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ACTA Nº 3/2010 - SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE MAIO DE DOIS MIL E DEZ. 

Aos vinte e sete dias do mês de Maio de dois mil e dez, no Auditório da 

Biblioteca Municipal, reuniu a Assembleia Municipal pelas dezassete horas com 

a seguinte ordem de trabalhos: 

1 - REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS; 

2 - REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO; 

3 - MUNICIPIO DE GÓIS/PROPOSTA DE REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPAIS; 

4 - 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA ANO FINANCEIRO DE 

2010; 

5 - 1ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO/ANO FINANCEIRO DE 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: Ana Cristina Garcia Cunha e Santos,  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, Paulo 

Miguel Lemos Fernandes da Silva, Pedro Miguel da Conceição Agostinho e  

Victor Manuel Nogueira Dias.  

Presidentes das Juntas de Freguesia de: 

Cadafaz – Casimiro Alves Vicente 

Colmeal - Carlos da Conceição de Jesus 

Góis - Alberto Jorge Alves dos Reis  

Vila Nova do Ceira - António José Madeira Gouveia 

Faltas: Abílio Manuel Bandeira Cardoso, Sílvia Maria Gonçalves Fernandes 

Nogueira dos Santos e Vitor Jesus Marques 

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

de Lurdes Oliveira Castanheira  
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Vereação: Dr. José Alberto Domingos Rodrigues, Dr. Mário Barata Garcia, Engº 

Diamantino Jorge Simões Garcia. 

 

1 - REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS - Foi 

presente a deliberação do Executivo da sua reunião de 11.05.2010, 

relativamente ao Regulamento Geral de Taxas e Outras Receitas Municipais. O 

senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento aos presentes 

do conteúdo da deliberação e sua aprovação. 

Interveio o senhor José Henriques Antunes, expressou a sua opinião 

relativamente às taxas a aplicar nomeadamente no que concerne à 

plantação de árvores de rápido crescimento, sendo seu entendimento que 

sendo a floresta é uma das maiores fontes de rendimento e empregabilidade 

do concelho, não será positivo agravar a taxa a aplicar à plantação destas 

espécies.  

Interveio o senhor deputado Paulo Silva que teceu alguns considerandos 

bastante positivos relativamente ao assunto em discussão, bem como a taxas 

a aplicar na prestação de alguns serviços aos munícipes; reconhecendo o 

trabalho da Câmara Municipal em ajustar as taxas até então existentes à nova 

Lei e, consequentemente também à realidade económica patente no 

concelho, através de critérios plasmados no documento, apresentando os 

mesmos, os quais tornam o concelho de Góis mais atractivo em termos de 

fixação de residência. Referiu ainda, a importância dada na elaboração 

deste documento por parte da sociedade civil, a qual denota que os 

munícipes estão atentos. Referiu ainda, a redução de algumas taxas a 

Entidades concelhias, nomeadamente na utilização de espaços desportivos 

considerando que foi uma atitude bastante positiva.  

Usou da palavra a senhora deputada Maria do Céu Simões Alves, que 

expressou a sua opinião relativamente ao documento apresentado. 

Seguidamente informou, que os munícipes que não tenham condições 

monetárias para o pagamento de algumas taxas poderão recorrer ao apoio 

judiciário, o qual existe para esta entre outras situações. Acrescentou, que se 
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por um lado algumas taxas foram reduzidas, por outro, o Município verá 

também um decréscimo na sua receita. Referiu também, não concordar com 

a isenção das taxas a empresas com mais de cinco trabalhadores, uma vez 

que poderão existir empresas que produzam de igual ou superior modo e que 

por empregar um número menor de trabalhadores não possam usufruir da 

isenção dessa taxa. Por último, referiu que comunga com a intervenção do 

seu colega de bancada, no que se refere às taxas a aplicar relativamente à 

plantação de árvores. 

Interveio o senhor deputado Jaime Garcia expressou a sua opinião 

relativamente ao assunto em discussão, referindo estar perante um 

documento dinâmico e muito completo, sendo seu entendimento que sempre 

que a Câmara Municipal entenda que as tabelas deverão ser ajustadas o 

deverá proceder à sua rectificação reajustando-as à realidade concelhia. 

Interveio o senhor deputado Victor Manuel Nogueira Dias, que referiu que tal 

como sugeriu em anterior reunião da Assembleia Municipal deveria ter sido 

criada uma Comissão para melhor ser presente e esclarecido este assunto aos 

senhores deputados, tendo de seguida feito uma breve alusão ao documento 

em discussão. 

Usou da palavra o senhor deputado Pedro Agostinho que expressou a sua 

opinião sobre o presente documento, tendo referido que este Regulamento a 

curto prazo deverá ser reformulado, uma vez que considera existir algumas 

situações que terão que ser devidamente reajustadas. 

Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara Municipal que após ter 

saudado os presentes, deu conhecimento da ausência da senhora Vereadora 

Maria Helena Antunes Barata Moniz, bem como do motivo pelo qual não 

consta a intervenção dos senhores Vereadores do PSD na deliberação do 

Executivo relativamente ao presente assunto. 

Seguidamente fez alguns comentários e esclarecimentos relativos às 

intervenções sobre o assunto em discussão. 

Posto à votação este assunto foi aprovado por maioria com treze votos a 

favor,  três abstenções e dois contra. 
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2 - REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO - Foi presente a 

deliberação do Executivo da sua reunião de 11.05.2010, relativamente ao 

Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação. O senhor Presidente da 

Assembleia Municipal deu conhecimento aos presentes do conteúdo da 

deliberação e sua aprovação. 

Interveio o senhor deputado Pedro Agostinho que se congratulou com o 

documento apresentado pela Câmara Municipal, achando-o muito completo 

e de fácil compreensão, sendo que os valores constantes neste são ajustados 

à realidade concelhia. Seguidamente apresentou a sua opinião relativamente 

às obras de escassa relevância, tendo para o efeito fundamentado a mesma. 

Interveio o senhor deputado Paulo Silva, que teceu algumas considerações 

bastante positivas em relação ao documento em discussão. 

Usou da palavra o senhor deputado José Antunes que solicitou esclarecimento 

relativamente nas áreas constantes nas obras de escassa relevância. 

O senhor deputado Jaime Garcia referiu estar perante um excelente trabalho 

o qual facilitará em muito o trabalho dos serviços municipais, bem como os 

munícipes, tendo para o efeito apresentado alguns exemplos. 

O senhor deputado Victor Dias expressou a sua opinião relativamente ao 

presente assunto. 

O senhor deputando Antonino dos Prazeres Antunes, congratulou-se com a 

apresentação do documento, o qual já deveria ter sido uma realidade há 

muito tempo, uma vez que irá colmatar algumas práticas menos correctas por 

parte dos munícipes.  

Seguidamente foi dada a palavra à senhora Presidente da Câmara Municipal, 

a qual explicou devidamente as questões apresentadas pelos senhores 

deputados.  

Posto à votação o presente assunto foi aprovado por maioria com doze votos 

a favor e seis abstenções. 

3 - MUNICIPIO DE GÓIS/PROPOSTA DE REORGANIZAÇÃO DOS SERVIÇOS 

MUNICIPAIS - Foi presente a deliberação do Executivo da sua reunião de 

11.05.2010, relativamente à Proposta de Reorganização dos Serviços 
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Municipais. O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento 

aos presentes do conteúdo da deliberação e sua aprovação. 

O senhor deputado Pedro Agostinho solicitou à senhora Presidente da Câmara 

Municipal que o esclarecesse relativamente ao número de lugares patentes 

no documento. 

O senhor Jaime Garcia referiu que a Assembleia Municipal está perante uma 

proposta que irá facilitar a organização dos serviços camarários, bem como o 

próprio funcionamento da Câmara Municipal, tendo também expressado a 

sua opinião relativamente ao Regulamento apresentado em anexo. 

Interveio o senhor deputado Victor Dias agradecendo à senhora Presidente da 

Câmara Municipal pela apresentação do documento em discussão, tendo 

questionado relativamente ao procedimento que a Câmara Municipal irá ter 

em relação aos lugares que pretende criar. 

Usou da palavra o senhor deputado Paulo Silva que afirmou que a presente 

proposta está adaptada à realidade da Câmara Municipal e irá contribuir 

para um melhor e eficaz funcionamento desta Autarquia. 

Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara Municipal que esclareceu 

os senhores deputados relativamente às questões apresentadas. 

A senhora deputada da CDU congratulou-se pela presente proposta, sendo 

sua opinião que a Câmara Municipal já há muito carecia de uma 

reorganização dos serviços, contudo é seu entendimento que se está perante 

um documento pouco elucidativo. 

Seguidamente o senhor líder de bancada do PSD teceu algumas 

considerações sobre o documento, bem como os custos que a reorganização 

dos serviços poderá trazer ao Município.  

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

favor e uma abstenção. 

4 - 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA ANO FINANCEIRO DE 

2010 - Foi presente a deliberação do Executivo da sua reunião de 11.05.2010, 

relativa à 1ª Revisão ao Orçamento da Receita e da Despesa referente ao 
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ano financeiro de 2010. O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu 

conhecimento aos presentes do conteúdo da deliberação e sua aprovação. 

Posto à votação este assunto foi aprovado por maioria com quinze votos a 

favor e três abstenções. 

5 - 1ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO/ANO FINANCEIRO DE 2010 - Foi 

presente a deliberação do Executivo da sua reunião de 11.05.2010, relativa à 

1ª Revisão ao às Grandes Opções do Plano referente ao ano financeiro de 

2010. O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento aos 

presentes do conteúdo da deliberação e sua aprovação. 

Posto à votação este assunto foi aprovado por maioria com quinze votos a 

favor e três abstenções. 

APROVAÇÕES EM MINUTA: Pontos 1, 2, 3,4,5 

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

declarada encerrada a sessão, eram dezanove horas e quarenta e dois 

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,____________________________ 
 
 

 

 


