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ACTA Nº 4/2010 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

NO DIA VINTE E NOVE DE JUNHO DE DOIS MIL E DEZ. 

Aos vinte e nove dias do mês de Junho de dois mil e dez, no Auditório da 

Biblioteca Municipal, reuniu a Assembleia Municipal pelas dezassete horas com 

a seguinte ordem de trabalhos: 

1.APROVAÇÃO DA ACTA Nº2 e 3/2010 

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 

4. PROPOSTA DE RECTIFICAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2010 

5. ANA ISABEL CARVALHO MOURÃO/PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMT 

6. ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA BEIRA SERRA/PROCESSO DE DISSOLUÇÃO 

7. ELEIÇÃO DE UM ELEMENTO PARA INTEGRAR O CONSELHO DA COMUNIDADE       

DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO (ARS), I.P. 

8. 2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO /ANO FINANCEIRO DE 2010 

9. RELATÓRIO FINANCEIRO 

 

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, Sílvia 

Maria Gonçalves Fernandes Santos e Victor Manuel Nogueira Dias.  

Presidentes das Juntas de Freguesia de: 

Alvares  - Victor de Jesus Marques  

Cadafaz – Casimiro Alves Vicente 

Colmeal - Carlos da Conceição de Jesus 

Góis - Alberto Jorge Alves dos Reis  

Vila Nova do Ceira - António José Madeira Gouveia 
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Faltas: Abílio Manuel Bandeira Cardoso. 

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 e Maria Helena Antunes Barata Moniz. 

 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal abriu a sessão da Assembleia 

Municipal pelas 17h20m, propondo a introdução dos seguintes pontos na 

ordem do dia: 

Ponto 9. NATURE SANUS, TURISMO, S.A./PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO NO 

CAPITAL SOCIAL COMO SÓCIO FUNDADOR 

Ponto 10. 3ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO FINANCEIRO DE 2010 

PONTO 11. 2ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO/ANO FINANCEIRO DE 

2010 

PONTO 12. RELATÓRIO FINANCEIRO 

Posto à votação a proposta de introdução dos referidos pontos foi aprovada 

por maioria com treze votos a favor, quatro abstenções e dois contra.  

 

1.APROVAÇÃO DA ACTA Nº2 e 3/2010 – O senhor Presidente Assembleia 

Municipal deu a palavra aos membros dos Grupos Municipais para se 

pronunciarem relativamente à Acta nº2/2010. Posto à votação a Acta nº 2 de 

28.04.2010, foi aprovada por maioria com quinze votos a favor, uma 

abstenção e três contra. Posta à votação a acta nº3/2010 de 27.05.2010 foi 

aprovada por maioria com dezoito 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 

26.02.2010 até à presente data. 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO -  O senhor 

Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra aos senhores deputados 

para se pronunciarem. 
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Usou da palavra o senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho 

referiu ser do seu conhecimento que o Regulamento de Taxas e Licenças 

entrou em vigor a 07.06.10, questionando se os preços praticados na cobrança 

de taxas e licenças se efectuavam pelo que se encontra plasmado no referido 

Regulamento, questionando também, se este Regulamento não carecia de 

publicação em Diário da República. Seguidamente, sugeriu a atribuição de 

topónimos e respectivos números de polícia nas localidades de Bordeiro e 

Ponte do Sótão, uma vez que por vezes é difícil para os serviços dos CTT locais 

identificarem os destinatários da correspondência a expedir nestas 

localidades. 

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

apresentando em nome da CDU um voto de pesar pela morte de José 

Saramago, referindo tratar-se de um grande embaixador da língua e literatura 

portuguesa, um homem com H grande, convicto e defensor das suas ideias e 

valores, isto é, um homem que não cedia a qualquer tipo de pressões, um 

exemplo de um comunista. Por último referiu, que entre comunistas se costuma 

a dizer: Saramago, não é um adeus, mas sim, um até amanhã camarada! 

Prosseguiu a sua intervenção fazendo referência à barroca sita junto às 

traseiras do actual estaleiro da Câmara Municipal, tendo o seu percurso junto 

à Biblioteca Municipal e términos junto ao Parque do Cerejal, na qual correm 

águas nauseabundas, sendo estas propicias à proliferação de insectos, 

depósito de lixo e entulhos e até de animais mortos. Face ao exposto, solicitou 

ao Executivo qual a proveniência dessas mesmas águas. 

Mais referiu, que perante mais uma época balnear, pôde verificar a 

inexistência de rampa de acesso a pessoas de mobilidade condicionada na 

Praia Fluvial da Peneda, pelo que sugeriu a colocação de uma infra-estrutura 

adequada para que os cidadãos com mobilidade reduzida pudessem 

também desfrutar das águas do rio Ceira, questionando também o Executivo, 

relativamente a este assunto. 

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

apreensivo relativamente ao que diariamente é publicado nos órgãos de 
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comunicação social relativamente a eventuais atrasos ou alterações nas obras 

do Metro-Mondego, apelando para que o Município de Góis se solidarize com 

os Municípios onde esta linha viária está implantada, devendo a CIMPIN tomar 

uma posição semelhante. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à senhora 

Presidente da Câmara Municipal. 

A senhora Presidente da Câmara Municipal informou que relativamente à 

cobrança de taxas e licenças entre o período de 30.04.10 a 07.06.10, solicitou 

ao senhor Consultor Jurídico da Autarquia, que informasse sobre os 

procedimentos a ter relativamente às citadas cobranças, tendo dado 

conhecimento da informação solicitada. Quanto à publicação do referido 

Regulamento em Diário da República deu conhecimento de informação 

elaborada pela Divisão Administrativa e Financeira sobre o presente assunto. 

Em relação à proposta de atribuição de topónimos nas localidades de 

Bordeiro e Ponte do Sótão, informou que em este assunto será objecto de 

análise pela Comissão de Toponímia Concelhia. 

Relativamente à intervenção da senhora deputada da CDU, referiu corroborar 

com as suas palavras em relação à ribeira junto à Biblioteca Municipal, pelo 

que informou que irá providenciar a sua limpeza. Em relação à rampa de 

acesso a pessoas com mobilidade condicionada os serviços da Câmara 

Municipal já se encontram a estudar qual a melhor solução para a Praia Fluvial 

da Peneda.  

Quanto ao Metro-Mondego referiu, que o presente assunto já foi objecto de 

discussão e análise por parte da CIMPIN, tendo sido enviado um comunicado 

aos órgãos de comunicação social sobre a posição desta Entidade 

relativamente a este assunto. 

4. PROPOSTA DE RECTIFICAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2010 - 

Foi presente a deliberação do Executivo da sua reunião 08.06.2010 relativa à 

proposta de rectificação ao Mapa de Pessoal para o ano de 2010. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

aprovar a rectificação ao Mapa de Pessoal para o ano de 2010. 
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5. ANA ISABEL CARVALHO MOURÃO/PEDIDO DE ISENÇÃO DE IMT - Foi presente 

a deliberação do Executivo da sua reunião 08.06.2010 relativa ao pedido de 

isenção de IMT pela requerente Ana Isabel Carvalho Mourão. O senhor 

Presidente da Assembleia Municipal prestou alguns esclarecimentos aos 

senhores deputados relativamente ao presente processo. 

O senhor deputado Victor Manuel Nogueira Dias questionou se é da 

competência da Assembleia Municipal autorizar a isenção do referido 

imposto, questão a que o senhor Presidente da Assembleia Municipal 

respondeu afirmativamente. 

Posto à votação este assunto foi aprovado com dezoito votos a favor e uma 

abstenção.  

6. ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA BEIRA SERRA/PROCESSO DE DISSOLUÇÃO - 

Foi presente a deliberação do Executivo da sua reunião de 08.06.2010 relativa 

ao processo de dissolução da Associação de Municípios da Beira Serra. 

O senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho questionou 

relativamente aos procedimentos que irão ter em relação às más práticas do 

funcionário administrativo da AMBS, questão a que o senhor Presidente da 

Assembleia Municipal respondeu que caberá às Entidades competentes a 

resolução dessa situação. 

Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por maioria com dezoito 

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

autorizar a dissolução da Associação de Municípios da Beira Serra. 

7. ELEIÇÃO DE UM ELEMENTO PARA INTEGRAR O CONSELHO DA COMUNIDADE 

DA ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE SAÚDE DO CENTRO (ARS), I.P. – O senhor 

Presidente da Assembleia Municipal informou que a Assembleia Municipal 

deve eleger um elemento para integrar o Conselho da Comunidade da 

Administração Regional de Saúde do Centro (ARS) I.P.. 

Usou da palavra o senhor líder de bancada do PS, Paulo Silva, que propôs o 

nome do senhor Presidente da Assembleia Municipal para a citada 

representação. 
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Posto à votação por escrutínio secreto a Assembleia Municipal deliberou por 

maioria com dezassete votos a favor, um branco e um nulo, eleger o senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, Dr. José António Pereira de Carvalho, 

como elemento a integrar o Conselho da Comunidade da Administração 

Regional de Saúde do Centro (ARS) I.P.. 

8. 2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO FINANCEIRO DE 2010 - Foi presente a 

deliberação do Executivo da sua reunião de 08.06.2010 relativamente à 2ª 

revisão ao Orçamento para o ano financeiro de 2010, a qual foi aprovada por 

unanimidade pela Câmara Municipal. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por unanimidade 

aprovar a 2ª revisão ao orçamento para o ano financeiro de 2010. 

9. NATURE SANUS, TURISMO, S.A./PROPOSTA DE PARTICIPAÇÃO NO CAPITAL 

SOCIAL COMO SÓCIO FUNDADOR – O senhor Presidente da Assembleia 

Municipal deu conhecimento da deliberação do Executivo Municipal de 

29.06.2010 relativamente a este assunto, dando a palavra à senhora Presidente 

da Câmara Municipal para se pronunciar sobre este assunto. 

A senhora Presidente da Câmara Municipal deu conhecimento de todos os 

procedimentos efectuados pelo Município relativamente a este processo, 

referindo que o Executivo após análise e discussão do presente assunto, foi 

unânime em deliberar que o Município participe como sócio-fundador neste 

investimento, com o montante que está plasmado na aludida deliberação. 

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

que discorda quanto à participação do Município no capital social da referida 

empresa, uma vez que não irá trazer mais valias para o interesse público, mas 

sim, muitos compromissos no futuro. 

Interveio a senhora deputada Ana Cristina Garcia Cunha e Santos, referindo 

que o seu sentido de voto irá basear-se na fundamentação apresentada em 

anterior reunião da Assembleia Municipal relativamente ao presente assunto. 

Usou da palavra o senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho 

informando que comunga com as palavras da senhora deputada Maria do 
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Céu Simões Alves, referindo ainda, que esta proposta deveria ter sido objecto 

de uma melhor análise em virtude de envolver o erário público. 

Usou da palavra o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia, referindo 

que embora o documento carecesse de uma melhor análise, acredita que a 

Câmara Municipal ponderou bem a participação no capital social desta 

empresa, acautelada financeiramente acautelada, manifestando o seu total 

apoio  relevante e importante nesta parceria. 

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

presente assunto deveria ter sido ponderado atempadamente, referindo 

ainda, se o Executivo foi unânime quanto à participação da Câmara 

Municipal do capital social e como sócio-fundador nesta empresa, não 

deverá a Assembleia Municipal tomar uma posição diferente do Município. 

Interveio o senhor deputado Paulo Silva que referiu concordar com as palavras 

mencionadas pelo senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia, sendo a sua 

opinião bastante favorável a esta parceria, sendo prestigiante para o 

Município de Góis ter sido convidado a ser sócio-fundador deste investimento 

que futuramente irá ser uma fonte de riqueza para o concelho de Góis.  

Usou da palavra a senhora deputada Maria do Céu Simões Alves 

questionando se a Câmara Municipal irá ter um representante no Conselho de 

Administração, relembrando que não se deverá confundir pessoas com 

instituições, uma vez que existem cargos em algumas instituições concelhias 

que são ocupados sempre pelas mesmas pessoas. 

O senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia relembrou a senhora 

deputada Maria do Céu Simões Alves, que o Executivo foi eleito, pelo que não 

deverá existir qualquer confusão relativamente a cargos assumidos em outras 

Instituições. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal fez uma síntese das intervenções 

referentes ao presente assunto, manifestando o seu desagrado em que este 

documento tenha sido presente a este órgão no próprio dia da sua 

deliberação; contudo respeita a posição da Câmara Municipal. 
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Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara Municipal, manifestou 

algum descontentamento em relação ao conteúdo de algumas intervenções 

relativas ao presente assunto, tendo sugerido ao senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, retirar o presente assunto da ordem de trabalhos. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que a inclusão do 

presente assunto de trabalhos foi aprovado por maioria, pelo que deverá 

efectivamente ser deliberado na presente data, reforçando que o Executivo 

ao ser unânime na participação do Município no capital social e como sócio 

fundador na referida empresa, certamente foi uma decisão devidamente 

ponderada, pelo que pôs o presente assunto à votação. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria, com 

quinze votos a favor, dois contra, das senhoras deputadas Ana Cristina Garcia 

Cunha e Santos e Maria do Céu Simões Alves, e, uma abstenção, da senhora 

deputada Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões, aprovar a 

presente proposta. A senhora deputada Maria do Céu Simões Alves 

apresentou a seguinte declaração de voto: ”Perante as circunstâncias da 

votação em causa, o meu voto negativo é um voto de consciência”. 

O senhor deputado Victor Manuel Nogueira Dias, ausentou-se da sala não  

tendo participado na votação do presente assunto.  

10. 3ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO FINANCEIRO DE 2010 - Foi presente a 

deliberação do Executivo da sua reunião de 29.06.2010 relativamente à 3ª 

revisão ao Orçamento para o ano financeiro de 2010, a qual foi aprovada por 

unanimidade pela Câmara Municipal. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com 

dezassete votos a favor, uma abstenção e um contra aprovar a 3ª revisão ao 

Orçamento para o ano financeiro de 2010. A senhora deputada Maria do Céu 

Simões Alves apresentou a seguinte declaração de voto: ”Perante as 

circunstâncias da votação em causa, o meu voto negativo é um voto de 

consciência”. 

11. 2ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO/ANO FINANCEIRO DE 2010 - Foi 

presente a deliberação do Executivo da sua reunião de 29.06.2010 
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relativamente à  2ª revisão às Grandes Opções do Plano para o ano financeiro 

de 2010, a qual foi aprovada por unanimidade pela Câmara Municipal. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou por maioria com 

dezassete votos a favor, uma abstenção e um contra aprovar a 2ª revisão às 

Grandes Opções do Plano para o ano financeiro de 2010. A senhora 

deputada Maria do Céu Simões Alves apresentou a seguinte declaração de 

voto: ”Perante as circunstâncias da votação em causa, o meu voto negativo 

é um voto de consciência”. 

12. RELATÓRIO FINANCEIRO – 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: Pontos 4,5, 6, 7, 8, 9,10,11. 

PÚBLICO: Dada a palavra ao público 

O senhor José António Vitorino Serra saudou os presentes, efectuando alguns 

comentários bastante positivos à participação da Câmara Municipal no 

capital social da Nature Sanus, tendo de igual modo expressado a sua opinião 

relativamente às intervenções realizadas sobre este assunto. 

Interveio o senhor Silvino Martins, que comentou que Acta de 27.04.2010 

publicada no Jornal “O Varzeense”, não corresponde à Acta patente no web-

site da Câmara Municipal de Góis. De seguida, questionou a Câmara 

Municipal quanto à veracidade na notícia publicada sobre o encontro de 

Concertinas em Chã de Alvares. Por último, expressou a sua opinião 

relativamente à participação do Município de Góis, no capital social da 

Nature Sanus. 

Dada a palavra à senhora Presidente da Câmara Municipal, informou o senhor 

Silvino Martins que a Acta publicada na web site da Câmara Municipal é 

efectivamente a que está correcta. Quanto à notícia sobre o Encontro de 

Concertinas em Chã de Alvares, referiu que houve uma falha de 

comunicação por parte da Câmara Municipal, a qual poderia ter sido 

resolvida através de um simples telefonema pela da Comissão Organizadora 

desse Evento, lamentando a forma com este assunto foi exposto nos órgãos de 
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comunicação social, reforçando ainda, que o povo das Chã de Alvares 

poderá contar sempre com o apoio da Câmara Municipal. 

 

 

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

declarada encerrada a sessão, eram dezanove horas e cinquenta 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,____________________________ 

 

 

 

 


