 

exemplo a última linha do 2º parágrafo da página 2 em contraponto com o 

resumo da intervenção do seu colega Pedro Agostinho no 4ºparágrafo da 

página 4. Sobre a sua intervenção apenas 4 linhas. Sobre a resposta à sua 

crítica pelas mudanças permanentes e sobre a falta de compromisso dos 

elementos eleitos pelo PSD 8 linhas. Referiu ainda, que a derrota obtida por 

este partido nas últimas eleições autárquicas é o reflexo inverso que obtém no 

resumo das actas da Assembleia Municipal. Relativamente a este assunto 

referiu não entender como é que a expressão da deputada PSD Maria do Céu 

Alves que referiu que “Góis é um concelho miserável…” não vir expressa nesta 
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acta, sentindo-se na obrigação de condenar este tipo de descrição do nosso 

concelho, que aliás não comunga de forma nenhuma, classificando de grave, 

ainda por cima vindo de alguém que chegou atrasado a esta Assembleia 

Municipal, não tendo se inscrito no período normal e que após uma 

condescendência do senhor Presidente teve a veleidade de utilizar este 

adjectivo na classificação do nosso concelho, sendo lamentável. 

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

favor e uma abstenção. 

 

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. 

Neste ponto o senhor deputado Paulo Silva, apresentou um documento 

subscrito por todos os líderes de bancada apresentado em sede de reunião 

da ARS, relativamente ao encerramento do SAP nocturno em Góis, cuja cópia 

fiel constitui o Anexo I da presente Acta. 

Mais informou da reunião realizada no dia 27.04.11 na sede da ARSCentro a 

qual contou com a presença do senhor Presidente da ARSCentro, da senhora 

Presidente da Câmara Municipal, dos líderes dos Grupos Municipais com 

assento nesta Assembleia Municipal, o Provedor da Santa Casa da 

Misericórdia de Góis e do representante dos Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Góis. Informou ainda, que após a apresentação dos 

fundamentos da reunião foi reforçado pela comissão a importância que o 

SAP reveste para a comunidade Goiense, informando das características da 

estrutura social e demográfica, da localização geográfica e das dificuldades 

nas acessibilidades em grande parte do Conselho de Góis e demais 

fundamentos para o não encerramento do serviço nocturno do SAP. 

Prosseguiu, informando que o Presidente da ARSC referiu que o encerramento 

nocturno do SAP de Góis será uma realidade, mas apenas quando estiverem 

reunidas todas as condições para o fazer, ou seja, outras valências no 

concelho de Góis estarem em funcionamento, tais como: a criação de um 
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serviço de fisioterapia na unidade de medicina física e de reabilitação da 

Santa Casa da Misericórdia de Góis, a criação de um posto de emergência 

médica nos Bombeiros Voluntários de Góis com dois profissionais e uma 

viatura de emergência médica permanente. 

Acrescentou, que esta Comissão alertou ainda para a necessidade de se ter 

algum cuidado na forma como o encerramento, a ser decidido e 

implementado. Será comunicado à população, reforçando as características 

específicas da nossa comunidade. 

 

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 Victor Dias, referindo que relativamente à moção 

apresentada sobre o encerramento do SAP, a qual foi aprovada por maioria, 

com o seu voto contra, justificado com declaração de voto, reafirmou que se 

alguém nesta Assembleia Municipal confia no elenco camarário à sua pessoa. 

Interveio o senhor deputado Antonino Antunes questionando qual o ponto da 

situação da construção do Eco-Mercado e do Estaleiro Municipal. Mencionou 

ainda, que é do seu conhecimento que na próxima semana irão ter lugar 

eleições para os órgãos sociais da ADXTUR, referindo ser importante para o 

concelho que o Município de Góis integrasse os referidos órgãos. Por último, fez 

alusão à necessidade de limpeza de alguns aceiros e estradas na freguesia de 

Alvares, apelando a intervenção da Câmara Municipal. 

Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara Municipal, esclareceu 

devidamente o senhor deputado Antonino Antunes sobre o ponto de situação 

do Projecto do Eco-Mercado e do Estaleiro Municipal.  Relativamente aos 

corpos sociais da ADXTUR, informou que o Município de Góis tem fortes 

probabilidades de integrar a Assembleia-Geral nas próximas eleições. Quanto 

à limpeza das estradas e aceiros de combate a incêndios florestais, referiu que 

há plano que irá brevemente ser posto em prática. 

Usou da palavra a senhora deputada Ana Cristina Garcia Santos, que solicitou 

informação relativamente à passagem do Expresso em Góis às sextas-feiras à 
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noite e aos Domingos ao final da tarde, uma vez que foi informado pela 

senhora Presidente da Câmara Municipal que estariam a encetar 

conversações no sentido de este circuito se voltar a realizar. 

Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara informou que relativamente 

à passagem do Expresso a Câmara Municipal já apresentou uma proposta à 

Transdev, aguardando-se na presente data resposta. 

Interveio o senhor deputado António Gouveia que apresentou a sua 

apreensão relativamente à necessidade de manutenção dos aceiros de 

apoio a combate a incêndios, bem como, à necessidade de manutenção das 

levadas na freguesia de Vila Nova do Ceira, uma vez que a Junta por si só não 

tem meios e recursos para o fazer, tendo por último agradecido à Câmara 

Municipal a disponibilização do serviço de acção social na sede da freguesia 

de Vila Nova do Ceira. 

Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara, informou que relativamente 

à beneficiação de alguns caminhos florestais a mesma irá ser efectuada em 

tempo útil, informando ainda, que quanto à manutenção das levadas na 

freguesia de Vila Nova do Ceira a Câmara Municipal está disponível para 

colaborar, relembrando o papel da Junta de Freguesia neste tipo de 

intervenção. 

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

saudando a Mesa da Assembleia Municipal, Elementos, Executivo e público 

presente, nomeadamente o seu pai, residente e eleitor em Góis.   

Prosseguiu, congratulando-se pelo facto do site da Câmara Municipal de Góis 

publicitar na sua web-página os principais eventos que ocorrem em Góis, 

reforçando a necessidade de disponibilização em tempo útil das actas do 

executivo municipal, propondo que estas, sejam enviadas por e-mail aos 

lideres dos grupos municipais, uma vez que como deputados necessitam de 

ter a informação actualizada para cumprir a sua principal função – 

fiscalizadora do trabalho do executivo. 

Continuou a sua intervenção apresentando as seguintes questões ao 

Executivo:  
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a) Qual o ponto de situação do processo de criação da ACIG – Associação, 

Comercial e Industrial de Góis? 

b) Qual o ponto de situação do processo de criação de um novo logótipo do 

Município e de toda a imagem da instituição? 

c) Que plano existe para o funcionamento da Casa Municipal de Cultura? 

d) Que plano existe para o funcionamento de Campo de Futebol?  

Gostaria de ser informado se já existe um modelo de gestão destas infra-

estruturas, uma vez que considera que é tão importante como construir, como 

saber gerir as novas infra-estruturas. 

Prosseguiu fazendo referência à visita do senhor Secretário de Estado das 

Florestas e Desenvolvimento Rural, Engº Rui Pedro Barreiro, aquando as 

Comemorações do Ano Internacional das Florestas tendo apresentado a 

notícia que o concelho de Góis está registado no levantamento do cadastro 

florestal, o qual consistirá em efectuar o levantamento de todas as áreas 

florestais, recolhendo um conjunto de dados referentes a cada uma delas. 

Congratulou-se pelo facto de ter sido atribuído ao Município de Góis um título 

de excelência, comemorativo da instalação da Rede de Nova Geração. 

Por último, referiu que no próximo mês de Junho irão realizar-se eleições para a 

Assembleia da República, exortando à participação. 

A senhora Presidente da Câmara Municipal informou que já foram dadas 

instruções no sentido da web-página do Município de Góis estar actualizada. 

Relativamente à criação da ACIG informou que a mesma é da competência 

do Gabinete de Apoio ao Desenvolvimento Local, o qual já tomou algumas 

diligências junto da ACIC para que esta Associação seja uma realidade no 

corrente ano. Quanto à gestão da Casa Municipal da Cultura e do Campo de 

Futebol informou que a Câmara Municipal não se deve demitir da gestão 

destas duas infra-estruturas, devendo assumir a sua principal gestão, numa 

parceira com a Associação Educativa e Recreativa de Góis.  Em relação à 

criação de um novo logótipo e imagem do Município de Góis, informou dos 

procedimentos tomados junto de uma empresa especialista nas diversas áreas 

de comunicação de marketing. 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal propôs um voto de pesar pelo 

falecimento do senhor José Januário Pires Cabeças pai do ex-Presidente da 

Assembleia Municipal, Dr. José Domingos de Ascensão Cabeças, 

manifestando a toda família o profundo pesar, tendo o mesmo sido aprovado 

por unanimidade. 

4. ELEIÇÃO DE UM PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA E SEU SUSBTITUTO PARA 

REPRESENTAÇÃO DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL NO XIX CONGRESSO DA 

ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS PORTUGUESES – O senhor Presidente 

da Assembleia Municipal informou que na sequência da realização do XIX 

Congresso da Associação Nacional de Municípios Portugueses a levar a efeito 

no próximo dia 09 de Julho, é necessário eleger um Presidente de Junta e seu 

substituto. 

O senhor deputado Paulo Silva referiu que é entendimento do Grupo 

Municipal do PS que se mantenham os anteriores eleitos, tendo apresentado 

como proposta o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Góis – Alberto 

Jorge Alves dos Reis e em sua substituição o senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Colmeal – Carlos da Conceição Jesus. 

O senhor deputado Pedro Agostinho não apresentou qualquer proposta. 

Posto à votação por escrutínio secreto a proposta apresentada pelo Grupo 

Municipal do PS foi aprovada por maioria com nove votos a favor, oito 

abstenções e um contra. 

5. REGULAMENTO INTERNO DA RESIDÊNCIA DE ESTUDANTES – Foi presente o 

Regulamento Interno da Residência de Estudantes, aprovado por 

unanimidade pelo órgão Executivo de 12.04.2011. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que a Lei n.º 159/99, de 14 

de Setembro estabelece no seu artigo 19º, n.º 3, alínea c), a competência dos 

órgãos municipais no que concerne, entre outros, a residências e centros de 

alojamento e colocação familiar, prevendo o Decreto-Lei n.º 144/2008, de 28 

de Julho, no n.º 1, do seu artigo 14º, que sejam transferidas para os municípios, 

mediante celebração de um contrato de execução com o Ministério da 

Educação, as Residências de Estudantes localizadas em cada concelho. Mais 

referiu que o Contrato de Execução n.º 469/2009, celebrado entre o Ministério 
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da Educação e o Município de Góis, publicado no Diário da República, II série, 

n.º 222, de 16 de Novembro de 2009, prevê, na Cláusula 5ª, a gestão da 

Residência de Estudantes, por parte da Câmara Municipal de Góis, referindo 

ainda que a Lei n.º 169/99, de 18 de Setembro, na alínea q), do n.º 1, do artigo 

53º e alínea f), do n.º 2, do artigo 64º, atribui competência aos Órgãos 

Autárquicos para deliberarem e prosseguirem com atribuições municipais. 

Prosseguiu, referindo que a Residência de Estudantes de Góis iniciou a sua 

actividade, ao serviço da Comunidade Goiense, a 31 de Janeiro de 1994, 

possibilitando, assim, minimizar o esforço físico das crianças e jovens que 

tinham que percorrer diariamente cerca de 80 km de distância entre a sua 

casa e a escola. A Residência de Estudantes constitui-se como um factor 

positivo de desenvolvimento na personalidade de cada um dos residentes, 

contribuindo para a aquisição de métodos e técnicas de estudo eficazes, 

visando o sucesso escolar. Os residentes, durante a sua permanência semanal, 

desenvolvem, para além das actividades supra citadas, outras de carácter 

extra-curricular, visando a promoção do espírito de cooperação e 

responsabilidade, cruciais para a sua posterior integração na sociedade. 

Continuou referindo, que desde o dia 01 de Fevereiro de 2010, é da 

competência do Município de Góis a gestão da Residência, promovendo-se 

novas atribuições em matéria de Educação. A Residência está integrada no 

Núcleo de Educação e Acção Social, da Divisão Social e Cultural do Município 

de Góis. Para além da função social que lhe está inerente, a Residência de 

Estudantes, fora do período de aulas, entenda-se fins-de-semana, feriados e 

férias escolares, desenvolve a sua actividade de cedência das instalações 

para fins de alojamento. 

Interveio o senhor deputado Paulo Silva referindo que o Grupo Municipal do PS 

gostaria de se congratular pela iniciativa do Município de Góis em regular o 

funcionamento e a utilização da Residência de Estudantes.  

Prosseguiu, referindo que esta infra-estrutura é fundamental na gestão escolar 

do concelho pois cria condições de permanência dos estudantes no sistema 

de ensino, exercendo uma função de apoio ao estudo, de alimentação, 

saúde e acompanhamento que muitos estudantes não conseguiriam ter caso 
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tivessem nas suas próprias casas e a ter de fazer a viagem todos os dias casa-

escola-casa. Por outro lado, a Residência de Estudantes tem excelentes 

condições para oferecer soluções de alojamento para estagiários e voluntários 

que exerçam a sua actividade no concelho de Góis e para grupos de jovens e 

escolares que escolham o nosso concelho para lazer ou programas 

educacionais. 

Referiu ainda, que a Residência de Estudantes é uma excelente infraestrutura 

do Estado que descentralizou a sua gestão na autarquia. Para além dos custos 

de funcionamento que acarreta e até por isso, o município deve contemplar 

formas inovadoras e atractivas de rentabilizar esta infraestrutura para o 

desenvolvimento do concelho de Góis. Mais referiu, que a Residência de 

Estudantes deve ser também uma unidade de atracção de grupos e de 

pessoas com interesses académicos, científicos e de lazer em Góis, reforçando 

que deve ser uma honra para a Residência de Estudantes receber grupos e 

atrair pessoas a Góis, e a Autarquia deve fomentar este espírito de serviço nos 

seus funcionários. Por estes motivos, o Grupo Municipal do PS irá votar 

favoravelmente. 

Continuou, referindo que deve ainda ser possibilitada em matéria de 

executivo, a aplicação de alguma excepção que seja necessário aplicar, 

bem como, deve ainda ser prevista a utilização deste espaço para eventos 

culturais ou da sociedade civil, nomeadamente, reuniões, debates, colóquios, 

etc. Terminou, mencionando que a excelência do conteúdo deste 

regulamento não deve inviabilizar que algumas medidas correctivas sejam 

tomadas após a avaliação da aplicação do mesmo.  

Usou da palavra a senhora deputada Ana Cristina Santos que referiu que a 

Residência de Estudantes é uma mais valia para os jovens estudantes do 

concelho de Góis, sem a qual muitos deles não teriam a possibilidade de 

continuar os seus estudos. Continuou, referindo que com a passagem deste 

equipamento para a tutela do Município de Góis desde Janeiro de 2010, era 

necessário elaborar um Regulamento Interno no sentido do mesmo funcionar e 

prestar o melhor serviço possível, neste sentido apresentou duas questões, 

nomeadamente: Quais os critérios que servem de preferência para a selecção 
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dos estudantes candidatos e, quais os critérios que entram em linha de conta 

para o cálculo do montante das mensalidades. 

Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara informou dos requisitos para 

as questões propostas.  

Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

presente documento. 

 

6. REGULAMENTO MUNICIPAL PARA CONCESSÃO DE SUBSIDIOS - Foi presente o 

Regulamento Municipal para Concessão de Subsídios, aprovado por 

unanimidade pelo órgão Executivo de 12.04.2011. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal teceu alguns considerandos 

bastante positivos sobre o presente documento, nomeadamente no que 

concerne à sua elaboração explícita e de fácil percepção, congratulando-se 

pelo trabalho apresentado. 

Interveio a senhora deputada Ana Cristina Santos referindo que espera que 

este documento venha moralizar a prática de atribuição de subsídios, prática 

essa como é do conhecimento de todos nem sempre muito clara, coerente, 

justa e imparcial. Prosseguiu referindo que se espera que com a aplicação das 

regras e procedimentos constantes no documento em análise venham 

efectivamente a serem atribuídos subsídios a entidades, associações, 

colectividades e comissões de melhoramentos, comissões de festas e outras, 

com o conhecimento real para, onde e como irão ser utilizados. Acrescentou 

que a fiscalização que é referida neste Regulamento tem um papel muito 

importante para o acompanhamento da real aplicação, afinal o dinheiro é de 

todos nós, nos variados projectos, acontecimentos desportivos, culturais e 

actividades que ajudam na promoção e desenvolvimento do concelho de 

Góis. Terminou, referindo que no conjunto a apreciação do Grupo Municipal 

da CDU é positiva e merece o voto favorável da CDU, pois é um sinal de 

transparência no gesto autárquico do concelho de Góis. 

Usou da palavra o senhor deputado Pedro Agostinho que questionou se o 

presente Regulamento contempla a atribuição de subsídios a pessoas 

singulares, isto é, por exemplo a uma comissão de finalistas. 
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Interveio o senhor deputado Paulo Silva congratulou-se pela iniciativa do 

Município de Góis em regular o sistema de concessão de subsídio, uma vez 

que este é uma ferramenta fundamental para a transparência da relação 

institucional com as organizações da sociedade civil, que só peca por tardia.  

Mais referiu, que embora seja um documento que poderá ser melhorado, 

trata-se do primeiro documento de organização da concessão de subsídios, 

pelo que devemos ser flexíveis e esperar pela sua aplicação e eventualmente, 

se surgirem disfuncionalidades, puderem ser corrigidas em tempo oportuno. 

Acrescentou, que este documento é um marco na história do movimento 

associativo em Góis, pois pela primeira vez se procura desenvolver a 

autonomia da dinâmica associativa, passando a existir um mecanismo que 

faça a gestão dos direitos das organizações face ao trabalho que 

desempenham muitas vezes em áreas da responsabilidade do município, mas 

também que passará a avaliar os seus deveres e com critérios qualitativos, 

rigorosos e transparentes. Sim, as associações também têm deveres e têm 

agora o desafio de demonstrar a qualidade e relevância dos seus projectos.  

Por isso, o GMPS congratula-se com este regulamento e exorta o executivo a 

continuar firme com as mudanças que Góis precisa. Este é um fomento 

também para o empreendedorismo associativo. Que as associações saiam do 

casulo e se libertem para outros voos. Por estes motivos o Grupo Municipal do 

PS irá votar favoravelmente. Seguidamente apresentou as seguintes ressalvas:--

-----a) Uma organização como a da concentração de Góis deve obter um 

estatuto especial que deve vir referido como grande evento organizado pela 

sociedade civil, dada a sua complexidade e singularidade, que não sei se 

poderá ser enquadrável em todas as rubricas deste regulamento; 

-----b) Deve existir um departamento autónomo na CMG que receba estas 

candidaturas e que seja pró-activo trabalhando com as direcções destas 

associações no sentido de promover e apoiar tecnicamente para encontrar 

outras soluções de financiamento, outras candidaturas, necessidades de 

formação, entre outros. Este departamento ou serviço deve trabalhar de 

forma próxima com as organizações e promover o desenvolvimento das 

próprias associações como organizações profissionais. Deve também apoiar 
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numa primeira fase as candidaturas a este programa para que as 

organizações fiquem familiarizadas com o regulamento e mecanismo de 

candidatura. A postura deste serviço deverá ser de apoio e não apenas de 

fiscalização como é referido no artigo 17º. Muitas destas associações vivem da 

carolice e do voluntariado, e uma atitude vincadamente fiscalizadora pode 

ser negativa e contraproducente.  

Referiu ainda, que é intenção incentivar o voluntariado e não só controlá-lo 

pelo que sugeriu que deverá ser facilitado o suporte informático dos 

documentos de candidatura, bem como deverá ser publicado em jornal local, 

os apoios e montantes a ser atribuídos às várias organizações, de forma 

transparente e clara. Se nos pautamos pela transparência, temos de ter 

coragem de a assumir. Por outro lado a publicitação destes dados irá 

contribuir para uma sã “luta” pelos apoios financeiros que terão de ser 

atribuídos com base em critérios qualitativos e de qualidade. 

Esta é pois uma oportunidade única para as associações de se reestruturar e 

de reorganizar a sua máquina burocrática e a sua ambição associativa. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu estar perante um 

documento que poderá sofrer futuramente alterações, caso se verifique 

alguns entraves na sua funcionalidade. Seguidamente deu a palavra à 

senhora Presidente da Câmara Municipal. 

A senhora Presidente da Câmara agradeceu a todos os cidadãos pelos 

contributos que apresentaram para a melhor elaboração do Regulamento, 

nomeadamente o Dr. Paulo Silva e o senhor Jaime Garcia. De seguida, 

informou que o presente documento não contempla a atribuição de subsídios 

a pessoas singulares, contudo, a uma Comissão de Finalistas será sempre 

atribuído subsídio à Associação de Estudantes, desde que constituída 

legalmente. 

Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por maioria com dezassete 

votos a favor e uma abstenção aprovar o presente documento. 
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7. REGULAMENTO INTERNO DO ESPAÇO INTERNET DO MUNICÍPIO DE GÓIS - Foi 

presente a Proposta de Regulamento Interno do Espaço Internet do Município 

de Góis , aprovado por unanimidade pelo órgão Executivo em 29.03.2011. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que a Câmara Municipal 

de Góis criou, com apoio financeiro do programa POS_Conhecimento 

(Programa Operacional Sociedade do Conhecimento), um espaço de acesso 

à internet. Trata-se de um espaço de acesso público, supervisionado por 

monitores, que tem como principais finalidades facultar o acesso gratuito às 

Tecnologias de Informação e das Comunicações (TIC), como pró exemplo, o 

acesso à internet, contribuindo para a familiarização dos cidadãos com as 

novas tecnologias, combatendo a infoexclusão, fomentar o aproveitamento, 

a utilização e a apropriação das TIC, pelos cidadãos e facilitar o acesso às TIC 

a cidadãos com necessidades especiais.  Referiu ainda, que como se trata de 

um espaço aberto ao público torna-se necessário elaborar um Regulamento 

que vise assegurar e disciplinar o Espaço Internet de Góis, fixando regras de 

funcionamento que têm de ser respeitadas pelos utilizadores. Assim, o presente 

Regulamento tem como legislação habilitante, o artigo 241º da Constituição 

da República Portuguesa e a alínea j), do nº1, a alínea f) do nº2 e a alínea a) 

do nº7, do artigo 64º da Lei nº 169/99 com as alterações introduzidas pela Lei 

nº5-A/2002, de 11 de Janeiro. 

Interveio o senhor deputado Paulo Silva felicitando o Executivo pela proposta 

de regulamento aprovada e, que por estar de acordo o Grupo Municipal do 

PS irá votar favoravelmente, pois trata-se de um regulamento sobre um serviço 

fundamental de inclusão e de pedagogia. Referiu ainda, tratar-se de um 

conjunto de 15 artigos extremamente bem elaborados pelos técnicos do 

Espaço Internet que regulam todas as situações, deveres e obrigações, de 

utilizadores e monitores. 

Reforçou a sua opinião anteriormente manifestada na Assembleia Municipal 

que o Município deveria transferir este espaço para a Biblioteca reduzindo 

assim os custos de funcionamento com o aluguer do espaço e conseguir assim 

uma maior utilização da Biblioteca Municipal António Francisco Barata. Por 

outro lado, referiu a importância de o Espaço Internet ser também uma 
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plataforma pedagógica e que desenvolva actividades lúdicas e de formação 

e não seja apenas um espaço onde os jovens vão jogar ou actualizar a 

página de Facebook. 

Usou da palavra o senhor deputado Pedro Agostinho que referiu que no 

presente regulamento deveria ser ressalvada a entrada a animais de apoio a 

invisuais, questão a que o senhor Presidente da Assembleia Municipal informou 

que a Lei salvaguarda esta situação. 

Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

presente documento. 

 

8. REGULAMENTO INTERNO DO HORÁRIO DE TRABALHO DE ATENDIMENTO E 

FUNCIONAMENTO DO MUNICÍPIO DE GÓIS - Foi presente a Proposta de 

Regulamento Interno do Horário de Trabalho de Atendimento e 

Funcionamento do Município de Góis, aprovado por unanimidade pelo órgão 

Executivo em 29.03.2011. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento da nota 

preambular do presente Regulamento. 

O senhor deputado Paulo Silva congratulou-se pela apresentação do presente 

Regulamento, sendo seu entendimento que é um documento devidamente 

elaborado, pelo que felicitou os trabalhadores que o organizaram. 

Questionou a senhora Presidente sobre as “pausas para café” em virtude do 

presente Regulamento não especificar este assunto. 

Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara, explicou que o documento 

referido no ponto 7. foi elaborado por vários colaboradores de forma 

voluntariosa, nomeadamente a Drª. Joana Correia e a Drª. Marlene Bandeira 

apresentaram uma proposta a qual foi objecto de análise do Gabinete 

Jurídico da Autarquia e posteriormente do Executivo que a aprovou. Sobre as 

“pausas para café” referiu que estas serão sempre norteadas pelo senso dos 

trabalhadores e colaboradores da Câmara Municipal as quais irão continuar a 

ser permitidas. 

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

votos a favor e uma abstenção aprovar o presente documento, tendo o 
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senhor deputado Victor Dias apresentado a seguinte declaração de voto: 

“Votamos a favor dos pontos 5,6,7 e 8, por se tratar de documentos que ao 

longo dos anos o PPD/PSD tem pedido em Assembleia e só o facto do PS não 

ter nas últimas eleições autárquicas não ter apresentado nenhum eleito no 

órgão anterior da Câmara Municipal.” 

 

9. NATURE SANUS – TURISMO, S.A./PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE ACEITAÇÃO DOS 

BENEFICÍOS PREVISTOS NO CÓDIGO FISCAL DE INVESTIMENTO - Foi presente a 

deliberação do Executivo relativa ao pedido de declaração de aceitação 

dos benefícios previstos no Código Fiscal de Investimento pela Nature Sanus – 

Turismo S.A. 

O senhor deputado Pedro Agostinho referiu que quando o presente assunto foi 

objecto de uma primeira análise pela Assembleia Municipal, foram 

confrontados com um investimento na ordem dos quinhentos mil euros e com 

a criação de cerca de quatrocentos postos de trabalhos, pelo que os 

montantes ora apresentados deverão ser relativos única e simplesmente à 

construção da unidade hoteleira e postos de trabalho necessários para o seu 

funcionamento, facto que o leva a pensar que no futuro serão solicitados mais 

pedidos de declaração de isenção dos referidos impostos para os restantes 

equipamentos. 

O senhor deputado Paulo Silva relembrou a importância deste projecto para 

Góis e que o Grupo Municipal do PS irá votar favoravelmente, como aliás 

sempre votou pois está e sempre esteve ao lado de projectos em prol do 

desenvolvimento de Góis. Por último, referiu que o Grupo Municipal do PS estar 

com alguma expectativa sobre a posição dos senhores deputados do PSD se 

voltam a votar contra ou a absterem-se neste tema. 

Foi dada a palavra à senhora Presidente da Câmara Municipal. 

A senhora Presidente da Câmara Municipal explicou que o empreendimento 

da Nature-Sanus está divido por três fases sendo a primeira a construção da 

unidade hoteleira, seguindo-se a construção dos apartamentos ligados ao 

hotel e as vivendas e numa terceira fase as infra-estruturas medicalizadas, 

estando o investimento faseado por estas três infra-estruturas, sendo os postos 
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de trabalhos e os montantes plasmados na deliberação do Executivo 

referentes única e exclusivamente à unidade hoteleira.  

Usou da palavra o senhor deputado Pedro Agostinho agradecendo à senhora 

Presidente da Câmara o esclarecimento que prestou. 

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

voto a favor, uma abstenção e um contra aprovar o presente documento. 

 

10. ALTERAÇÃO À TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS ANEXA AO 

REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS - Foi presente 

a alteração à Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais anexa ao 

Regulamento Geral de Taxas e Outras Receitas Municipais, aprovada por 

maioria, com três votos a favor e duas abstenções pelo órgão Executivo. 

Usou da palavra o senhor deputado Pedro Agostinho referindo que a tabela 

constante no presente documento apresenta dois tipos de valores, no que 

concerne à prestação de serviços a grupos e a estudantes estagiários, sendo 

sua opinião que os mesmos são “curtos”, e que poderão colidir com os preços 

praticados com as unidades hoteleiras existentes no concelho, pelo que 

deveria ter sido ponderada a hipótese destes valores se aproximarem dos 

praticados pela hotelaria concelhia. 

Usou da palavra o senhor deputado Paulo Silva referindo que a Residência de 

Estudantes é uma infra-estrutura que deve estar ao serviço da comunidade e 

ao desenvolvimento do concelho de Góis. Por outro lado o município deve 

rentabilizar esta infra-estrutura e vender serviços da mesma forma que cobra 

pelo serviço de cópias ou impressões no Espaço Internet tendo uma papelaria 

ao lado com os mesmos serviços. 

Referiu ainda, que Grupo Municipal do PS não entende que os senhores 

Vereadores eleitos pelo PSD venham agora manifestar discordância e invocar 

concorrência desleal, quando foram estes como vereadores socialistas que 

abriram e bem o Espaço Internet com a referida empresa ao lado, 

questionando se não se tratou de concorrência desleal também. Mais referiu, 

não haver nenhuma concorrência desleal com a abertura da Residência de 

Estudantes a Grupos de Estudantes o outros já mencionados, uma vez que não 
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existe nenhuma unidade com esta tipologia no nosso concelho e porque 

concorre com um tipo de público-alvo carenciado e que só vem para esta 

unidade porque a mesma oferece boas condições face ao panorama 

regional e nacional. 

A senhora Presidente da Câmara referiu não ter percebido o porquê do 

senhor deputado ter referido que os valores a praticar na Residência de 

Estudantes serem “curtos”, uma vez que desde o ano de 1994 este 

equipamento foi rentabilizado. Referiu ainda, não existir qualquer tipo de 

concorrência desleal com outros equipamentos hoteleiros concelhios, apenas 

pretende-se criar condições para aqueles que têm menos possibilidades para 

pernoitar em Góis. Referiu ainda, que a Residência de Estudantes está 

vocacionada para acolher grupos superiores a 20 pessoas, sendo os actuais 

preços os praticados no passado, tendo sido criada a excepção de 

acolhimento de jovens estudantes estagiários. Terminou referindo que não é 

intenção da Câmara Municipal fomentar a concorrência com os 

equipamentos similares concelhios. 

Interveio o senhor deputado Victor Dias que informou o senhor Líder de 

bancada do PS que está satisfeito pela Câmara não exercer os mesmos 

preços que o comércio local, e como tal este fica prejudicado, porque o PS 

não é amigo dele. Referiu ainda, que o senhor deputado Paulo Silva, 

enquanto empresário poderá eventualmente ser um dos mais beneficiados 

com os preços praticados na Residência de Estudantes. 

Usou da palavra o senhor deputado Paulo Silva que informou o senhor 

deputado Victor Dias, de que nem os assuntos pessoais, nem os assuntos 

relativos à empresa que gere, não são para serem tratados em sede de 

reunião da Assembleia Municipal. Contudo informou, que relativamente aos 

grupos presentes em actividades promovidas pela sua empresa, as reservas de 

alojamento são da inteira responsabilidade do Grupo. 

Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por maioria, com dez votos 

a favor, sete abstenções, e um contra aprovar o presente documento. 
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11. RELATÓRIO DE GESTÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2010 - Foi presente o 

Relatório de Gestão  e Prestação de Contas de 2010, aprovado por maioria, 

com três votos a favor e duas abstenções pelo órgão Executivo  em 12.04.11. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal teceu alguns considerandos 

bastante positivos relativamente ao presente documento, o qual devido à sua 

excelente elaboração plasma a actividade do Município durante o ano 

transacto. 

Interveio o senhor líder de bancada do PSD que requereu à mesa da 

Assembleia Municipal a votação separada do Relatório de Gestão e 

Prestação de Contas, questão a que o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal respondeu negativamente, uma vez que o Executivo os votou 

conjuntamente. 

Seguidamente entregou um documento no qual o Grupo Municipal do PSD 

requer explicação relativa ao presente documento que segundo palavras do 

senhor Presidente da Assembleia Municipal irá ser entregue na Câmara 

Municipal. 

Prosseguiu, referindo que na documentação em questão é apresentada uma 

listagem de dívidas a terceiros por parte do Município de Góis, tendo proposto 

a introdução também de uma listagem dos credores da Câmara Municipal de 

Góis. Por último, fez referência aos montantes transferidos para a Associação 

de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra, questionando se as Câmara 

que integram esta associação também efectuam transferências monetárias 

de valores similares. 

Interveio o senhor deputado Paulo Silva que congratulou-se pelo aumento da 

taxa de execução de 31,73% para 46,27%, sendo a taxa de execução 

apresentada a segunda maior dos últimos 10 anos e a maior taxa de 

execução da receita com 69,84%. Reforçou que estes resultados são mesmo 

os melhores dos últimos anos, principalmente comparando com o 1º ano de 

mandatos dos últimos executivos. 

Continuou, referindo que mesmo numa situação de crise financeira, o 

município de Góis conseguiu aumentar a receita em mais de 10%, sendo este 

resultado fruto do apoio do Governo Central do Partido Socialista que apoiou 
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o nosso concelho e interpretou que Góis tem potencial e projectos credíveis e 

geradores de riqueza. São pois o sinal que Góis não é o concelho miserável 

que alguns deputados do PSD afirmam, reafirmando que o Município de Góis 

goza de excelente saúde financeira, de que é prova o superávit. 

Prosseguiu, referindo que a aposta em investimento como contraponto da 

crise e de aumento substancial das GOP e do orçamento foi acertada, pois 

terá efeitos multiplicadores muito interessantes no curto, médio e longo prazo. 

Destes investimentos salientou a Casa Municipal da Cultura, o Centro Escolar 

de Alvares e a Requalificação do Campo de Futebol, assim como as 

requalificações dos quartéis de Alvares e de Góis dos Bombeiros, que embora 

não sendo uma obra do município, é este que a financia, contribuindo de 

forma decisiva para esta excelente execução, acrescentando que após 

muitos anos de algum marasmo em matéria de investimento, hoje vê-se obra 

em todo o lado e é possível ver outro sinal claro de desenvolvimento: a 

existência de 3 gruas de construção civil na sede de concelho. 

Continuou, referindo que a taxa de execução não foi mais elevada (será 

certamente no ano de 2012) porque durante este 1º ano de mandato, 

privilegiou-se também o investimento imaterial, que destacou: 

- A criação do balcão único nos Paços do Concelho e a reinstalação dos 

serviços camarários nos actuais paços do concelho; 

- A reorganização e reestruturação dos serviços, com a criação das novas 

unidades orgânicas e com os inúmeros regulamentos aprovados durante este 

mandato;  

- As parcerias que novamente foram activadas, colocando todos a trabalhar 

em equipa em prol do colectivo. Aqui destaco a oportunidade da escolha da 

Associação de Juventude de Góis a participar nas comemorações do 25 de 

Abril e 

- A criação de postos de trabalho e a fixação de jovens no concelho, medida 

esta fundamental para o combate à desertificação humana, pois só com a 

criação de emprego é que é possível inverter este flagelo 

O senhor deputado referiu ainda, que para alguns gerir o município é apenas 

alcatroar estradas nas vésperas das eleições. Para este executivo, para além 
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das obras físicas, o mais importante são as pessoas. Por isso há que investir sim, 

mas reestruturar e melhorar os serviços internos da autarquia. Góis tem hoje um 

edifício dos Paços do Concelho modernos e funcionais que honram qualquer 

Goiense e ombreiam com qualquer outro edifício similar no nosso país. 

A Assembleia Municipal de Góis deve pois dar um sinal forte ao executivo que 

está no bom caminho, facto que leva o Grupo Municipal do PS a votar 

favoravelmente. 

Interveio o senhor Victor Dias que referiu que se o documento de prestação de 

contas fosse votado separadamente do Relatório de Gestão o seu voto seria 

favoravelmente, uma vez que é seu entendimento que o mesmo está perfeito. 

Referiu ainda, que deveria ser de igual modo apresentado uma listagem dos 

devedores do Município de Góis, cujo montante ascende os cinco mil euros. 

Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara Municipal que prestou os 

devidos esclarecimentos relativamente ao presente documento, bem como, 

às questões apresentadas, nomeadamente no que concerne às transferências 

de verbas para a Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra, 

uma vez que estas têm a ver com a organização do GóisArte, FACIG  e com o 

Pacto Territorial para o Emprego. 

Interveio o senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho que 

agradeceu à senhora Presidente da Câmara Municipal os devidos 

esclarecimentos. 

Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

por maioria com dez votos a favor e oito abstenções o presente documento. 

 

12. RELATÓRIO E PARECER DO ÓRGÃO DE FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

LEGAL DE CONTAS - Foi presente o Relatório e Parecer do Órgão de 

Fiscalização e Certificação Legal de Contas o qual foi aprovado por 

unanimidade pelo Órgão Executivo. 

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

votos a favor e três abstenções, aprovar o presente documento, tendo sido 

apresentada pelo senhor deputado Pedro Agostinho a seguinte declaração 

voto “A minha abstenção prende-se única e simplesmente pelo facto de ter 
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laços familiares que me unem a um dos representantes do Gabinete que 

emitiu os presentes documentos”.  

 

13. 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO FINANCEIRO DE 2011- Foi presente a 1ª 

Revisão ao Orçamento/Ano Financeiro de 2011, aprovada por unanimidade 

pelo órgão Executivo em 12.04.11. 

Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

presente documento. 

 

14. 1ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL 2011- Foi presente a 1ª Proposta de 

Alteração ao Mapa de Pessoal, aprovada por unanimidade pelo órgão 

Executivo em 12.04.2011. 

 Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

o presente documento. 

 

15. 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 4 a 14. 

 

PÚBLICO: Dada a palavra ao público. 

O senhor João Reis Antão de Cortes, após cumprimentar a Mesa da 

Assembleia Municipal, Executivo, deputados da Assembleia Municipal e todos 

os presentes congratulou-se pela disposição da Assembleia Municipal. 

Prosseguiu, agradecendo à Câmara Municipal todo o empenho na compra 

dos terrenos da Selada em virtude de ser um anseio do povo daquela 

localidade de ali ver implantada uma infra-estrutura propícia à prática do 

lazer. Referiu ainda, que a Câmara Municipal e a Assembleia Municipal deu 

um passo muito importante ao isentar de pagamento de IMI e IMT à Nature-
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Sanus, uma vez que considera que este empreendimento irá ser muito 

estruturante para o concelho de Góis. 

Continuou, agradecendo ao Município de Góis pelo polidesportivo das Cortes, 

referindo ser uma infra-estrutura que estará ao dispôr de todos quanto 

pretendem usufruir daquele espaço. 

Por último, fez alusão à ETAR de Cortes e ao seu funcionamento, facto que as 

pessoas agradecem, apelando para que seja realizada uma cerimónia de 

inauguração deste equipamento. 

Interveio o senhor Dr. Miguel Ventura, Presidente da Associação de 

Desenvolvimento Integrado da Beira Serra, que após saudar à Assembleia 

Municipal e público presente, referiu que quanto à questão apresentada 

relativa à comparticipação dos Municípios que integram a Associação de 

Desenvolvimento Integrado da Beira Serra, referiu que estes comparticipam 

em despesas de acordo com alguns eventos promovidos pelos próprios em 

parceria com a Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra, 

tendo apresentado como exemplo a recente participação dos Municípios na 

BTL de Lisboa, os quais repartiram as despesas de participação neste certame. 

Agradeceu ao Executivo pela confiança que depositada nesta Associação, 

apresentando a disponibilidade de continuar a ser parceiro activo em muitos 

Projectos e Eventos promovidos pela Câmara Municipal. 

Terminou a sua intervenção, convidando todos os presentes a visitarem a 

Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra e o trabalho 

desenvolvido por esta ADL. 

Usou da palavra o senhor Silvino Martins que teceu alguns considerandos 

relativamente a alguns apelos ao voto por parte dos senhores deputados da 

Assembleia Municipal. Seguidamente referiu o facto da Residência de 

Estudantes, assim como outras infra-estruturas concelhias, terem sido 

implantadas em Góis, fruto do trabalho do PSD pelo que no seu entendimento 

também deve ser feito um elogio a este partido. Terminou, mencionando a 

sua opinião sobre alguns protocolos que a Câmara Municipal tem com 

Instituições concelhias. 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo senhor Presidente da Assembleia 
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declarada encerrada a sessão, pelas vinte e uma horas e vinte 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,____________________________ 

 

 


