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ACTA Nº 5/2010 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

NO DIA VINTE E QUATRO DE SETEMBRO DE DOIS MIL E DEZ. 

Aos vinte e quatro dias do mês de Setembro 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 Nº4/2010 

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 

4. CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ELEIÇÃO DE UM PRESIDENTE DE JUNTA 

DE FREGUESIA  

5. 1ª ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS 

6. SERRA DO AÇOR – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO REGIONAL/AUMENTO 

DE QUOTA 

7. NATURE SANUS-TURISMO, S.A./CEDÊNCIA DE POSIÇÃO CONTRATUAL  

8. TAXA MUNICIPAL SOBRE OS DIREITOS DE PASSAGEM – ANO 2011 

9. PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – RENDIMENTOS DE 2011 

10. IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – TAXAS A PRATICAR NO ANO DE 2011 

11. DERRAMA – ANO DE 2011 

12. 1ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2010 

13. 3ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES AO PLANO/ANO FINANCEIRO DE 2010 

14. 4ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO FINANCEIRO DE 2010 

15. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A MÉDIO E A LONGO PRAZO NO MONTANTE 

DE 650.000,00€/PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO 

16. APRECIAÇÃO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA 

CÂMARA 

 

Estavam presentes os senhores:  

Presidente: Dr. José António Pereira de Carvalho 

1º Secretário: Faltou. 

2º Secretário: Maria de Lourdes da Costa Serôdio Barata. 
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Vogais: Ana Cristina Garcia Cunha e Santos, Antonino dos Prazeres Antunes, 

Engº José Henriques Antunes, José Rodrigues, Manuel Martins dos Santos, Drª. 

Maria do Céu Simões Alves,  Dr. Paulo Miguel Lemos Fernandes da Silva, Dr. 

Pedro Miguel da Conceição Agostinho, Drª. Sílvia Maria Gonçalves Fernandes 

Santos e Victor Manuel Nogueira Dias.  

Presidentes das Juntas de Freguesia de: 

Alvares -  Enfº Victor de Jesus Marques  

Góis - Alberto Jorge Alves dos Reis  

Vila Nova do Ceira - António José Madeira Gouveia 

Faltas: Jaime Miguel Fernandes Garcia, Dr. Abílio Manuel Bandeira Cardoso, 

Carlos da Conceição de Jesus, Casimiro Alves Vicente e Maria Olinda 

Bandeira das Neves Almeida Simões. 

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 do seguinte ponto na ordem 

do dia: 

CONTRATO DE EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO PRAZO NO VALOR DE 515.760,00 

€/CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL/ALTERAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS, substituindo o actual ponto 16º. APRECIAÇÃO DA ACTIVIDADE 

ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA, que será o ponto 17º. da presente 

Acta. 

Posto à votação a proposta de introdução do referido ponto e substituição do 

ponto 16º para 17º, foi aprovada por unanimidade. 

 

1.APROVAÇÃO DA ACTA Nº4 – O senhor Presidente Assembleia Municipal deu 

a palavra aos membros dos Grupos Municipais para se pronunciarem 

relativamente à Acta nº4/2010. Após intervenções, a Acta nº 4 foi aprovada 
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por maioria com onze votos a favor, uma abstenção e dois contra. O senhor 

deputado Victor Manuel Nogueira Dias apresentou a seguinte declaração de 

voto: ”O nosso sentido de voto de abstenção deve-se ao facto da pouca 

clareza da mesma”. 

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 

29.06.2010 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. 

Usou da palavra o senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho 

que referiu que pela primeira vez assistiu à sessão solene do Dia do Município, 

dia 13 de Agosto, tendo manifestado o seu descontentamento pelo facto de 

os líderes de bancada dos grupos municipais não terem sido convidados a 

usarem da palavra. De igual modo, expressou o seu desagrado pelo discurso 

da senhora Presidente do Município e do sr. Governador Civil do Distrito de 

Coimbra, quando fizeram menção às boas práticas de prevenção aos Fogos 

Florestais, uma vez que é seu entendimento que não se faz política com este 

assunto, quando praticamente o concelho nesse dia estava numa situação de 

incêndio. 

Prosseguiu, fazendo alusão ao incêndio ocorrido na povoação de Folgosa, o 

qual foi combatido em tempo útil, devido à existência de caminhos florestais, 

alguns destes feitos pelos empresários florestais, os quais apesar de muitas das 

vezes lhe serem imputadas culpas no que concerne à limpeza de resíduos 

florestais e à degradação desses mesmos caminhos, também contribuem para 

a melhoria dos acessos à floresta, pelo que também se deve reconhecer o seu 

trabalho. 

Usou da palavra o senhor deputado Antonino dos Prazeres Antunes que 

apresentou a sua preocupação relativamente à mudança prevista para Abril 

do próximo ano no que diz respeito à TV analógica e digital na sua freguesia, 
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uma vez ser seu entendimento que não estão reunidas condições para a 

instalação desse equipamento, pelo que apelou junto da senhora Presidente 

do Município a sua intervenção junto dos serviços competentes; bem como de 

outros concelhos limítrofes àquela freguesia. 

Interveio o senhor deputado Manuel Martins dos Santos referindo que a 

estrada de acesso para a igreja de Colmeal necessita de ser requalificada, 

assim como os acessos às localidades de Malhada e Açor. 

O senhor deputado Paulo Miguel Lemos Silva referiu que passado cerca de um 

ano sobre as eleições, este Executivo apresenta um balanço muito positivo, 

nomeadamente, no que concerne à reestruturação dos serviços camarários; à 

resolução de um conjunto significativo de assuntos pendentes do anterior 

executivo, bem como à organização de um calendário de eventos que além 

de animarem têm trazido e atraído visitantes ao concelho. Relativamente ao 

Centro Escolar da Freguesia de Alvares a obra está finalizada, pelo que este 

equipamento apesar de já se encontrar em funcionamento será inaugurado 

no próximo mês de Outubro. Mencionou ainda, o facto das obras do Edifício 

dos Paços do Concelho estarem em fase de conclusão, e do início das obras 

da Casa Municipal da Cultura, tendo feito referência que seria benéfico 

publicitar o projecto no local da obra, a fim de informar a população sobre o 

projecto que vai ser implantado naquele local. Seguidamente fez referência às 

obras de requalificação do Campo de Futebol de Góis, já com financiamento 

aprovado, bem como ao Mercado da vila, zona industrial de Góis e Parque 

Municipal, os quais aguardam aprovação de financiamento. Referiu ainda 

que, é do seu conhecimento que as obras de requalificação do edifício da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis – secção de 

Alvares, poderão ser brevemente uma realidade, conforme informação do 

Governo Civil do Distrito de Coimbra. 

Prosseguiu, referindo que estas e outras obras são o sinal que num ano se 

organizou a casa e graças à capacidade reivindicativa da Presidente Lurdes 

Castanheira e da qualidade dos projectos apresentados alguns vindos do 

anterior executivo liderado pelo saudoso José Girão Vitorino, o Governo 
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aprovou candidaturas que são um sinal da sua solidariedade com as regiões 

do interior. 

O senhor deputado, deu ainda conhecimento da aprovação da candidatura 

no âmbito Ano Europeu de Luta contra a Pobreza e Exclusão Social e o 

contrato local de Desenvolvimento Social (CLDS). Fez ainda referência aos 

eventos GóisArte e Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Góis, os quais 

ganharam uma nova alma, uma nova dinâmica que motivou a presença dos 

cidadãos e empresários concelhios, assim como visitantes ao concelho de 

Góis. 

Por último, referiu que o Executivo conseguiu ainda atrair um investidor que 

trará a Góis o maior investimento privado alguma vez efectuado neste 

município, concluindo que este projecto irá trazer um forte impacto na 

economia e sociedade Goiense, pela criação de actividade económica e 

postos de trabalho. 

Finalizou a sua intervenção deixando uma palavra de força ao executivo: ”É 

necessário coragem para avançar e não se deixar atrasar pelos comentários e 

opiniões dos partidários da desgraça, do anonimato e do bota-a-baixo. Força 

prossigam pois os cidadãos de Góis estão convosco”. 

Interveio o senhor Presidente da Assembleia Municipal, dando conhecimento 

que ocorreu no passado dia 17 de Setembro em Alvaiázere a reunião da 

Assembleia Intermunicipal do Pinhal Interior Norte, tendo sido indicado como 

seu representante o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia, que o 

informou que por motivos pessoais não pode estar presente nessa reunião, 

pelo que a Assembleia Municipal de Góis não se fez representar. 

Seguidamente deu conhecimento da sua presença como da comitiva do 

Município na inauguração no evento OrosoArtes em Oroso-Galiza, a qual se 

realizou no passado dia 17.09.2010. Informou também, da sua presença numa 

reunião com a ASOCIACION DE AMIZADE E DAS ARTES GALEGO PORTUGUESA – 

AAAGP, a fim de estabelecimento de uma parceria com o Município de Góis. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à senhora 

Presidente do Município. 
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A senhora Presidente do Município, referiu que quanto à intervenção do 

senhor deputado Pedro Agostinho, sentiu algum desconforto nas palavras que 

este proferiu quando na sua intervenção mencionou que a senhora Presidente 

não deveria ter feito política quando no seu discurso fez alusão ao trabalho 

realizado no âmbito da protecção civil, informando o senhor deputado que 

não precisa de fazer política nem nesse Dia, nem com esse assunto.  

Referiu ainda, que se quisesse fazer política com os fogos florestais e com tudo 

aquilo que é feito no âmbito da protecção civil, fazia-o todos os dias tendo 

razões para isso, nomeadamente através da concessão de apoios que o 

Município de Góis concede à Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Góis, quer em termos financeiros, quer em termos de recursos 

humanos, bem como na requalificação/manutenção de aceiros de combate 

a incêndios. Mais referiu, que a sua mensagem foi de reconhecimento e 

congratulação pelo facto de estarmos no concelho que até à data não tinha 

sofrido qualquer flagelo em termos de incêndio ao invés dos concelhos 

limítrofes e do resto do País, pelo que aproveitou a oportunidade para render a 

sua homenagem aos Bombeiros Voluntários de Góis e a todos quanto prestam 

este serviço no nosso País. 

Relativamente ao trabalho que se tem feito na área da protecção civil, está à 

vista, tendo dado como exemplo o trabalho realizado durante dois meses na 

Oitava, bem como no resto do concelho, fruto do investimento do Município 

nesta matéria, quer em recursos humanos, financeiros e materiais. 

Quanto ao incêndio da Folgosa, a senhora Presidente congratulou-se pelo 

excelente trabalho ali realizado, fruto da disponibilidade dos Bombeiros 

Voluntários de Góis e de outras Corporações de Bombeiros, bem como dos 

recursos materiais existentes. 

Prosseguiu, fazendo referência ao trabalho feito pelos exploradores florestais, 

os quais terão sempre a sua total solidariedade, informando de não haver 

qualquer tipo de perseguição, pois nunca foi posto em causa o seu meritório 

trabalho, reconhecendo o seu contributo para o concelho no âmbito da sua 

actividade profissional, estando a Câmara Municipal sempre ao lado dos 
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investidores do concelho e de todos aqueles que mantêm aqui as suas 

empresas e os seus postos de trabalho.  

Relativamente ao assunto exposto pelo senhor deputado Antonino dos 

Prazeres Antunes, referiu que o Município de Góis está solidário com os 

Munícipes da freguesia de Alvares, referindo que a Autarquia envidará 

esforços para que o assunto apresentado seja resolvido com a celeridade que 

merece. 

Quanto ao assunto exposto pelo senhor deputado Manuel Martins dos Santos, 

informou que os serviços camarários já elaboraram um estudo sobre as vias 

que serão objecto de requalificação em Colmeal. 

4. CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ELEIÇÃO DE UM PRESIDENTE DE JUNTA 

DE FREGUESIA – O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que, 

conforme Regulamento do Conselho Municipal de Educação, as Juntas de 

Freguesia do Município farão representar-se neste Conselho única e 

simplesmente por um dos seus Presidentes, pelo que terá de se proceder na 

presente reunião à sua eleição. Seguidamente, questionou todos os grupos 

municipais se tinham alguma proposta, tendo sido sugerido pelo Grupo 

Municipal do PSD o senhor António José Madeira Gouveia, Presidente da Junta 

de Freguesia de Vila Nova do Ceira. O Grupo Municipal do PS sugeriu o nome 

do senhor Victor de Jesus Marques, Presidente da Junta de Freguesia de 

Alvares. O Grupo Municipal da CDU não apresentou proposta. 

Posto à votação por escrutínio secreto o senhor deputado Victor de Jesus 

Marques, Presidente da Junta de Freguesia de Alvares, foi nomeado por 

maioria, sendo nomeado como representantes das Juntas de Freguesia do 

Concelho de Góis no Conselho Municipal de Educação. 

5. 1ª ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS - 

Foi presente a deliberação do Executivo da sua reunião de 29.06.2010, relativa 

à 1ª Alteração ao Regulamento de Taxas e outras Receitas Municipais. 

O senhor deputado Pedro Miguel Conceição Agostinho solicitou alguns 

esclarecimentos referentes às alterações constantes no presente 

Regulamento. 
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A senhora Presidente explicou objectivamente quais as alterações realizadas 

ao Regulamento em apreço. 

Posto à votação este assunto foi aprovado por unanimidade. 

 6. SERRA DO AÇOR – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO 

REGIONAL/AUMENTO DE QUOTA - Foi presente a deliberação do Executivo da 

sua reunião de 14.09.2010, relativa ao aumento de quota na participação do 

Município de Góis na Serra do Açor – Associação de Desenvolvimento 

Regional. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

7. NATURE SANUS-TURISMO, S.A./CEDÊNCIA DE POSIÇÃO CONTRATUAL - Foi 

presente a deliberação do Executivo da sua reunião de 14.09.2010, relativa à 

cedência de posição contratual  da empresa NATURE SANUS-TURISMO, S.A.. 

Após alguns esclarecimentos por parte da senhora Presidente do Município e 

do senhor Presidente da Assembleia Municipal o presente assunto foi 

aprovado por maioria, com catorze votos a favor e um contra. 

8. TAXA MUNICIPAL SOBRE OS DIREITOS DE PASSAGEM – ANO 2011 - Foi presente 

a deliberação do Executivo da sua reunião de 14.09.2010, relativa à Taxa 

Municipal de Direitos de Passagem – Ano de 2011, tendo a Câmara 

deliberado por unanimidade propor que se mantenha a isenção da taxa 

municipal dos direitos de passagem, durante o ano de 2011. 

Posto à votação o presente assunto foi aprovado por unanimidade. 

9. PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – RENDIMENTOS DE 2011 - Foi presente a 

deliberação do Executivo da sua reunião de 14.09.2010, relativa à 

Participação Variável no IRS – Rendimentos de 2011. 

O senhor deputado Victor Manuel Nogueira Dias, referiu ser sua opinião que a 

taxa da participação variável no IRS para os rendimentos de 2011deveria ser 

4,5%, apresentando para o efeito como justificação os residentes do concelho 

poderem também beneficiar, tendo o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal informado que “caso a taxa deliberada seja inferior a 5%, (neste 

caso 2,5%) a diferença reverte a favor do sujeito passivo, desde que o mesmo 

tenha entregue a respectiva declaração de rendimento dentro do prazo 
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legal. Caso seja entregue fora do prazo a percentagem de redução revertem 

a favor do Município”. 

O senhor deputado Paulo Miguel Lemos Silva, referiu que o Grupo Municipal 

do PS concorda que se mantenha a redução de 2,5%, reiterando, o interesse 

de divulgar este tipo de incentivo, uma vez que é um factor positivo para a 

fixação de população no concelho. 

Posto à votação o presente assunto foi aprovado por unanimidade. 

10. IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS – TAXAS A PRATICAR NO ANO DE 2011 - 

Foi presente a deliberação do Executivo da sua reunião de 14.09.2010,  relativa 

ao Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) – Taxas a praticar no ano de 2011. 

O senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho referiu, que no seu 

entendimento a taxa relativa aos prédios urbanos degradados, deveria sofrer 

um agravamento, numa acção de incentivo à conservação/restauro dos 

imóveis por parte dos seus proprietários. 

O senhor deputado Paulo Miguel Lemos Silva referiu que, o Grupo Municipal 

do PS concorda com a deliberação do Executivo e irá votar favoravelmente 

uma vez que IMI é uma receita importante do município e dada a conjuntura 

é importante manter a receita do município, porque as despesas são 

crescentes. Mais referiu que, na análise do quadro IMI vigentes nos concelhos 

limítrofes conclui-se que os valores são idênticos à excepção de Arganil, Lousã 

e Vila Nova Poiares. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou de alguns 

procedimentos que irão ser tomados junto dos proprietários dos imóveis em 

estado de degradação. 

A senhora Presidente do Município informou que os serviços municipais já 

elaboraram um estudo sobre os imóveis que carecem de obras de 

requalificação, nomeadamente dentro da zona histórica de Góis, para que 

levar a efeito uma acção junto dos proprietários com a finalidade de os 

incentivar à reparação do seus imóveis. 

Posto à votação o presente assunto foi aprovado por maioria, com dez votos a 

favor, uma abstenção e dois contra. O senhor deputado Victor Manuel 
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Nogueira Dias apresentou a seguinte declaração de voto: “Votamos contra 

porque no nosso entender as taxas propostas deveriam ser inferiores”. 

11. DERRAMA – ANO DE 2011 - Foi presente a deliberação do Executivo da sua 

reunião de 14.09.2010, relativa à Derrama/Ano de 2011. 

A senhora deputada Maria do Céu Simões Alves referiu comungar com a 

deliberação do Executivo no sentido isentar as empresas de pagamento deste 

imposto. Contudo, é sua opinião que deveria ser fixado um valor mínimo por 

tomada de consciência deste imposto, porque ele existe e sendo fixado um 

valor mínimo, meramente simbólico, faria consciencializar os empresários da 

importância do seu contributo para com o Município.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que face à realidade 

empresarial existente no concelho de Góis e às inúmeras dificuldades 

financeiras que algumas das empresas se deparam diariamente é 

inteiramente justo que o Município isente estas do presente imposto. 

Posto à votação o presente assunto foi aprovado por unanimidade. 

12. 1ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL PARA O ANO DE 2010 - Foi presente a 

deliberação do Executivo da sua reunião de 14.09.2010, relativa à 1ª Alteração 

ao Mapa de Pessoal para o ano de 2011. 

O senhor deputado Victor Manuel Nogueira Dias, questionou o senhor 

Presidente da Assembleia Municipal se tem conhecimento de que no ano 

passado houve pessoal que não foi reclassificado, questão a que o senhor 

Presidente respondeu que oficialmente não é do seu conhecimento. 

O senhor deputado Paulo Miguel Lemos Silva felicitou o Executivo pela defesa 

dos interesses dos funcionários e resolução dos problemas e de situações em 

que a autarquia como pessoa de bem deve manter. Seguidamente solicitou 

informação relativamente aos quadros patentes no presente documento. 

O senhor deputado Pedro Miguel da Conceição Agostinho referiu que 

relativamente à transição de carreira por parte de quatro funcionários, é sua 

opinião que esta deve ter tido como base uma informação técnica 

legalmente fundamentada e superiormente despachada pelo que é 

incompreensível a situação agora criada a estes trabalhadores. 
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O senhor Presidente informou que é prática  da mesa da Assembleia Municipal 

dar conhecimento de todas as comunicações de interesse para todos os 

elementos da Assembleia Municipal, desde que esta seja oficial. 

Usou da palavra a senhora Presidente do Município que informou que, 

relativamente aos quatro trabalhadores o que o actual Executivo fez foi repor 

a legalidade do acto anteriormente praticado. 

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

a favor e quatro abstenções. A senhora deputada Maria de Lurdes da Costa 

Serôdio Barata apresentou a seguinte declaração de voto: “ O meu sentido 

de voto será favorável, contudo lamento a situação criada para com estes 

quatro trabalhadores, uma vez que é a sua vida profissional que está em 

causa e, consequentemente também a sua vida pessoal. É meu 

entendimento que o Executivo deveria apurar a responsabilidade deste acto 

ilegal, uma vez que no decorrer destes procedimentos tive a oportunidade de 

verificar a ilegalidade do mesmo, esperando que no futuro situações como 

estas não voltem a repetir-se”. 

13. 3ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES AO PLANO/ANO FINANCEIRO DE 2010 - 

Foi presente a deliberação do Executivo da sua reunião de 14.09.2010, relativa 

à 3ª Revisão as Grandes Opções ao Plano/Ano Financeiro de 2010. 

O senhor Victor Manuel Nogueira Dias pediu esclarecimento relativamente  ao 

item Aquisição de Equipamento Básico e na Protecção Civil e Luta Contra 

Incêndios Transferências para Entidades Diversas, patente no Mapa anexo à 

deliberação do Executivo, questão a que a senhora Presidente do Município 

informou que relativamente à aquisição de equipamento Básico o objectivo é 

a aquisição de uma viatura para limpeza de bermas e quanto à Protecção 

Civil e Luta Contra Incêndios Transferências para Entidades Diversas, referiu 

que está rubrica não estava devidamente plasmada no PPI e no Orçamento, 

pelo que devido à disponibilidade por parte de algumas Entidades para fazer 

este tipo de investimento através de candidaturas nesta área, tendo dado 

conhecimento de algumas, foi criada esta rubrica para que financeiramente o 

Município possa apoiar financeiramente estas instituições.  
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Posto à votação o presente assunto foi aprovado por unanimidade. 

14. 4ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO FINANCEIRO DE 2010 - Foi presente a 

deliberação do Executivo da sua reunião de 14.09.2010, relativa à 4ª Revisão 

ao Orçamento/Ano Financeiro de 2010. 

Posto à votação o presente assunto foi aprovado por maioria, com catorze 

votos a favor e uma abstenção. 

15. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A MÉDIO E A LONGO PRAZO NO MONTANTE 

DE 650.000,00€/PROPOSTA DE ADJUDICAÇÃO - Foi presente a deliberação do 

Executivo da sua reunião de 14.09.2010, relativa  à Proposta de Adjudicação 

de Contratação de Empréstimo a Médio e a Longo Prazo  no montante de 

650.000,00€. 

Usou da palavra o senhor deputado Victor Manuel Nogueira Dias 

questionando se o referido empréstimo tem a ver com os terrenos já adquiridos 

ou se a Autarquia irá proceder à aquisição de mais alguns, tendo também 

solicitado esclarecimento sobre o conceito de Ecomercado. 

Interveio o senhor deputado Pedro Miguel Conceição Agostinho solicitando 

informação sobre o presente assunto, uma vez que a informação, não tem 

qualquer suporte elucidativo sobre este processo. 

A senhora Presidente informou que o presente assunto já foi objecto de 

aprovação do Executivo, e que apesar da informação estar sucinta e não 

conter qualquer tipo de anexo, explicou todo o procedimento disponibilizando 

o processo para consulta. Relativamente aos terrenos adquiridos na Alagoa 

informou que os mesmos já se encontram pagos e, que o presente empréstimo 

será para a Autarquia proceder à aquisição de mais terrenos. 

Quanto ao conceito de Ecomercado explicou que será a construção de uma 

infra-estrutura que com critérios respeitem o meio ambiente, preservando os 

recursos naturais. 

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

favor, três abstenções e um contra. 

17. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO PRAZO NO VALOR DE 

515.760,00 €/CONSTRUÇÃO DO PARQUE MUNICIPAL/ALTERAÇÃO DAS 
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CLÁUSULAS CONTRATUAIS - Foi presente a deliberação do Executivo da sua 

reunião de 14.09.2010, relativa a alteração das cláusulas  do Contrato de 

Empréstimo a Médio e Longo Prazo no valor de 515.760,00€, referente à 

construção do Parque Municipal. 

O senhor deputado Pedro Miguel Conceição Agostinho, referiu que face à 

situação económica que o País atravessa, questionou se a Autarquia não fez 

uma nova consulta de crédito com vista a surgir uma posição mais vantajosa 

ou somente ficou com esta para evitar novos procedimentos.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal prestou os devidos 

esclarecimentos ao senhor deputado. 

Usou da palavra o senhor deputado José Henriques Antunes 

Posto à votação o presente assunto foi aprovado por unanimidade. 

16. 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: Pontos 4,5,8,9,10,11,12,13,14,15 e 16. 

PÚBLICO: Dada a palavra ao público 

O senhor Silvino Simões Martins, após saudar os presentes, iniciou a sua 

intervenção fazendo referência a algumas más práticas realizadas por alguns 

motociclistas aquando a concentração mototurística, nomeadamente no uso 

e abuso de barulho com as motos, durante o dia e a noite, apelando ao 

Município para que no próximo ano interceda sobre esta situação junto das 

competentes entidades, nomeadamente GNR e o Góis Moto Clube.  Referiu 

ainda, que a colocação dos postes de iluminação pública, na sua opinião  

deverá ser colocada nas laterais dos passeios e não em cima, a fim de evitar 

alguns acidentes, dando como exemplo um acidente ocorrido com um 

motociclista durante a passada concentração. Mencionou ainda, a sua 

preocupação relativamente ao estacionamento abusivo junto da Igreja Matriz 

de Góis, situação que poderia ser colmatada, através da colocação de 

alguma sinalização de proibição de estacionamento. Prosseguiu referindo o 
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seu descontentamento, comum a muitos munícipes e visitantes, pelo 

constante odor nauseabundo provindo da ETAR, apelando para que a 

Autarquia interceda junto da Entidade responsável pela manutenção daquele 

equipamento, para que resolva de uma vez por todas esta situação.  

Por último, mencionou o seu desagrado para a situação que a floresta 

portuguesa está a viver, nomeadamente em Góis, com a questão do 

nemátodo do pinheiro, situação que se não for corrigida a tempo poderá vir a 

ter consequências muito graves em termos florestais, tendo apelado a 

intervenção do Município de Góis nesta área. 

Finalizou a sua intervenção referindo lamentar as constantes substituições na 

Assembleia Municipal por parte dos senhores deputados da bancada do PSD.  

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

declarada encerrada a sessão, eram vinte e 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,____________________________ 

 

 

 


