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ACTA Nº 6/2010 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

NO DIA VINTE E SETE DE DEZEMBRO DE DOIS MIL E DEZ. 

Aos vinte e sete dias do mês de Dezembro 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 Nº5/2010 

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 

4. DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO FINANCEIRO DE 2011 

      (ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO) 

5. MAPA DE PESSOAL/ANO 2011 

6. APRECIAÇÃO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA 

PÚBLICO 

 

Estavam presentes os senhores:  

Presidente: Dr. 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, 

Drª. Graça Maria Aleixo de Carvalho, Engº José Henriques Antunes, José 

Rodrigues, Manuel Martins dos Santos, Drª. Maria do Céu Simões Alves, Maria 

Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões, 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  

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: Não Houve. 
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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 e Maria Helena Antunes Barata Moniz. 

 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal abriu a sessão da Assembleia 

Municipal pelas 17h15m, propondo a introdução do seguinte ponto na ordem 

do dia: 20ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA (ASSEMBLEIA MUNICIPAL) 

-  RATIFICAÇÃO, substituindo o ponto 4º. DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O 

ANO FINANCEIRO DE 2011 (ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO), 

assunto que será o ponto 5º, sendo o ponto 6º MAPA DE PESSOAL/ANO 2011 e 

o ponto 7º APRECIAÇÃO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA 

CÂMARA. 

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

dos pontos 4º, 5º e 6º, foi aprovada por unanimidade. 

Deu entrada na reunião pelas 17.30 horas o senhor Casimiro Alves Vicente, 

Presidente da Junta de Freguesia de Cadafaz. 

1.APROVAÇÃO DA ACTA Nº5 – O senhor Presidente Assembleia Municipal deu 

a palavra aos membros dos Grupos Municipais para se pronunciarem 

relativamente à Acta nº5/2010. Após intervenções, a Acta nº 5 foi aprovada 

por maioria com treze votos a favor e seis abstenções.  

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 

24.09.2010 até à presente data, dando ênfase a um ofício remetido pela 

CIMPIN, o qual solicita a nomeação de um titular por Grupo Municipal 

representado nesta Assembleia Municipal para a Assembleia Intermunicipal 

da CIMPIN e respectivo substituto, de modo a que não se verifiquem 

ausências nas reuniões deste órgão. Neste sentido, informou que contactados 

os líderes de bancada foi pelos mesmos propostos: 

Representantes do PS – Titular – Dr. José António Pereira de Carvalho 

                                           Substituto – Maria de Lourdes Serôdio da Costa Barata 
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Representantes do PSD – Titular –  Dr. Pedro Miguel da Conceição Agostinho 

                                             Substituto – Engº. José Henriques Antunes 

Representantes da CDU – Titular – Ana Cristina Cunha Garcia e Santos, não 

tendo substituto, em virtude de ser a única representante da CDU na 

Assembleia Municipal de Góis.  

Posto à votação as referidas nomeações foram aprovadas por unanimidade. 

Seguidamente, informou que com a renúncia de mandato do senhor 

deputado do PSD, Dr. Abílio Manuel Bandeira Cardoso, há necessidade de 

fazer a sua substituição na Comissão de Protecção de Crianças e Jovens, 

pelo que solicitou ao senhor líder de bancada PSD uma proposta de 

nomeação, tendo sido proposto a senhora deputada Drª. Maria do Céu 

Simões Alves. 

Posta à votação por escrutínio secreto a presente proposta foi aprovada com 

dezassete votos a favor e dois votos brancos. 

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 teceu alguns considerandos relativamente às obras do Metro-Mondego 

sendo seu entendimento que a Assembleia Municipal deveria solidarizar-se 

com os concelhos que esta linha serve directamente, uma vez que considera 

que este meio de transporte serve também o concelho de Góis. Referiu ainda, 

que futuramente poderá também estar equacionada a hipótese de finalizar o 

serviço de autocarros que substituem diariamente este serviço, sendo este mais 

um factor importante para que a Assembleia Municipal e o Município de Góis 

se envolva activamente nesta causa. 

De seguida, mencionou a sua apreensão face ao possível encerramento de 

alguns dos serviços do IEFP de Arganil, informando que o PSD está solidário 

com Executivo para enveredar esforços para que tal situação não venha a ser 

uma realidade.  

Prosseguiu, referindo que no passado dia 04 de Dezembro os Bombeiros 

Voluntários de Góis foram chamados para efectuar uma operação de limpeza 
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de bermas na localidade de Alvém na qual estiveram presentes dois agentes 

da GNR, os quais por motivos de ocorrência em Arganil abandonaram o local, 

facto preocupante, uma vez que é do seu conhecimento que ao longo desse 

dia houve um período que Góis ficou sem qualquer agente da GNR. Solicitou 

informação à senhora Presidente da Câmara Municipal sobre a situação que 

expôs. 

Terminou a sua intervenção, sugerindo a criação de um prémio ao 

empreendedorismo, para o empreendedor que invista no concelho de Góis , 

gerando emprego e riqueza, tendo para o efeito sugerido o nome Stanley 

Michael ou Francisco Inácio Dias Nogueira, por terem sido figuras que se 

destacaram no nosso concelho. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que relativamente ao 

Metro-Mondego é um assunto que não está esquecido, tendo ainda 

informado, que no dia da inauguração do edifício dos Paços do Município 

teve a oportunidade de falar deste assunto e da EN342 como o senhor 

Secretário de Estado Dr. José Junqueiro, tendo sido demonstrada a sua 

preocupação relativamente a estes dois assuntos. 

Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara Municipal que após 

cumprimentar os presentes, informou que quanto à situação do IEFP de 

Arganil, o que se perspectiva é o encerramento do Centro de Formação, 

informando que os Municípios que integram a ADESA já tomaram uma posição 

de repúdio sobre este assunto, tendo comunicado alguns procedimentos 

tomados. Relativamente à situação ocorrida com a GNR, informou que a 

Câmara Municipal não tutela as forças de segurança, mas que irá indagar 

sobre a situação exposta. Relativamente à proposta de atribuição de um 

prémio de empreendedorismo, sugeriu a apresentação de uma proposta de 

Regulamento para o efeito, tendo também sugerido o nome de D. Luís da 

Silveira para este. 

Interveio o senhor Antonino dos Prazeres Antunes que agradeceu ao Executivo 

a reparação do depósito de água, bem como de algumas vias, trabalhos 

realizados em colaboração com a Junta de freguesia de Alvares. 

Seguidamente mencionou a sua apreensão relativamente ao avançado 
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estado de degradação de duas habitações na freguesia de Alvares, a 

primeira junto à Igreja Matriz em Alvares e outra em Chã de Alvares, as quais 

põe em risco a circulação de pessoas e bens. Prosseguiu, fazendo referência 

ao prolongamento do horário nocturno da esplanada “Fora d’Horas”, embora 

concordando que este horário se efectue durante a época balnear, é seu 

entendimento que durante o resto do ano deveria este estabelecimento 

encerrar mais cedo, tendo em conta o restante comércio. Mencionou ainda, 

as constantes obras realizadas neste equipamento. 

Finalizou a sua intervenção, apresentando votos de um Bom Ano Novo a todos 

os presentes. 

Interveio a senhora Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões 

questionando o Executivo sobre o ponto de situação do Posto de 

Abastecimento de Combustíveis, pertencente à Empresa Alves Bandeira, uma 

vez que em contacto com o proprietário este manifestou o seu total 

desagrado pela situação que envolve este processo. 

A senhora Presidente da Câmara informou que não é do seu conhecimento o 

processo relativo ao Posto de Abastecimento de Combustíveis da citada 

empresa, uma vez que o actual Executivo nunca foi contactado neste sentido, 

informando ainda, da sua total disponibilidade para reunir com o proprietário. 

Interveio a senhora Drª. Maria da Graça Aleixo de Carvalho que fez uma breve 

alusão relativamente ao assunto exposto pela senhora deputada Maria Olinda 

Bandeira das Neves Almeida Simões. 

Deu entrada na reunião, pelas 18h21minutos a senhora deputada Drª. Maria 

do Céu Simões Alves. 

O senhor deputado Paulo Miguel Lemos Fernandes da Silva iniciou a sua 

intervenção felicitando o Executivo pela elaboração do Regulamento 

Municipal para a Concessão de Subsídios, o qual após discussão pública e 

aprovação será uma ferramenta de gestão do movimento associativo que 

premeia o desempenho, a organização e a iniciativa e que gere os fundos 

públicos de forma transparente. Contudo expressou o seu descontentamento 

pelo facto de um documento desta natureza já não estar a funcionar no 

Município há mais tempo. Prosseguiu, referindo congratular-se pela 
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inauguração dos Paços do Concelho, tema de artigo de opinião do Dr. José 

Junqueiro, enaltecendo o Município de Góis na pessoa da Drª. Lurdes 

Castanheira que honrou os compromissos e o sentido de serviço público, não 

deitou a toalha ao chão e escolheu ficar ao lado dos seus munícipes.  

Seguidamente abordou a questão dos recursos humanos na autarquia. 

Relembrou que ao ser-se deputado tem-se como função fiscalizar o executivo, 

Prosseguiu reafirmando ser do conhecimento de todos a sua satisfação pelo 

desempenho do Executivo durante este primeiro ano, contudo é mencionou 

que é sua obrigação fazer um alerta ao nível do pessoal, nomeadamente, nas 

obras exteriores que são mais visíveis, das quais poderia dar vários exemplos. 

Continuou, fazendo referência às obras e limpezas que se encontram a ser 

realizadas na zona entre o pavilhão gimnodesportivo e o cruzamento da EN 

342 há já um ano: a limpeza de árvores na encosta em frente ao pavilhão; o 

muro que “chora” como já é apelidado em Góis e o estacionamento entre 

pavilhão e GNR. Referiu, que as estas obras têm prolongado no tempo, sem 

que muitas vezes os seus objectivos se consigam compreender, pelo que não 

tece quaisquer comentários sobre o ritmo de trabalho que é possível assistir 

quando se passa. Referiu ainda, que todos os deputados da Assembleia 

Municipal devem interrogar se o desempenho destes funcionários não poderá 

ser outro, uma vez que é confrangedor o tempo que estas obras demoram a 

ser executadas, é desconcertante ver funcionários a destruir o trabalho que 

outros fizeram semanas antes para alterar alguma coisa, não sendo sua 

intenção criticar ninguém, mas poder-se-á ser demagógico na análise do que 

irá referir, mencionando que se tem que ser mais exigentes no desempenho 

dos funcionários da Câmara. Mencionou ainda, que é fundamental que estes 

comecem a trabalhar por objectivos, que sejam elaborados planos de 

trabalho com a respectiva calendarização e recursos a utilizar e que as chefias 

e lideranças intermédias sejam eficazes na avaliação deste desempenho e no 

acompanhamento das obras. Mais referiu, que não se pode continuar a 

gastar milhões em recursos humanos e ter resultados da execução dos planos 

tão reduzidos, reafirmando que é dever de todos ser mais exigente, nós 

deputados, vós executivo, todos nós cidadãos e eles funcionários!  
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Terminou a sua intervenção referindo que é do seu conhecimento que existe 

plena consciência do Executivo deste problema, tendo solicitado à senhora 

Presidente da Câmara Municipal informação sobre de que forma é se poderá  

inverter esta situação.  

A senhora Presidente informou que relativamente às obras junto ao Pavilhão 

Gimnodesportivo prolongam-se no tempo em virtude de ter havido alguns 

interregnos devido alguns factores, nomeadamente as condições atmosféricas 

desfavoráveis à sua finalização entre outras, mostrando a sua apreensão 

relativamente à conclusão da mesma. Quanto à questão do muro à entrada 

da Vila, informou que este foi pintado húmido, pelo que os serviços já 

diligenciaram no sentido de proceder novamente à sua pintura assim que se 

registarem melhorias nas condições atmosféricas. 

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

referindo que no o dia 2 de Dezembro quando começou a nevar na zona da 

Aldeia Velha, freguesia do Colmeal, a população ficou completamente 

isolada, uma vez que as únicas estradas que lhe dão acesso e saída, após 

uma noite de geada ficaram completamente intransitáveis devido ao gelo e 

neve, tendo sido dado conhecimento da situação, via telefone, à autarquia. 

Continuou, referindo que é do seu conhecimento que a resposta obtida a esta 

solicitação teria sido que uma das máquinas que se encontravam com a 

tarefa da limpeza da neve, uma no Esporão, outra na zona de Alvares, iria em 

seguida proceder à limpeza da estrada Rolão/Aldeia Velha. No entanto, para 

espanto e desagrado da população, tal facto não ocorreu, tendo a situação 

sido resolvida 2 dias depois, graças à Mãe Natureza, pois a chuva que caiu fez 

derreter o gelo e a neve. Perante uma situação destas, é óbvio que se 

ocorresse alguma emergência, não haveria hipótese de sair ou entrar naquela 

localidade, pelo que espera que todos e em especial os residentes naquela 

aldeia que, os seus pedidos de ajuda em situações semelhantes que possam 

ocorrer futuramente sejam ouvidos e levados a sério. Prosseguiu, referindo que 

os acessos à Aldeia Velha estão condenados a situações complicadas, uma 

vez que quando se realizou no 1º fim de semana de Outubro, o Raid todo 

terreno entre Pampilhosa da Serra e Góis, a passagem dos veículos 
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motorizados fez com que as estradas daquela zona ficassem cheias de 

pedras, o que as tornou de circulação de veículos muito difícil e até perigosa. 

Acrescentou que, mais uma vez a autarquia foi contactada e mais uma vez a 

promessa de que as mesmas iriam ser limpas, aliás como todas as outras por 

onde a prova se realizou mas, infelizmente novamente o pedido não foi 

atendido, questionando se será dificuldade de comunicação entre os serviços 

camarários ou falta de capacidade de resposta? 

Prosseguiu, referindo que o que iria mencionar não seria novidade para 

ninguém, ou que torna a questão recorrente e assim, como diz o povo, já 

tantas vezes se fala no mesmo que até já cheira mal, e neste caso não é 

mesmo verdade que cheira mesmo mal, mencionando estar a referir-se à 

eterna questão das tampas de saneamento do Parque do Cerejal, as quais 

quando chove com mais intensidade, levantam e delas emerge um repuxo de 

matérias nauseabunda acompanhada de alguns elementos sólidos que se 

espalham pelo espaço em redor com todas as consequências que V. Exas. 

possam imaginar. Acrescentou, que um dos melhores cartões de visita da vila 

de Góis merece que se resolva de uma vez por todas esta velha história, já 

não falando de quem nos visita e se depara com semelhante espectáculo, 

digno de ser registado para a posteridade numa fotografia, como foi o caso 

de quem me abordou colocando a questão devidamente ilustrada. 

A senhora deputada referiu, que numa das reuniões desta Assembleia 

ocorrida durante o corrente ano, deu conhecimento a todos os presentes, 

nomeadamente à senhora Presidente do Município que nas traseiras da 

Biblioteca Municipal, ou melhor nas traseiras do chamado estaleiro da 

autarquia, existia uma barroca para onde eram canalizadas as águas sujas da 

lavandaria do Centro Social Rocha Barros, referindo ainda, que no Verão é 

bom de se ver o que daí resulta (bicharada, mau cheiro, etc,). No entanto, 

referiu que o ano está a finalizar e a situação mantém-se com as 

consequências ambientais que daí advém, questionando se no próximo Verão 

estará de novo a fazer alusão a este assunto, esperando que não para bem 

da saúde ambiental da nossa vila. 
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Por último, deu conhecimento à senhora Presidente do Município que, o 

pavimento do espaço circundante às habitações do Bairro Fernando Carneiro 

em Góis, o qual conta com várias dezenas de anos, necessitando de algumas 

reparações, assim como o velho sistema de saneamento e distribuição de 

água. Informou ainda, que há cerca de 3 meses foi reparado um pequeno 

espaço o qual se transformava num charco razoável quando a chuva era 

intensa e dificultava a entrada no quintal de um dos residentes, fruto de uma 

carta então dirigida pelo mesmo à Autarquia. Mais informou, que existem mais 

zonas onde o pavimento ao longo dos anos foi abatendo o que provoca 

grandes poças de água em dias chuvosos, havendo a necessidade de fazer 

algumas gincanas pedonais para se conseguir passar de um lado para o 

outro, assim como em frente a algumas casas com os respectivos 

inconvenientes que daí surgem, pelo que aguarda que esta situação seja fruto 

de análise pelos serviços competentes e que os mesmos procedam às obras 

necessárias. Uma vez que fez referência ao Bairro Fernando Carneiro, solicitou 

à senhora Presidente do Município a intervenção junto do competente serviço 

municipal para que proceda à reparação da tampa de um contentor de lixo 

junto ao aglomerado habitacional que fez alusão, uma vez que desde o início 

do Verão passado e do qual foi várias vezes dado conhecimento ao 

responsável pelos serviços, bem como é do conhecimento dos trabalhadores 

da recolha de resíduos sólidos e que até à presente data, ainda não está 

solucionado. 

A senhora Presidente da Câmara informou a senhora deputada dos 

procedimentos levados a efeito pela Câmara Municipal e Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis, relativamente à situação 

ocorrida em Aldeia Velha. Quanto à situação da barroca junto à Biblioteca 

Municipal informou ser um assunto que não foi esquecido, tendo feito 

referência algumas diligência tomadas junto da Junta de Freguesia de Góis 

sobre o assunto em questão. Quanto aos problemas existentes do Bairro 

Fernando Carneiro, sugeriu que os moradores elaborassem um Plano de 

Intervenção e apresentarem o mesmo à Câmara Municipal, estando o 

Município receptivo a colaborar nas obras de requalificação deste Bairro. 
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Interveio o senhor Jaime Miguel Fernandes Garcia iniciando a sua intervenção 

apresentando um breve esclarecimento relativamente ao que foi 

mencionado na anterior reunião plasmado na acta relativamente à 

representação da Assembleia Municipal de Góis na Assembleia Intermunicipal 

da CIMPIN de 17.09.2010, esclarecendo que esta representação não foi 

colocada em causa pela sua ausência, pois existem três elementos 

nomeados, sendo um representante do PS, um do PSD e outro da CDU. 

Prosseguiu fazendo referência às comemorações do Centenário da República 

ocorridas durante o ano 2010. O ano passado e também este ano de 2011 

tem vindo a ser marcados por enormes dificuldades económico-financeiras 

com constantes ataques especulativos nos mercados financeiros que podem 

vir a criar cenários de recessão, situação que ataca de forma mais abrupta as 

zonas mais deprimidas económica e socialmente como o interior do distrito de 

Coimbra. Acrescentou, que as comemorações dos Cem Anos da República 

Portuguesa foram encerradas em Góis com chave de ouro com a 

inauguração das instalações remodeladas do Município com a presença do 

Secretário de Estado da Administração Local. Apesar de não ter estado 

presente por motivos profissionais, informou que teve a oportunidade de tomar 

conhecimento da sua opinião crítica, publicada em artigo de opinião, ao 

autarca de Coimbra que considerou ter “atirado a toalha ao chão” em tom 

de oposição ao Governo, deixando bem claro que em política a seriedade e 

a ética são valores que devem prevalecer. Pessoalmente considero que 

algumas das criticas dirigidas ao Governo são ajustadas, pois têm ocorrido os 

mais diversos constrangimentos e correcções nos investimentos públicos na 

nossa região, nomeadamente no Metro-Mondego, no Centro de Emprego de 

Arganil e ainda as incertezas relativas à Concessão Pinhal Interior. 

Quanto ao Metro-Mondego referiu que espera que a obra reinicie 

rapidamente pois é impensável que a obra avance com a retirada dos carris e 

que agora não seja concluída, sendo sua opinião que esta Assembleia 

Municipal e o Município de Góis devem acompanhar e apoiar os movimentos 

institucionais que promovam a rápida conclusão da obra. Relativamente ao 

Centro de Formação do IEFP de Arganil, é do seu conhecimento que os 
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Presidentes dos Municípios que este abrange tomaram posição pública, tendo 

questionado sobre o desenvolvimento deste assunto. No que concerne à 

EN342, inserida na concessão do Pinhal Interior, referiu que apesar da obra já 

ter iniciado no IC3 na zona do concelho de Alvaiázere, é necessário acautelar 

o avanço da nova EN342 e a respectiva ligação à Portela de Góis bem como 

a melhoria até à Portela do Vento, não devendo ser esquecido o facto de que 

o Secretário de Estado das Obras Públicas é natural da nossa região. 

Continuou, voltando ao exemplo dado pelo Secretário de Estado da 

Administração Local, durante a inauguração das novas instalações municipais 

em Góis, referindo que contrariamente a “outros exemplos” em Góis ninguém 

deitou a toalha ao chão. Fazendo um pequeno balanço de um ano com o 

actual Executivo, porque lhe compete e é sua obrigação fazê-lo, diria que se 

nota bastante interesse, conhecimento e dinâmica neste Executivo, estando 

bem orientados para o cumprimento daquilo que foi definido no programa 

eleitoral, estabelecendo uma correcta hierarquização dos assuntos mais 

relevantes para o concelho. No entanto, referiu que não deixa de notar que 

por vezes parece não existir total alinhamento entre os membros do Executivo 

e também entre estes e os colaboradores municipais, o que pode originar 

nestes últimos o surgimento de um sentimento de redução de auto-confiança 

ou mesmo falta de motivação, podendo levar ao “atirar a toalha ao chão”. 

Referiu ainda, que seria oportuno tentar implementar maior esforço no 

trabalho em equipa e no relacionamento entre os membros do Executivo, os 

dirigentes e os restantes colaboradores do Município, assim como com toda a 

comunidade Goiense. Acrescentou ainda, que no ano passado foi sugerido 

nesta Assembleia Municipal que as reuniões de Câmara fossem todas abertas 

permitindo que a população pudesse acompanhar todos os assuntos de 

interesse municipal sem excepções, considerando esta medida importante 

para promover a cidadania activa, que tanto escassa na nossa comunidade. 

Ainda relacionado com a cidadania activa, referiu que no ano de 2011 será 

comemorado o Ano Internacional do Voluntariado, acrescentando que esta é 

uma questão da maior importância para Góis pois pode envolver muitas 

pessoas e permite a sobrevivência e a acção de muitas instituições, referindo 
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que com este tipo de intervenção as pessoas, jovens e menos jovens ficam 

valorizados, prestando um serviço inestimável de forma graciosa e 

desinteressada ainda que com prejuízo do tempo e da disponibilidade pessoal 

que deve ser valorizado também pelo Município. 

A senhora Presidente da Câmara Municipal referiu que quanto às palavras 

proferidas pelo senhor deputado Jaime Garcia nomeadamente no que 

concerne à falta de alinhamento está totalmente de desacordo. Recordou 

que o actual Executivo tem um ano de Mandato, referindo que foi um ano de 

adaptação para a maioria socialista, sendo que muito trabalho foi feito no 

sentido de melhorar a operacionalidade dos serviços. Mais referiu, concordar 

que terá que existir uma maior motivação, bem como uma melhor 

comunicação entre os colaboradores, referindo ainda, que não será um 

trabalho tão célere com o desejável, devido à existência de algumas más 

práticas de difícil retorno, as quais muitas das vezes poderão estar na génese 

de situações menos correctas, uma vez que as pessoas conhecem muito bem 

os seus direitos, mas esquecem-se sistematicamente dos deveres para com a 

entidade Empregadora. 

A Assembleia Municipal tomou conhecimento. 

4. 20ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DA DESPESA (ASSEMBLEIA MUNICIPAL) - 

RATIFICAÇÃO -  Foi presente  a 20ª Alteração ao Orçamento da Despesa 

(Assembleia Municipal) para o ano financeiro de 2010. 

Posto à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade ratificar a 

20ª Alteração ao Orçamento da Despesa (Assembleia Municipal). 

5. DOCUMENTOS PREVISIONAIS PARA O ANO FINANCEIRO DE 2011 

(ORÇAMENTO E GRANDES OPÇÕES DO PLANO) - Foi presente a deliberação do 

Executivo da sua reunião de 14.12.2010, relativa aos documentos previsionais 

para o ano financeiro de 2011 (Orçamento e Grandes Opções ao Plano). 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou os senhores deputados 

que o Executivo Municipal fez uma votação separada quanto aos dois 

assuntos. 
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Usou da palavra a senhora Maria de Lourdes Serôdio da Costa Barata que 

apresentou a seguinte intervenção: “Começo por cumprimentar o Executivo 

Municipal na pessoa da senhora Presidente da Câmara Municipal, assim como 

o senhor Presidente da Assembleia Municipal, seus restantes membros e o 

público presente, formulando a todos votos de Boas Festas e um Ano 2011 

cheio de esperança e optimismo quanto a um futuro melhor para todos os 

Goienses.  

Este Orçamento e as Grandes Opções do Plano para 2011, que fazem parte 

do projecto do Partido Socialista, liderado pela nossa Presidente Drª. Maria de 

Lurdes Castanheira, pretendem desenvolver o progresso do Concelho de Góis. 

Com efeito, este poder ser caracterizado como um orçamento solidário, de 

promoção da justiça social, sem esquecer os investimentos que os Goienses há 

muito tempo vêm reclamando e que são fundamentais para a melhoria da 

sua qualidade de vida. Num tempo de crise precisamos de quem olhe o futuro 

com optimismo e esteja imbuído da vontade de fazer mais e melhor para 

ultrapassar as dificuldades com que somos confrontados. É isso que esperamos 

da nossa Câmara Municipal. É precisamente este sentido de serviço público e 

de empenho na implementação do seu programa eleitoral que sentimos da 

parte da nossa Presidente, não se resignando ao período que ultrapassamos, 

demonstrando uma coragem e uma determinação que começam a rarear na 

nossa Sociedade e na nossa classe política. A aposta nas pessoas e no seu 

bem-estar é uma realidade plasmada nestes documentos, tanto ao nível da 

organização dos serviços municipais que prestarão um melhor serviço a todos 

os Munícipes, como ao nível do apoio às Instituições locais, nomeadamente às 

que têm funções sociais, as quais têm vindo a desenvolver um trabalho 

meritório de ajuda às populações mais desfavorecidas. Não posso por isso de 

deixar de fazer referência às IPSS (Santa Casa da Misericórdia de Góis, Centro 

Social Rocha Barros, Centro Paroquial de Solidariedade Social da Freguesia de 

Alvares), aos Bombeiros Voluntários de Góis, à ADIBER e a outras entidades que 

pugnam pela inclusão das pessoas num trabalho em rede e em parceria que 

a todos nos deve orgulhar. 
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Quero expressar a preocupação evidenciada pelo Município em atrair novos 

investimentos e empresas ao nosso Concelho, com o objectivo de criar 

iniciativas geradoras de emprego e riqueza com enorme impacto no tecido 

económico e social instalado. Os exemplos da NatureSanus S.A. e da 

recuperação da Aldeia do Loural são demonstrativos da capacidade de 

acolhimento de novos investidores que apostam no potencial local ligado ao 

turismo como factor de criação de novos rendimentos e de promoção do 

desenvolvimento. Muitas outras áreas poderia aqui destacar, como o 

investimento no saneamento e no abastecimento de água ou nas 

acessibilidades, mas entendo que as pessoas são o nosso maior bem e a nossa 

principal riqueza. 

Termino com uma palavra de apreço aos Técnicos e Colaboradores do 

Município que ajudaram a elaborar este documento esclarecedor do que irá 

ser a actividade do Município no ano 2011, assim como deixo um repto a 

todos os funcionários para que dêem o seu melhor na concretização de todas 

estas acções propostas pela Câmara Municipal de Góis, contribuindo para a 

melhoria da qualidade de vida dos seus concidadãos e ficando também 

associados a um período de progresso do nosso Concelho, que acredito seja a 

principal marca do actual Executivo do Partido Socialista liderado pela Drª. 

Maria de Lurdes Castanheira.” 

Interveio o senhor deputado Pedro Miguel Conceição Agostinho que realçou 

as grandes obras patentes nos documentos, apesar de algumas destas 

transitarem do anterior Mandato são de grande importância e de relevância 

para o concelho, acrescendo a estas a beneficiação dos quartéis dos 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis, considerando que 

estas irão contribuir para a melhoria das condições e bem-estar de todos os 

Goienses. Relativamente ao Orçamento para 2011 referiu que este foi 

elaborado com a importância e rigor que a lei exige, tendo feito as suas 

considerações quanto à verba a transferir paras as freguesias, uma vez que 

entende que são montantes irrisórios, uma vez que estas precisam mais de 

apoio para atender às necessidades dos munícipes. 
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Usou da palavra a senhora deputada Ana Cristina Garcia Cunha e Santos que 

referiu que o garrote financeiro tem também um impacto directo muito forte 

no Poder Local, tanto mais que estão previstos cortes drásticos nas 

transferências para os municípios e freguesias. Nos últimos anos, as condições 

impostas às autarquias têm-se degradado continuamente. Os 308 municípios 

do País, que empregavam 134 1912 trabalhadores no final do ano de 2009, 

têm sido alvo permanente das políticas orçamentais restritivas, impostas pelo 

Governo ao arrepio da Constituição, que determina a justa repartição dos 

recursos públicos como garantia da autonomia do poder local. O Governo 

decidiu cortar já este ano 100 milhões de euros nas transferências relativas à 

participação nos impostos do Estado e impor um endividamento líquido nulo 

às autarquias. O próximo OE para 2011 prevê um outro corte brutal de 132 

milhões de euros nas transferências para os municípios e 18 milhões de euros 

para as freguesias. A tudo isto há que adicionar as dívidas do Governo, que, 

de acordo com a ANM, ascendem a 176 milhões dos euros, dos quais 76,2 

milhões dizem respeito a transferências de competências do Ministério da 

Educação para os municípios no âmbito da descentralização de 

competências. 

Relativamente ao presente documento, referiu que no que respeita à 

apresentação gráfica do documento e do seu conteúdo técnico explanado 

minuciosa e exaustivamente em muitas folhas, mapas e quadros constantes no 

Relatório que lhe foi facultado, restando-lhe acreditar na competência e 

profissionalismo de quem os elaborou, aliás conforme a senhora Presidente da 

Câmara enaltece na parte final da Acta da reunião do Executivo de 14-12-

2011.  

Mais referiu, que um dos principais objectivos deste Executivo assenta 

precisamente no melhor aproveitamento dos recursos humanos que possui, da 

sua melhor rentabilização, no investimento da formação e qualificação dos 

mesmos e também na sua motivação para um melhor desempenho em prol 

das populações.  

É feita referência à centralização dos Serviços Administrativos, após a 

remodelação do edifício da sede do Município como sendo também uma 
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mais valia para uma melhor prestação do serviço público, sendo que no que 

respeita à construção do Estaleiro Municipal e das Instalações para o Pessoal 

Externo não há nada de concretamente definido, na opinião da CDU é 

urgente que estes Serviços tenham instalações dignas. Depois temos projectos 

ligados à parte social, iniciativas de parceria com outros organismos e 

instituições locais vocacionados para o combate à pobreza e exclusão social, 

os quais julgo serem uma continuidade do que se tem vindo a fazer nesta 

área. 

Prosseguiu, referindo que a CDU vê com bons olhos a intenção do reforço e 

da melhoria do abastecimento de água na freguesia de Góis e de Vila Nova 

do Ceira, chamando no entanto a atenção para que, este tipo de infra-

estruturas básicas é muito insuficiente em todo o concelho e não se devem 

descurar as localidades mais distantes. 

A senhora deputada referiu ainda, que mais vez o Turismo é prioritário, com 

mais uma parceria privada cujo resultado ficamos a aguardar com 

curiosidade. Com expectativa e alguma satisfação verificamos o impulso 

dado a alguns projectos que já mereciam o seu pontapé de saída, como por 

exemplo a requalificação do Campo de Futebol Engº Nogueira Pereira e a 

construção da Casa Municipal da Cultura, fazendo ainda referência aos 

investimentos na área das acessibilidades com a conclusão de 2 circulares 

externas, investimentos que a CDU considera importantes. 

Por último, referiu que com os cortes orçamentais que estão previstos pelo 

Governo para os Municípios temos a consciência que não vai ser tarefa fácil 

gerir o que já existe e que ainda mais difícil será conseguir levar por diante 

muitas coisas novas, claro que este é um documento político, todas as suas 

opções são políticas. A CDU estará atenta e registará o que achar por 

conveniente relativamente ao cumprimento ou não, do que é proposto aos 

goienses para o próximo ano. 

A senhora deputada finalizou a sua intervenção mencionando que enquanto 

representante da CDU nesta Assembleia e também em meu nome pessoal 

desejo a todos os Goienses e a todos os presentes um Bom Ano de 2011. 
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Interveio o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia referindo que em 

relação ao presente assunto valorizou muito as considerações constantes na 

nota introdutória uma vez que clarificam significativamente as prioridades 

para o ano de 2011. Acrescentou estarmos perante um orçamento difícil e que 

na questão dos recursos é sabido por todos que com os cortes financeiros que 

se adivinham para o ano de 2011 a execução orçamental ficará 

comprometida, uma vez que haverá menos verbas para gerir e 

consequentemente menos investimento. Seguidamente teceu alguns 

considerandos bastante positivos no que concerne ao conjunto de 

investimentos tanto ao nível material como imaterial que a Câmara Municipal 

pretende levar a efeito, nomeadamente na reorganização dos serviços, na 

promoção da formação contínua dos trabalhadores que permitirá aumentar 

significativamente a capacidade de resposta dos serviços, a criação do 

Gabinete de Apoio ao Munícipe, entre outros exemplos. Questionou o ponto 

de situação da instalação do Julgado de Paz bem como o apoio às 

instituições locais, tendo dado o exemplo da Associação Humanitária dos 

Bombeiros Voluntários de Góis.  

Mais referiu, que apesar do presente orçamento não ter sido participativo, não 

deixou de incluir as obras estruturantes e contemplar os apoios necessários 

para o desenvolvimento económico do concelho. Recomendou, no entanto, 

que o Executivo deverá convidar envolver as Entidades concelhias para a 

elaboração dos documentos previsionais para o ano de 2012, para que as 

mesmas possam dar o seu contributo na preparação dos documentos em 

apreço. 

Prosseguiu, referindo que o presente documento faz referência a verbas 

provenientes do Parque Eólico Picos do Vale do Chão, solicitando 

esclarecimentos relativamente a este. Continuou, solicitando informação pelo 

facto de nas receitas esperadas não ser feita referência aos valores provindos 

da dívida do Município de Lousã, no que concerne às receitas provenientes 

do Parque Eólico da Serra da Lousã, conforme acordado entre os dois 

Municípios aquando a implantação do mesmo. Solicitou ainda, informação 

relativa ao Ordenamento do Território, face às diferenças nos valores 
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apresentados no ano transacto e ao constante no documento em questão, 

não sabendo se estará relacionado com o PDM. 

Terminou, congratulando-se pelo facto do Executivo ter apresentado um 

Orçamento que abrange obras de importante relevância para o concelho, 

fazendo votos para que este documento seja realizável. 

O senhor deputado Victor Manuel Nogueira Dias, fez referência à sua 

presença nas reuniões do Executivo, tendo mencionado que muitas das vezes 

em seu nome pessoal e de alguns munícipes apresenta algumas sugestões 

relativamente a situações que vão surgindo no quotidiano a fim de a Câmara 

Municipal tomar as devidas diligências em relação às mesmas, referindo 

ainda, ter tido também nestas reuniões a oportunidade para elogiar a senhora 

Presidente de Câmara pelas atitudes que tem tomado em relação a diversos 

assuntos, tendo apresentado alguns destes.  

Seguidamente referiu que apesar de não ter estado presente na reunião do 

Executivo de 14.12.10, uma vez que esta foi fechada ao público, agradeceu à 

senhora Presidente da Câmara quando na sua intervenção “informou os 

senhores Vereadores do PSD, (…) os Executivos anteriores prometeram e não 

cumpriram e nessa altura não havia qualquer crise.”; uma vez que como PSD 

anda há muito tempo a dizer “que o PS promete e não cumpre”. 

O senhor deputado Paulo Miguel Lemos Fernandes Silva referiu o orçamento e 

GOP para 2011 traduz a estratégia de intervenção em obras fundamentais 

para o desenvolvimento do nosso concelho aos seguintes níveis: ao nível da 

educação com a ampliação da EB1 Góis orçada em 240.000€; ao nível 

logístico a construção do parque municipal (meio milhão euros) e o projecto 

do mercado municipal (400.000€); nível da protecção civil com as obras nos 

quartéis dos bombeiros no valor de 150.000€; ao nível do saneamento e 

abastecimento de água em Góis e Vila Nova do Ceira, intervenções 

fundamentais para a satisfação de necessidades básicas da população onde 

se investe cerca de 400.000€ em infra-estruturas; ao nível da economia e 

turismo com as intervenções na aldeia do Loural (230.000€), conclusão de 

obras das praias fluviais de Alvares e Ponte de Sótão, assim como o início da 

criação do Pólo Industrial de Góis II e da finalização da ZI Vila Nova do Ceira e 
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a manutenção e beneficiação de estradas no concelho, nomeadamente, as 

circulares externas em Cortes e Carvalhal dos Pombos, para além de outras 

espalhadas pelas freguesias, bem como, ao nível da cultura, desporto e lazer 

com a criação do Centro de Referência da Memória Goiense (250.000€), o 

campo de futebol (950.000€) e a casa municipal da cultura (com investimento 

de mais de um milhão e meio de euros). 

O senhor deputado referiu que estes são exemplos de obras estruturais, 

fundamentais que irão proporcionar um forte impacto na sociedade e na 

economia local a jusante e a montante dos serviços que serão 

disponibilizados. Existe obras que vão permitir desenvolver a iniciativa privada 

e outra que permitirá a reorganização de serviços e a prestação de melhores 

serviços públicos, sendo que estas iniciativas irão certamente criar directa ou 

indirectamente mais postos de trabalho, acção principal no combate à 

desertificação. 

Prosseguiu, referindo que para os anos seguintes, as infraestruturas na Quinta 

do Baião no âmbito do projecto Nature Sanus e a requalificação da Av. Padre 

Dr. António Dinis são exemplos de projectos de média dimensão estruturantes 

e fundamentais para alavancar a economia local, sendo também a prova 

que o Executivo não teme o risco de não ter um grande nível de execução do 

plano ao ser tão ambicioso em matérias de obras e investimentos. É sem 

dúvida um sinal que deixa aos seus recursos humanos, mas também à 

sociedade civil. 

Mais acrescentou, que deve ser motivo de orgulho para todos os Goienses ter 

um Município que em ano de apertos orçamentais, resolve investir, 

aumentando o seu orçamento em mais de 10%, apesar da redução das 

transferências da administração central. Revela audácia e capacidade em 

encontrar outras fontes de financiamento. Todos sabemos o quão importante 

é investir em épocas de ciclos negativos.  

Afirmou ainda, que todos se devem congratular em ter um Executivo que não 

se detém nas dificuldades e nos obstáculos, que procura encontrar as 

melhores e as mais inovadoras soluções para a resolução dos problemas, um 

executivo que aposta na capacidade, nas competências e nos projectos dos 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GÓIS 

 

 

 20 

Goienses – este é sem dúvida um executivo pró-activo, que sabe ouvir, sabe 

executar e sabe procurar os apoios necessários nas instituições regionais e 

nacionais que podem contribuir para a concretização dos mesmos, quer seja 

do governo, dos programas operacionais ou da administração 

descentralizada. Góis tem beneficiado da conjuntura de disponibilidade do 

governo em apoiar todos os projectos apresentados até agora, tanto neste 

como no executivo anterior. Mesmo numa conjuntura complexa, é motivante 

e animador ver o município de Góis como motor da economia local e a dar o 

exemplo que temos de ser optimistas e ter horizontes largos. Acrescentou que 

é do conhecimento de todos que o presente documento é técnico e que 

alguns ajustamentos irão ser implementados ao longo do ano, mas o que 

importa realçar é o sinal que o executivo dá a toda a comunidade, por estes 

motivos informou o Grupo Municipal do Partido Socialista irá votar 

favoravelmente. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu estar surpreendido pelo 

facto dos senhores deputados não terem feito qualquer referência ao 

orçamento da Assembleia Municipal, tendo prestado alguns esclarecimentos 

relativamente a este. 

A senhora Presidente da Câmara informou que relativamente às questões 

colocadas pelo senhor deputado Jaime Garcia, nomeadamente no que 

concerne às verbas provenientes do Parque Eólico Picos do Vale do Chão, 

informou que irá ser celebrado um Protocolo entre o Município de Góis, o 

Município de Castanheira de Pêra e a Parque Eólico de Vale do Chão, S.A., 

relativo à instalação do Parque Eólico de Picos e Vale do Chão, tendo para o 

efeito apresentado alguns procedimentos realizados para a instalação deste. 

Relativamente às verbas que o Município de Góis tem direito relativo ao 

Parque Eólico instalado na Serra da Lousã, informou que estão a ser tomadas 

as devidas diligências para a resolução desse assunto. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal felicitou a senhora Presidente da 

Câmara Municipal pela excelente apresentação de um documento explícito 

de fácil de leitura e compreensão. 
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Posto à votação o presente assunto foi aprovado por maioria com doze votos 

a favor, três abstenções e cinco contra, tendo sido apresentada declaração 

de voto contra pelos senhores deputados: Graça Maria Aleixo Carvalho, Pedro 

Miguel Conceição Agostinho, Maria do Céu Simões Alves, Victor Manuel 

Nogueira Dias e José Henriques Antunes, a qual constitui o Anexo I da presente 

Acta. 

6. MAPA DE PESSOAL/ANO 2011 - Foi presente a deliberação do Executivo da 

sua reunião de 14.12.2010, relativa ao Mapa de Pessoal para o ano de 2011. 

Usou da palavra o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia referindo 

que considera que o Mapa de Pessoal não é suficientemente explícito face à 

informação nele contida, não sendo perceptível sobre quais os lugares pré- 

existentes e os extintos, sendo apenas esclarecedor quanto aos lugares a criar. 

Mais referiu que no presente documento não estão contemplados alguns dos 

lugares que estavam previstos e autorizados no Mapa de Pessoal relativo ao 

ano de 2010. Seguidamente fez uma breve alusão aos lugares a criar no ano 

de 2011, tendo solicitado esclarecimento sobre o critério político que baseou a 

decisão de extinção e de criação de alguns lugares. 

Usou da palavra a senhora Presidente da Câmara Municipal informando que 

no presente Mapa de Pessoal para o ano de 2011 não houve lugar à extinção 

de lugares, tendo o mesmo sido elaborado em função das necessidades dos 

serviços. 

Prosseguiu, informando que com a criação das novas unidades orgânicas 

pressupõe-se a criação de lugares de chefe de divisão, tendo sido consensual 

entre a maioria socialista que os lugares de chefe de divisão iriam ser abertos 

faseadamente, numa lógica de contenção de despesa, tendo sido optado 

abrir no próximo ano somente um lugar de chefe de divisão. 

Acrescentou, que está também previsto a abertura de um lugar para técnico 

superior na área de Arquitectura para a DOUA, tendo sido para o efeito criado 

lugar no presente Mapa de Pessoal, informando ainda, que o Município de 

Góis recebeu em regime de mobilidade uma técnica superior da área de 

sociologia a qual dará apoio à DSCE.  
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Mais informou, que o ano de 2011 contemplará a criação de lugares de 

coordenadores de núcleo para as referidas divisões, por se entender que estas 

satisfazem as necessidades destes serviços. 

Terminou referindo que o Mapa de Pessoal é um documento aberto e 

dinâmico, pelo que se for entendimento da Câmara Municipal proceder a 

alterações, o mesmo será presente à Assembleia Municipal para deliberação. 

O senhor deputado Pedro Miguel Conceição Agostinho teceu alguns 

considerandos relativamente aos lugares a criar, por entender que face às 

restrições do Ministério das Finanças irá ser impossível a concretização dos 

mesmos. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que se o Executivo 

entendesse que o presente Mapa de Pessoal não fosse exequível, não o tinha 

apresentado nos moldes que apresentou. 

O senhor deputado Paulo Miguel Lemos Fernandes da Silva referiu que as 

recentes alterações orgânicas, a transferência de competências da 

administração central para a local, as novas atribuições, a aposentação de 

vários trabalhadores nos últimos 2 anos e as lacunas detectadas nalguns 

departamentos da autarquia, obrigam a abertura de concurso em matéria de 

recursos humanos. Apresentadas as justificações e analisada a 

documentação anexa, como líder do Grupo Municipal do Partido Socialista, 

informou que o Grupo Municipal do PS irá votar favoravelmente. 

Interveio a senhora Drª. Maria do Céu Simões Alves referindo que foi com 

agrado que pôde verificar através do conteúdo dos presentes documentos 

que irá existir uma reorganização dos serviços municipais rentabilizando 

consequentemente os recursos humanos existentes, esperando que esta 

reorganização se concretize no ano de 2011. Contudo ficou incrédula pela 

previsão de criação de mais 37 lugares patentes no presente documento, 

apesar de ser uma mera previsão poderá efectivamente vir a ser 

concretizada, o que a deixa “por terra” a sua esperança no que concerne à 

reorganização em termos de recursos humanos existentes na Câmara 

Municipal. 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que os lugares 

mencionados no Mapa de Pessoal como a “criar” foram devidamente 

ponderados e estudados, estando devidamente acautelada no orçamento a 

verba para a possível ocupação dos mesmos. 

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

e oito abstenções. O senhor Casimiro Alves Vicente, Presidente da Junta de 

Freguesia de Cadafaz, não votou por ter-se ausentado da reunião durante a 

discussão e votação deste assunto. 

7. 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 e 6 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à senhora 

deputada Drª. Graça Maria Aleixo de Carvalho para intervir. 

A senhora deputada Graça Maria Aleixo de Carvalho, iniciou a sua 

intervenção agradecendo a todos os elementos da Assembleia Municipal a 

aprovação do seu pedido de suspensão de mandato, o qual teve como 

apenas como fundamento motivos profissionais. Prosseguiu informando, que 

pelos mesmos motivos e face ao lugar que ocupa profissionalmente, será de 

todo impossível dedicar-se empenhadamente à causa política, pelo que é seu 

entendimento que não reúne condições para continuar como deputada 

desta Assembleia Municipal, tendo para o efeito apresentado oralmente a 

renúncia do seu mandato. 

Terminou desejando as maiores felicidades ao actual Executivo bem como a 

todos os elementos da Assembleia Municipal. 

PÚBLICO: Dada a palavra ao público. Não houve nenhuma intervenção. 

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

declarada encerrada a sessão, eram vinte e horas e trinta minutos, da qual 

para constar se lavrou a presente acta que irá ser assinada pelo senhor 

Presidente e pelos Secretários.  
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O Presidente,_____________________________________ 

 

O Primeiro Secretário,_____________________________ 

 

O Segundo Secretário,____________________________ 

 

 

 


