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ACTA Nº 2/2010 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

NO DIA VINTE E OITO DE ABRIL DE DOIS MIL E DEZ. 

Aos vinte e oito dias do mês de Abril de dois mil e dez, no Auditório da 

Biblioteca Municipal, reuniu a Assembleia Municipal pelas dezassete horas com 

a seguinte ordem de trabalhos: 

 

APROVAÇÃO DA ACTA Nº 1/2010 

INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL APRECIAÇÃO 

DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 

ELEIÇÃO DE UM REPRESENTANTE DE JUNTA DE FREGUESIA À ASSEMBLEIA DISTRITAL 

DE COIMBRA 

DAF/RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

ANO DE 2009 

PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE UM 

PROJECTO INTEGRADO TURÍSTICO NA QUINTA DO BAIÃO 

APRECIAÇÃO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA 

 
Estavam presentes os senhores:  

Presidente: José António Pereira de Carvalho 

1º Secretário: Jaime Miguel Fernandes Garcia. 

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

Vogais: Ana Cristina Garcia Cunha e Santos, Antonino dos Prazeres Antunes, 

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

Céu Simões Alves, Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões, Paulo 

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

Victor Manuel Nogueira Dias.  

Presidentes das Juntas de Freguesia de: 

Cadafaz – Casimiro Alves Vicente 

Colmeal - Carlos da Conceição de Jesus 

Góis - Alberto Jorge Alves dos Reis  

Vila Nova do Ceira - António José Madeira Gouveia 
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Faltas: Abílio Manuel Bandeira Cardoso, Sílvia Maria Gonçalves Fernandes 

Nogueira dos Santos e Vitor Jesus Marques 

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

de Lurdes Oliveira Castanheira  

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

Diamantino Jorge Simões Garcia, Maria Helena Antunes Barata Moniz. 

 

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

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

Júlio Fernando Garcia Alvoeiro, ao senhor Pedro Miguel da Conceição 

Agostinho, elemento do Grupo Municipal do PSD. 

 

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

horas, tendo informado da ausência dos senhores deputados, apresentando 

as respectivas justificações, as quais foram aprovadas por unanimidade. 

 

1. APROVAÇÃO DA ACTA Nº1/2010 - O senhor Presidente Assembleia Municipal 

deu a palavra aos membros dos Grupos Municipais para se pronunciarem 

relativamente à Acta nº1/2010.  Posto à votação este ponto foi aprovado por 

maioria, com 14 votos a favor e 3 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 

26.02.2010 até à presente data. 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO – Relativamente 

a este ponto o senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra aos 

deputados para se pronunciarem. 

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

grupo municipal do PPD/PSD propôs que seja criada uma Comissão, a nível da 

Assembleia, para apreciar e apresentar conclusões à Mesa, sobre a futura 

proposta  da Câmara Municipal sobre as Taxas. 
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Mais referiu que, sendo do conhecimento do grupo municipal do PPD/PSD, 

através de militantes do PSD e de outros munícipes, alguns conflitos entre 

“governantes e governados” solicitou autorização para dirigir as seguintes  

questões à Câmara Municipal: 

a) Tendo a lei imposto que fossem reclassificados todos os funcionários 

municipais: a pergunta é se todos os funcionários do Município de Góis já o 

foram? Em caso negativo o porquê? 

b) Tendo a Câmara Municipal anulado parte dos “concursos” para ingresso de 

pessoal, que tinham sido abertos no mandato anterior, a nossa pergunta, que 

servirá como esclarecimento político e de possíveis tomadas de posição 

administrativas, quais as razões para tal tomada de posição e actuação? 

c) Por conhecimento directo do Grupo Municipal do PPD/PSD de que foram 

tomadas, no passado, alguns compromissos que estão agora a causar 

dificuldades financeiras ao novo elenco municipal, procuramos igualmente à 

Câmara Municipal que nos esclareça sobre este assunto.  

d)Se a Câmara Municipal já deu cumprimento à deliberação de 29 de 

Setembro de 2009? Em caso negativo o porquê? 

e) O que se passa com as diversas parcerias e protocolos existentes entre o 

Município de Góis e algumas Autarquias e Instituições Públicas e Privadas? 

Foi dada a palavra à senhora Presidente da Câmara Municipal para se 

pronunciar sobre as questões propostas. A senhora Presidente da Câmara 

Municipal, informou o senhor deputado que irá responder por escrito às 

questões apresentadas. 

Usou da palavra o senhor deputado Antonino dos Prazeres Antunes 

agradecendo à Câmara Municipal pelo cumprimento das suas anteriores 

solicitações, contudo referiu que a rede viária da freguesia de Alvares carece 

de algumas reparações/beneficiações. 

Interveio a senhora deputada Ana Cristina Garcia e Cunha Santos que 

questionou relativamente à deslocalização do Mercado semanal, para o 

Largo Francisco Inácio Dias Nogueira (Largo do Pombal), informando que o 
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Grupo Municipal da CDU não concorda com essa posição, tendo-a 

devidamente fundamentado. 

Interveio o senhor deputado António Gouveia que agradeceu à Câmara 

Municipal ter recebido os elementos da Junta de Freguesia de Vila Nova do 

Ceira, prevalecendo-se da oportunidade para questionar sobre o ponto de 

situação da deslocalização da pocilga de Vila Nova do Ceira para outra área, 

questão devidamente esclarecida pela senhora Presidente da Câmara 

Municipal. 

O senhor deputado Paulo Silva apresentou algumas questões, nomeadamente  

a carta dirigida à sua pessoa pela senhora Vereadora Maria Helena Antunes 

Barata Moniz, em resposta à sua intervenção na reunião da Assembleia 

Municipal de 26.02.2010, pelo que a senhor Vereadora do PSD teceu alguns 

considerandos sobre o porquê da mesma. 

Seguidamente o senhor deputado questionou: sobre a existência de algum 

regulamento da Câmara Municipal para a atribuição de subsídios; ponto da 

situação das obras no edifício dos Paços do Concelho; quanto às actuais 

instalações da DAF,  bem como às dívidas contraídas  pelo anterior Executivo, 

dando alguns exemplos das mesmas e, por último o ponto da situação do 

negócio de compra e venda da parcela de terreno  na Quinta do Baião à 

Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra. Relativamente a 

estas questões a senhora Presidente da Câmara Municipal esclareceu 

devidamente o senhor deputado Paulo Silva. 

Interveio o senhor deputado Jaime Garcia que apresentou as suas felicitações 

ao senhor deputado Pedro Agostinho. Seguidamente teceu alguns 

considerandos relativamente à conjuntura económica que o País e o resto do 

mundo estão a atravessar, bem como ao ponto da situação da EN342, 

fazendo referência às questões aqui apresentadas pela bancada do PSD. 

Usou da palavra a senhora deputada Maria de Lurdes Barata que expressou o 

seu total apoio à senhora Presidente da Câmara Municipal relativamente ao 

processo da Quinta do Baião, tendo para o efeito lido uma comunicação a 

qual fica a constituir o Anexo I da presente Acta. 
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Usou da palavra o senhor Victor Dias questionando se na próxima acta 

constarão as questões apresentadas pelo senhor líder de bancada do PS. 

Usou da palavra a senhora deputada da CDU a qual apresentou a sua 

posição relativamente à intervenção do senhor deputado Paulo Silva, 

relativamente às actuais instalações da DAF. 

4. ELEIÇÃO DE UM REPRESENTANTE DE JUNTA DE FREGUESIA À ASSEMBLEIA 

DISTRITAL DE COIMBRA – O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou 

a Assembleia Municipal que urge a necessidade de eleger um representante 

de Junta de freguesia à Assembleia Distrital de Coimbra. Seguidamente propôs 

aos grupos municipais a apresentação de proposta de eleição, tendo única e 

exclusivamente sido apresentada para o efeito pelo grupo municipal do PS a 

proposta de eleição do senhor Carlos da Conceição Jesus, Presidente da 

Junta de Freguesia de Colmeal para a aludida Assembleia Distrital.  

Posta à votação por escrutínio secreto, foi a mesma aprovada por maioria 

com 10 votos a favor, 1 abstenção e 6 contra. 

5. DAF/RELATÓRIO DE GESTÃO E DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 

ANO DE 2009 – Foi presente a deliberação do Executivo da sua reunião de 

13.04.2010, relativamente ao Relatório de Gestão e documentos de Prestação 

de Contas referentes ao ano de 2009. O senhor Presidente da Assembleia 

Municipal deu conhecimento aos presentes do conteúdo da deliberação e 

sua aprovação, tendo tecido alguns considerandos sobre os presentes 

documentos. 

Usou da palavra o senhor Victor Manuel Nogueira Dias que referiu que os 

responsáveis pela elaboração das listas do PPD/PSD ao longo  dos últimos trinta 

anos mantiveram o desejo sincero de que os seus eleitos, quer como 

governantes directos ou em equipas, tudo fizessem pelo melhor para o 

concelho  de Góis e seus residentes. Acrescentou, que a prova disso foi que 

nas últimas eleições autárquicas “escolheram” para ser eleitos, alguns com 

provas dadas com outras cores políticas, os melhores, de momento, para 

transformarem, para melhor  o concelho de Góis e possibilitar uma melhor vida 

para os seus compatriotas. Por último, referiu, que esperando que no futuro  os 
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eleitos pelo PPD/PSD em equipa  com os outros eleitos, tudo façam para criar, 

transformar e eliminar o necessário para manter o “desejo sincero de tudo 

fazerem pelo melhor para o concelho de Góis e seus residentes”. 

Interveio o senhor deputado Paulo Silva que apresentou a sua opinião sobre os 

documentos em discussão, considerando que o documento não apresenta 

grandes obras executadas, tecendo também a sua opinião relativamente à 

acumulação de funções por parte de alguns trabalhadores da Autarquia. 

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

frequência com que se invocam nas sessões desta Assembleia, louvores aos 

funcionários camarários, constituindo o louvor verdadeira distinção de mérito, 

capacidade e empenho no exercício das funções, resulta de tal frequência 

de exortação de louvores, a subversão do próprio conceito e sentido de 

distinção do louvor. Relativamente ao exercício das funções  dos anteriores 

executivos do PS, indigna tal apresentação de contas, quando o valor total de 

receitas do Município no ano de 2009, é de sete milhões de euros, os quais, 

consumidos na maior fatia em despesas correntes, com uma obra realizada, 

com o ridículo valor de cento e vinte mil euros, resultados, que considera 

envergonhar todos os Munícipes. 

O senhor deputado Jaime Garcia apresentou a sua opinião sobre os 

documentos em apreciação, lamentando contudo a baixa execução do 

Plano, tendo proposto que aquando apresentação destes mesmos 

documentos relativos ao ano de 2010 que estes plasmem os encargos com os 

trabalhadores da Autarquia. Relativamente aos louvores aos trabalhadores 

concorda totalmente com a atribuição dos mesmos quando o são merecidos. 

Usou da palavra a senhora deputada da CDU que referiu concordar com a 

atribuição dos méritos aos trabalhadores, tendo devidamente fundamentado 

a sua opinião. 

Usou da palavra o senhor deputado Victor Dias que apresentou alguns 

considerandos sobre os autarcas do PSD, tendo complementado com alguns 

exemplos. 
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Usou da palavra o senhor líder de bancada do PS que afirmou que se devem 

reforçar as boas práticas dos trabalhadores do Município. 

Posto à votação este assunto foi aprovado por maioria, com 12 votos a favor e 

5 abstenções, tendo sido apresentada uma declaração de voto, pelo senhor 

Victor Manuel Nogueira Dias, cuja cópia fiel fica a constituir o Anexo II da 

presente Acta. 

6. PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO PARA PROMOÇÃO E EXECUÇÃO DE UM 

PROJECTO INTEGRADO TURÍSTICO NA QUINTA DO BAIÃO - Foi presente a 

deliberação do Executivo da sua reunião ordinária de 09.03.2010, 

relativamente à celebração de Protocolo de  Cooperação para Promoção e 

Execução  de um Projecto Integrado  Turístico na Quinta do Baião. 

O senhor Presidente deu conhecimento ao Executivo do conteúdo da 

deliberação do Executivo, bem como do referido protocolo tendo tecido 

alguns comentários bastante positivos relativos ao investimento que se 

pretende implantar na Quinta do Baião, fazendo para o efeito uma breve 

apresentação do currículo do promotor. 

Seguidamente o senhor deputado Jaime Garcia deu conhecimento da 

caracterização do citado Projecto. 

A senhora líder da CDU referiu que se trata de um Projecto com alguma 

utopia, não crendo que o mesmo se venha a concretizar no tempo previsto, 

tendo em conta a realidade económica que o País atravessa, entre outros 

condicionantes que exemplificou. 

A senhora deputada Maria do Céu Simões Neves fez alguns considerandos 

bastantes positivos sobre o citado projecto, o qual será uma alavanca para o 

desenvolvimento turístico do concelho, bem como da economia local. 

Usou da palavra o senhor deputado Paulo Silva que apresentou a sua opinião 

sobre as intervenções das senhoras deputadas da CDU e do PSD, afirmando 

que este Projecto será uma real fonte de riqueza para o concelho e região, a 

todos os níveis. 

O senhor deputado Victor Manuel Nogueira Dias, referiu que sempre o 

PPD/PSD esteve ao lado  ou se necessário à frente de quem por bem tenha 
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estado,  esteja, ou venha no futuro, e pretenda com o seu saber, dinheiro  e 

capacidades profissionais valorizar o concelho de Góis proporcionando desta 

forma aos seus residentes  uma forma de melhor  viver na “sua” terra. 

O senhor deputado Jaime Garcia expressou a sua opinião relativamente às 

anteriores intervenções, tendo apresentado alguns considerandos sobre o 

interesse para o concelho deste Projecto.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra à senhora 

Presidente da Câmara Municipal para se expressar relativamente ao presente 

assunto.  

A senhora Presidente da Câmara Municipal teceu alguns comentários 

relativamente às intervenções realizados sobre este assunto, tendo esclarecido 

alguns pontos aqui focados relativamente ao investimento que se pretende 

realizar na Quinta do Baião, bem como dado conhecimento que no dia 06 de 

Maio irá se realizar a apresentação pública deste Projecto, no Auditório da 

Biblioteca Municipal de Góis, pelas 12.00 horas, ficando o convite para quem 

pretender assistir à mesma. 

Seguidamente foi dada a palavra aos senhores líderes de bancada para se 

pronunciarem novamente. 

A senhora líder de bancada da CDU, informou que não põe em causa os 

investimentos turísticos no concelho, só que tendo em conta os factores que 

apresentou e a dimensão do Projecto, é seu entendimento que se trata de um 

Projecto megalómano. Contudo, se este vier a ser uma realidade no concelho 

de Góis, terá que admitir que a sua opinião estava errada e congratular os 

promotores. 

Posto à votação este ponto foi aprovado por maioria, com 16 votos a favor e 1 

contra, tendo sido apresentada pelo senhor Victor Manuel Nogueira Dias, uma 

declaração de voto, cuja cópia fiel fica a constituir o Anexo III da presente 

Acta. 

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

senhor Presidente da Assembleia Municipal pôs à disposição dos senhores 

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

PÚBLICO: Dada a palavra ao público 

Usou da palavra o senhor Victor Manuel Fonseca Duarte que questionou o 

senhor líder da bancada do PS, relativamente à pessoa da Câmara Municipal 

de Góis que o informou que o atraso na colocação dos professores das 

Actividades Extra Curriculares se devia à sua pessoa, enquanto Chefe de 

Gabinete do anterior Executivo, questão que desejaria ter uma resposta. 

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

declarada encerrada a sessão, eram dezanove horas, da qual para constar se 

lavrou a presente acta que irá ser assinada pelo senhor Presidente e pelos 

Secretários.  

   
 

 
 

O Presidente,_____________________________________ 
 
O Primeiro Secretário,_____________________________ 
 
O Segundo Secretário,____________________________ 
 
 

 

 


