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ACTA Nº 1/2010 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

NO DIA VINTE E SEIS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E DEZ. 

Aos vinte e seis dias do mês de Fevereiro de dois mil e nove, no Auditório da 

Biblioteca Municipal, reuniu a Assembleia Municipal pelas dezassete horas com 

a seguinte ordem de trabalhos: 

1. APROVAÇÃO DA ACTA Nº7/2009 

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

      3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 

4. ELEIÇÃO DE 4 ELEMENTOS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA FAZEREM PARTE 

INTEGRANTE DA COMISSÃO ALARGADA DA CPCJ DE GÓIS 

5. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCIEDADE REVISOR OFICIAL DE CONTAS/ 

PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO 

6. 2º ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA (ASSEMBLEIA MUNICIPAL) /ANO 

FINANCEIRO 2010 

 
Estavam presentes os senhores:  

Presidente: José António Pereira de Carvalho 

1º Secretário: Jaime Miguel Fernandes Garcia. 

2º Secretário: Maria de Lourdes da Costa Serôdio Barata. 

Vogais: Abílio Manuel Bandeira Cardoso, Antonino dos Prazeres Antunes, José 

Henriques Antunes, José Rodrigues, Manuel Martins dos Santos, Maria do Céu 

Simões Alves, Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões, Sílvia Maria 

Gonçalves Fernandes Nogueira dos Santos e Victor Manuel Nogueira Dias.  

Presidentes das Juntas de Freguesia de: 

Alvares – Vitor Jesus Marques 

Colmeal - Carlos da Conceição de Jesus 

Góis - Alberto Jorge Alves dos Reis  

Vila Nova do Ceira - António José Madeira Gouveia 

Faltas: Ana Cristina Garcia Cunha e Santos, Casimiro Alves Vicente, Graça 

Maria Aleixo de Carvalho e Paulo Miguel Lemos Fernandes da Silva. 
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Da Câmara Municipal registou-se a presença da senhora Presidente, Drª. Maria 

de Lurdes Oliveira Castanheira  

Vereação: Dr. José Alberto Domingos Rodrigues, Dr. Mário Barata Garcia, Engº 

Diamantino Jorge Simões Garcia, Maria Helena Antunes Barata Moniz. 

 

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

Órgão deu posse, por pedido de renúncia de mandato do senhor Fernando 

José Bandeira da Cunha, à senhora Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida 

Simões, elemento do Grupo Municipal do PSD. 

Seguidamente solicitou à Assembleia Municipal a inclusão dos seguintes 

pontos da ordem do Dia: 

7. Águas do Mondego/Empreitada de Construção da ETAR de Vila Nova do 

Ceira – Reconhecimento de Interesse Público; 

8. Apreciação da Actividade Económica e Financeira da Câmara Municipal; 

Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade incluir 

estes dois pontos na Ordem do Dia. 

 

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

horas, tendo informado da ausência dos senhores deputados, apresentando 

as respectivas justificações, as quais foram aprovadas por unanimidade. 

Antes de dar início à Ordem de Trabalhos propôs um Voto de Pesar pelo 

falecimento de José Girão Vitorino, em reconhecimento de toda a dedicação 

e trabalho desenvolvido no concelho de Góis, enquanto Autarca, Agente 

Associativo e Munícipe o qual foi aprovada por unanimidade. Foi feito um 

minuto de silêncio em sua homenagem. 

 

1. APROVAÇÃO DA ACTA Nº7/2009 - O senhor Presidente Assembleia Municipal 

deu a palavra aos membros dos Grupos Municipais para se pronunciarem 

relativamente à Acta nº 7/2009.  Não tendo havido qualquer intervenção, a 

Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar a Acta nº7 da 

reunião realizada do dia 28.12.2009. 
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2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL - O senhor 

Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento aos presentes da 

correspondência remetida à Assembleia Municipal desde a reunião de 

28.12.2009 até à presente data: 

a) Ofício da Drª Dulce Agostinho, solicitando a renuncia do Mandato pelo 

Partido Social Democrata; 

b) Ofício de duas opositoras Procedimento Concursal aberto pela Câmara 

Municipal solicitando informação relativa ao mesmo; 

c)Ofício de um Munícipe da Freguesia de Alvares relativo a uma situação na 

sua freguesia; 

d) Convocatória da CIMPIN para reunião em 26.02.2010; 

e) Comunicação da senhora deputada Graça Maria Aleixo de Carvalho, a 

solicitar a suspensão de Mandato até ao final do ano de 2010, apresentando 

para o efeito quais os motivos para o seu pedido, o qual posto à votação foi 

aprovado por unanimidade; 

f) Ofício dos Escoteiros de Góis, solicitando que nesta reunião se dê 

conhecimento do funcionamento desta Assembleia Municipal a um Grupo de 

Escoteiros que estará presente, explicação que será realizada no final de 

intervenção do público; 

g) Ofício da senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz, relativo 

à intervenção na Assembleia Municipal de 28.12.2009 do senhor deputado 

Paulo Silva, o qual fica a constituir o Anexo I da presente Acta; 

h) Ofício do senhor deputado Paulo Silva solicitando à Assembleia Municipal 

um conjunto de pedidos a serem presentes à Câmara Municipal de Góis; 

i) Ofício do senhor deputado Victor Manuel Nogueira Dias, solicitando 

informação relativamente a assuntos relacionados com a Câmara Municipal 

de Góis. 

A senhora deputada Sílvia Maria Gonçalves Fernandes Nogueira dos Santos 

entrou pelas 17.44 horas. 
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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 Manuel Nogueira Dias que apresentou a 

seguinte comunicação: “Senhor Presidente, entendendo que fui prejudicado 

politicamente como membro eleito desta Assembleia Municipal, mas não 

ofendido na minha honra, porque esta não está ao alcance de qualquer um, 

neste local na sessão ordinária de 14.09.2009, pelo líder da bancada municipal 

do PS, quando na sua intervenção narra o seguinte “do então líder da 

bancada do PSD e actual candidato a este mesmo órgão”. Porque a 

intervenção do líder do PS se tratou de apresentação de uma proposta, após 

a reflexão da mesma, tive a coragem de assumir pessoalmente toda a 

responsabilidade do acto eleitoral de 11 de Outubro, retirando quaisquer 

benesses de secretaria ao PPD-PSD se tivesse alcançado a vitória na Câmara 

Municipal, sim vitória como em Vila Nova do Ceira. Assim, em resumo, venho 

sintetizar o que disse e não venho tratar de nada. Na altura, expliquei que o 

acto eleitoral tem três fases: a primeira começa com a afixação da lista, que 

nós entregamos a um dia e no dia seguinte está afixada à porta do Tribunal, os 

mandatários não têm mais conhecimento, daquilo que lá está, não sabem 

mais nada e então só têm de fazer uma coisa têm de apresentar se assim o 

entender o que foi feito, não é caso único, o PS já o fez. (Quando foi do Dr. 

Alentisca, só que foi ao contrário e por isso é que esteve 3 anos sem lhe pagar 

os dois mil contos que ele queria, mas na altura disseram que ele era 

funcionário). Então vi-me na necessidade de subir a escada do Tribunal e 

apresentei que dois funcionários da Câmara Municipal estavam a concorrer 

em posição de serem eleitos, porque havia um mas era suplente, e então não 

indiquei porque já sabia o que ia suceder, e, a CDU não pus até porque é 

funcionária municipal na mesma, mas não o fiz, porque já sei o que é que 

sucedia. Nesta fase o juiz nem sequer está preocupado, mandou chamar o 

mandatário da srª Drª. das listas, da lista do PS, neste caso concreto, e veio 

fazer a defesa das pessoas e nesta fase não tem que se cingir a quem está nas 
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listas, pode indicar outras pessoas. Depois disto, é afixada outra lista, esta já 

corrigida, se neste caso concreto houver mais alguma coisa, então se o juiz 

entender que já há matéria para que de facto não aceitar esses nomes, já 

não se dirige ao mandatário, o mandatário é que tem que depois se queixar 

porque é que lhos tiraram, subindo os restantes automaticamente. Posto isto, e 

passando este facto, o juiz continuando a dizer que podem concorrer, há a 

terceira fase que tem que ser enviada em 72 horas, apresentar já é a lista, são 

nove desembargadores que já não estão a ver o processo, é político, e 

normalmente ganha 5/4, já combinam essas coisa, e então o que é que 

sucede, sucede que no primeiro caso não sabia de nada, por isso limitei-me só 

como mandatário. Como tive a felicidade, ser de novo e por isso estou aqui a 

denunciar o prejudicado, porque isto foi em Setembro e estamos a referir a 

Agosto e em Setembro ainda não se sabia quem ia ganhar, quer dizer tiveram 

a felicidade de agarrar isso de mãos ambas esqueceram-se que ainda havia 

as outras duas fases, daí a resposta. Mas para não haver benesses de 

secretaria, nessa altura ainda estávamos em posição de poder ganhar a 

Câmara Municipal, o líder do PSD entendeu, e muito bem, que me pediu para 

eu não fazer nada, o meu líder partidário a mesma coisa que não assumia a 

responsabilidade, a partir daqui fiquei ilibado de tudo. Só que quando na 

véspera do feriado de Arganil, às 11.30 horas da noite, telefonou o senhor do 

Tribunal (na altura de eleições o Tribunal está aberto até mais tarde para 

resolves estes problemas); que me disse: senhor Vitó tenho a possibilidade 

venha cá que eu espero por si, porque tem 72 horas se quiser impugnar. Como 

na noite anterior falei com a minha mulher, mencionando não saber o que 

fazer, porque isto começa a fervilhar, uma vez que poderia daqui arranjar aqui 

um bico-de-obra, porque era um processo e iria entrar nas mãos dos 

advogados, podendo eles descobrir alguma coisa e então era anulada a lista 

do PS, se era anulada o que é que posso dizer àquela gente, é mesmo 

benesse em secretaria, aconselhado, disse ao senhor do Tribunal que amanhã 

ia buscar a documentação, uma vez que a tinha que assinar e acaba aqui o 

processo e acabou. Porquê, só hoje e nesta sessão ordinária da Assembleia 
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Municipal apresento o assunto, estou certo que é a pergunta que a maioria 

dos presentes gostaria de me fazer, só hoje porque os Goienses das últimas 

eleições autárquicas preferiram manter este órgão autárquico com a mesma 

postura politica de propósito, não me pronuncio o mesmo partido politico, 

entender que esta sessão é a primeira do quadriénio 2010/2013. Grato pela 

atenção em me terem ouvido. Muito Obrigado.” 

Interveio o senhor deputado Antonio dos Prazeres Antunes congratulando-se 

pela iniciativa do Programa Progride “Progredir em Igualdade e Cidadania” 

realizada no passado dia 17.02.2010, a qual teve o seus frutos na entrega de 

cerca de trinta mil euros em equipamento distribuído a várias Instituições do 

concelho. 

Usou da palavra o senhor deputado António Gouveia que solicitou informação 

relativamente ao ponto da situação sobre o possível encerramento do SAP em 

Góis e da EN 342. Informou, que urge a necessidade de reorganizar o trânsito 

na freguesia de Vila Nova do Ceira. Por último, agradeceu à Câmara 

Municipal pela requalificação da via de Pisão. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que relativamente ao 

encerramento do SAP é também um assunto da sua preocupação, tendo 

informado ainda, que neste sentido solicitou uma audiência ao senhor Dr. José 

Carvalheiro, tendo obtido como resposta que não era oportuno neste 

momento qualquer contacto com o coordenador do Centro de Saúde nesse 

sentido. 

A senhora Presidente da Câmara Municipal informou que a preocupação do 

senhor Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira relativa ao 

encerramento do SAP é também da Câmara Municipal, informando ainda, 

que a Câmara Municipal tem envidado esforços para o encerramento do 

Serviço de Apoio Permanente não seja uma realidade em Góis. Em relação à 

EN342 informou que como já foi referido em sede do Executivo é uma obra 

que se prevê o seu início brevemente. 

Usou a palavra o senhor deputado Jaime Garcia que teceu algumas 

considerações relativamente ao possível encerramento do SAP, tendo 
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proposto a criação de uma Comissão de Acompanhamento para esta 

situação, para que a Assembleia Municipal possa também intervir num possível 

processo negocial quanto ao futuro do SAP em Góis. Quanto à suspensão de 

mandato por parte da senhora deputada Graça Aleixo, mencionou que 

apesar de compreender as razões apresentadas, lamenta tal facto, pela 

experiência que teve enquanto autarca, referindo ainda, que no momento 

em que um cidadão se candidata a um determinado cargo o ideal seria que 

o levasse até ao fim, independentemente do esforço que tal representa. Mais 

acrescentou, que infelizmente o Grupo Municipal do PSD de alguma forma já 

vem habituando a Assembleia Municipal a algumas alterações no seu Grupo, 

não sendo contudo uma situação muito normal e aceitável. 

Por último, propôs que a Assembleia Municipal de Góis deliberasse no sentido 

de aprovação de um Voto de Solidariedade com a população da Ilha 

Madeira, pela catástrofe ocorrida no passado fim-de-semana de 19 e 20 de 

Fevereiro. Posto à votação a presente proposta foi aprovada por 

unanimidade. 

Usou da palavra o senhor deputado Abílio Bandeira Cardoso, que propôs que 

este voto de solidariedade seja presente ao senhor Presidente do Governo 

Regional da Madeira. Seguidamente questionou qual o ponto da situação dos 

seguintes assuntos: Procedimentos Concursais, Cláusula de reversão da Quinta 

do Baião e Processo de negociação com a Transdev relativamente ao 

Expresso. Quanto ao funcionamento do SAP, referiu que se o Executivo anterior 

envidou esforços para que este continuasse a funcionar, está confiante que 

actual Executivo irá com certeza envolver-se nesta causa, para que este 

assunto seja resolvido a bem da população concelhia. 

Interveio a senhora Presidente da Câmara Municipal que informou o senhor 

deputado que quanto aos procedimentos concursais foi realizado um inquérito 

o qual está encerrado, sendo este presente ao senhor Consultor Jurídico da 

Autarquia para emissão de parecer. Quanto ao assunto relativo à Quinta do 

Baião o mesmo será presente na reunião do Executivo de 09.03.2010. 

Relativamente à questão do Expresso referiu, que a Câmara Municipal já 
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tomou as devidas diligências, tendo sido apresentada à Transdev uma 

proposta de renegociação da prestação deste serviço no concelho de Góis. 

Relativamente ao SAP informou que o Executivo tudo fará para manter este 

serviço em Góis. 

Usou da palavra o senhor Victor Manuel Nogueira Dias que apresentou um 

breve historial relativamente ao Centro de Saúde de Góis e ao encerramento 

do SAP, bem como aos possíveis transtornos que o encerramento deste irá 

trazer para todos os seus utentes.  

4. ELEIÇÃO DE 4 ELEMENTOS DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL PARA FAZEREM PARTE 

INTEGRANTE DA COMISSÃO ALARGADA DA CPCJ DE GÓIS – O senhor Presidente 

informou que a Câmara Municipal solicitou que esta Assembleia Municipal 

comunicasse quais os elementos que irão fazer parte integrante da Comissão 

Alargada da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens de Góis (CPCJ). 

Mais informou, que consultados os três líderes dos Grupos Municipais, foi 

unânime que os quatro elementos a representarem a Assembleia Municipal na 

CPCJ seriam: 

a) José António Pereira de Carvalho (PS); 

b) Jaime Miguel Fernandes Garcia (PS); 

c) Abílio Manuel Bandeira Cardoso (PSD); 

d) Ana Cristina Garcia Cunha e Santos (CDU). 

Posta à votação por escrutínio secreto, esta proposta foi aprovada por 

unanimidade. 

5. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SOCIEDADE REVISOR OFICIAL DE CONTAS/ 

PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO – Foi presente a deliberação do Executivo da sua 

reunião ordinária de 09.02.2010, relativamente  à proposta de adjudicação 

para a prestação de Serviços de Sociedade Revisor Oficial de Contas, tendo o 

senhor Presidente da Assembleia Municipal dado conhecimento do conteúdo 

da mesma. 

Posto à votação a presente proposta foi aprovada por unanimidade. 

6. 2º ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA (ASSEMBLEIA MUNICIPAL) /ANO 

FINANCEIRO 2010 – Foi presente o documento financeiro relativo à 2ª 
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Alteração ao Orçamento da Despesa da Assembleia Municipal para o ano 

financeiro de 2010, tendo o senhor Presidente da Assembleia Municipal 

apresentado as razões pelas quais este documento teve que ser alterado. 

Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade ratificar a 

2ª Alteração ao Orçamento da Despesa da Assembleia Municipal para o ano 

financeiro de 2010. 

7. ÁGUAS DO MONDEGO/EMPREITADA DE CONSTRUÇÃO DA ETAR DE VILA NOVA 

DO CEIRA – RECONHECIMENTO DE INTERESSE PÚBLICO – O senhor Presidente 

deu conhecimento da deliberação do Executivo da sua reunião ordinária de 

23.02.2010, relativamente ao reconhecimento de interesse público da 

empreitada de construção da ETAR da Vila Nova do Ceira requerido pela 

Empresa Águas do Mondego. 

Interveio o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia que o presente 

pedido vem no sentido de que a ETAR irá ser implantada em domínio de RAN,  

sendo esta mais uma prova evidente de que urge a necessidade de revisão 

do actual PDM.  

Usou da palavra o senhor deputado Victor Manuel Nogueira Dias, referiu que 

irá votar favoravelmente, contudo referiu, se empreitada de construção da 

ETAR da Vila Nova do Ceira é uma obra da Câmara Municipal, não 

compreende porque é que tem que ser solicitado reconhecimento público à 

Assembleia Municipal. 

A senhora Presidente da Câmara Municipal informou que se trata de uma 

empreitada cujo o dono da obra é a empresa Águas do Mondego, pelo que 

é esta Entidade que vem requerer o reconhecimento de interesse público 

desta empreitada, uma vez que este equipamento irá ser implantado em 

domínio de RAN. 

A Assembleia Municipal deliberou por unanimidade reconhecer de interesse 

público a empreitada de construção da ETAR da Vila Nova do Ceira. 

8. APRECIAÇÃO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA - O 

senhor Presidente da Assembleia Municipal pôs à disposição dos senhores 

deputados os Relatórios dos Serviços da Câmara Municipal. 
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APROVAÇÕES EM MINUTA: Pontos 4,5,6 e 7. 

PÚBLICO: Não houve qualquer intervenção por parte do público presente 

nesta reunião da Assembleia Municipal.  

 

Antes de encerrar a reunião da Assembleia Municipal, o senhor Presidente 

propôs que o Grupo de Escoteiros interviesse no sentido de informar quais as 

questões que desejariam ver respondidas. Foram apresentadas algumas 

questões relativas ao funcionamento da Assembleia Municipal, as quais foram 

devidamente esclarecidas pelo senhor Presidente da Assembleia Municipal. 

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

declarada encerrada a sessão, eram 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,____________________________ 
 
 

 

 


