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ACTA Nº 3/2009 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

NO DIA VINTE E SEIS DE JUNHO DE DOIS MIL E NOVE 

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

Biblioteca Municipal, reuniu a Assembleia Municipal pelas dezassete horas com 

a seguinte ordem de trabalhos: 

1. APROVAÇÃO DA ACTA Nº 2/2009  

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 

4. APRECIAÇÃO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO 
 

Estavam presentes os senhores:  

Presidente: José António Pereira de Carvalho. 

1º Secretário: António Manuel das Neves Baeta.  

2º Secretário: Sílvia Maria Gonçalves Fernandes Nogueira dos Santos. 

Vogais: Alexandre José Ramos Vieira, Amílcar José Barata Aleixo, Antonino dos 

Prazeres Antunes, Dina Marlene Bandeira Carvalho, Jaime Miguel Fernandes 

Garcia, José Manuel Sequeira Cardoso Bandeira, Justino Geraldes, Manuel 

Enéscio de Almeida Gama, Tânia Isabel de Almeida Neves e Victor Manuel 

Nogueira Dias. 

Presidentes das Juntas de Freguesia de: 

Alvares – Victor Manuel Fonseca Duarte 

Cadafaz – Casimiro Alves Vicente 

Colmeal – Henrique Brás Mendes 

Góis - Alberto Jorge Alves dos Reis  

Vila Nova do Ceira - António Alberto Ferreira Monteiro  

Faltas: Hermenegildo João da Silva e Júlio Fernando Garcia Alvoeiro. 

Da Câmara Municipal registou-se a presença do senhor Presidente, José Girão 

Vitorino.  

Vereação: Diamantino Garcia, Daniel Neves, Maria Helena Barata Moniz e 

Graça Aleixo 
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Antes do início da ordem de trabalhos o senhor Presidente da Assembleia 

Municipal apresentou votos de rápidas melhoras ao senhor deputado Júlio 

Fernando Garcia Alvoeiro, o qual se encontra em fase de restabelecimento 

numa unidade hospital no concelho de Tábua, conforme informação do 

senhor deputado Victor Dias. 

Seguidamente propôs a atribuição de um voto de pesar pelo falecimento do 

senhor Dr. José Faria, fazendo referência ao seu percurso de médico e autarca 

no concelho de Góis. Posta à votação, a proposta foi aprovada por 

unanimidade pela Assembleia Municipal. O senhor Presidente da Assembleia 

Municipal informou que iria comunicar à família do senhor Dr. José Faria o voto 

de pesar aprovado. 

1. APROVAÇÃO DA ACTA Nº 2/2009 – A Assembleia Municipal deliberou por 

treze votos a favor e três abstenções aprovar a Acta nº 2 realizada no dia 

27.04.2009. A senhora Drª Tânia Isabel de Almeida Neves, justificou a sua 

abstenção, em virtude de não ter estado presente na última reunião desta 

Assembleia. 

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL – O senhor 

Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento aos presentes da 

seguinte correspondência remetida à Assembleia Municipal desde a reunião 

de 27.04.2009 até à presente data: 

a) Ofício da Câmara Municipal de Góis que deliberou insurgir-se contra a 

alteração da sede do Ministério da Economia – Delegação Regional do 

Centro, para o Distrito de Aveiro. 

b) Moção da Comunidade Inter-Municipal do Baixo Mondego contra a 

situação atrás referida. 

c) Moção da Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares contra a 

deslocação da Delegação Regional do Ministério da Economia. 

d) Relatório de Actividades da Câmara Municipal relativo ao primeiro 

trimestre no ano em curso, o qual ficou à disposição dos deputados para 

consulta. 
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e) Deu conhecimento que continua a aguardar uma comunicação da Junta 

de Freguesia de Alvares para agendamento de reunião com outras 

Instituições, relativamente ao possível encerramento da extensão de saúde 

de Cortes. 

f) Informou que no dia 16.06.09 recebeu do Centro Social Rocha Barros um 

ofício o qual solicita a intervenção da Assembleia Municipal junto da Câmara 

Municipal para que a Câmara dê seguimento à deliberação de Fevereiro de 

2003, relativamente à cedência do prédio urbano junto desta IPSS, a fim de 

poderem proceder a obras de ampliação deste equipamento social. Face ao 

presente documento, o senhor Presidente da Assembleia Municipal informou 

que irá solicitar à Câmara Municipal para que rapidamente se pronuncie 

sobre este assunto, relembrando que foi uma deliberação aprovada em 2003. 

Mais informou, que o Centro Social Rocha Barros deseja elaborar uma 

candidatura para a ampliação do seu equipamento, e não poderá fazê-la 

enquanto a propriedade pertença da Câmara Municipal não estiver em seu 

nome. 

g) Por último deu conhecimento de um documento entregue pelo senhor 

Vice-Presidente da Câmara Municipal, no qual está explicito a sua vontade 

que o mesmo seja do conhecimento da Assembleia Municipal, onde consta 

que o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia e a senhora 

Vereadora Maria Helena Barata Moniz, foram notificados, na qualidade de 

arguidos, nos termos e para os devidos efeitos legais, de que foi proferido 

despacho de arquivamento no inquérito (processo:108/07.1TAAGN), relativo 

ao processo de venda da parcela da Quinta do Baião à Associação de 

Desenvolvimento Integrado da Beira Serra, nos termos  do artº 277º do Código 

de processo penal, conforme comunicação do Departamento de 

Investigação e Acção Penal de Coimbra. 

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

Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra aos senhores deputados 

para se pronunciassem relativamente aos assuntos que achem ser de 

interesse para o Município. 
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Usou da palavra o senhor Jaime Garcia que começou por felicitar o senhor 

Presidente da Assembleia pela conclusão da licenciatura em Direito. 

Relativamente ao desaparecimento do senhor Dr. José Faria referiu que foi 

uma grande pessoa dedicada a Góis, pelos cargos que exerceu em algumas 

Instituições do concelho, demonstrado o seu pesar pelo falecimento. 

Relativamente à sugestão apresentada pelo senhor Presidente Assembleia na 

última sessão de apresentar uma moção relativamente à deslocação da 

Delegação Regional do Ministério da Economia de Coimbra, mencionou que 

dado que houve uma declaração de repúdio votada por unanimidade pela 

Câmara Municipal, facto ocorrido antes da última Assembleia e não tendo 

sido essa deliberação remetida à Assembleia em tempo útil de modo a ter-

mos conhecimento atempadamente da mesma, é sua opinião que é 

extemporâneo, elaborar uma nova moção e remete-la às competentes 

entidades, propondo que a Assembleia Municipal subscreva o voto de 

repúdio aprovado pela Câmara Municipal. O senhor Presidente da 

Assembleia informou os presentes das entidades a quem a Câmara remeteu o 

voto de repúdio, tendo então o senhor Jaime Garcia proposto que a 

Assembleia Municipal subscreve-se esse mesmo voto, sendo este assunto 

posto à votação e aprovado com dezasseis votos a favor e duas abstenções. 

Seguidamente o senhor deputado Jaime Garcia fez alusão à elevada 

abstenção nas recentes eleições europeias, alertando que devia existir por 

parte dos partidos um maior incentivo à participação cívica, esperando que 

esta situação não se repetida nas próximas eleições legislativas e autárquicas. 

Fez também uma referência à visita do senhor Primeiro Ministro a Góis, tendo 

tecido alguns comentários ao Programa que este apresentou bem como a 

esta iniciativa ter sido realizada em Góis, evidenciado o facto de ter sido feita 

alusão ao avanço do concurso para as obras da nova EN342. Fez também 

uma breve alusão à situação do senhor deputado Victor Duarte, que embora 

ele esteja nesta Assembleia Municipal por inerência por ser Presidente da 

Junta de Freguesia de Alvares é público que este deixou de ser militante do 

Partido Socialista. À semelhança do que fez o senhor Vice-Presidente da 
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Câmara Municipal, que anunciou em reunião de Câmara a sua qualidade de 

independente, questionou qual é a presente situação do senhor deputado 

Victor Duarte perante esta Assembleia Municipal. De seguida, expôs alguns 

considerandos relativamente aos concursos que o Município abriu para o seu 

quadro. Terminou a sua intervenção referindo que um jovem goiense atingiu 

um resultado meritório no Desporto Motorizado, sendo de salutar que Góis tem 

um campeão nacional em MotoCross MX2 – Júnior que é o Diogo Ventura, 

residente na localidade de Regateira, tendo ficado aqui registado as suas 

felicitações a este jovem. 

Usou da palavra o senhor deputado Alexandre José Ramos Vieira, tendo 

começado por fazer alusão ao falecimento do senhor Dr. José Faria, 

lamentando o facto que durante a cerimónia fúnebre não ter estado 

presente mais população do concelho, tendo em conta todo o seu percurso 

de vida profissional, social, solidária e autárquica no concelho de Góis. 

Relativamente à convocação de uma reunião por parte do senhor Director 

do Centro de Saúde de Góis, sendo objecto de discussão o possível 

encerramento da extensão de saúde de Cortes, referiu que a população 

concelhia tem de estar preparada para este tipo de situações, não só na 

área da saúde, bem como em outras, os quais têm directamente a ver com a 

rentabilização e a gestão de recursos e consequentemente com a realidade 

que se vive neste concelho que é a desertificação, e não existindo pessoas 

em determinadas localidades, não se irá justificar a existência de serviços. 

Mais referiu, que tem existido uma falta de articulação entre a Câmara 

Municipal e o Centro de Saúde no sentido de informarem as populações e 

alertarem para esta realidade, porque o que se está a passar em Cortes, já se 

passou com as extensões de saúde de Cadafaz, Colmeal e Cabreira, não 

tendo existido informação à população relativamente aos motivos do 

encerramento destas unidades de saúde, sendo meritório o trabalho das 

Juntas de Freguesia e do Município no transporte de utentes destas 

localidades até à sede do concelho a fim de serem consultados por um 

médico. Acrescentou, que como técnico na área da saúde, é sua opinião 
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que os utentes são bem mais atendidos na sede do Centro de Saúde, uma 

vez que esta reúne todas as condições para um melhor atendimento.  

Como membro de uma comissão que foi criada nesta Assembleia de 

acompanhamento aos problemas dos jovens menores do concelho, 

nomeadamente ter um acompanhamento mais próximo da Comissão de 

Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) informou todos os presentes, pese 

embora seja do conhecimento geral que Inês Filipa Francisco ficou órfã no 

final do ano transacto, vivendo com sua mãe na Quinta do Moinho em 

Bordeiro, sendo a sua mãe oriunda da freguesia de Alvares. Informou que este 

processo esteve nas mãos da CPCJ local a qual sugeriu entregar a guarda da 

criança a uma família de Góis, que a acolheu até há pouco tempo. No 

entanto, não estando esta família disposta a assumir a adopção plena da 

criança, decidiu a CPCJ que o Tribunal de Família e Menores determinasse 

que a criança transite para uma Instituição de Acolhimento a Menores e 

seguir os trâmites legais da adopção, lamentando que mais uma criança irá 

sair do concelho de Góis. Mais acrescentou que, embora alguns técnicos que 

integram a CPCJ tenham por vezes uma atitude “fria” a qual deverá ter a ver 

com as suas atribuições e com aquilo que a Lei determina, parece-lhe que se 

esta situação tivesse sido conduzida de outra forma essa criança poderia 

continuar a residir no concelho de Góis. 

Em relação à visita do senhor Primeiro Ministro, concorda com as palavras 

proferidas pelo senhor deputado Jaime Garcia, lamentando contudo a falta 

de informação desta iniciativa por parte da Câmara Municipal, a que o 

senhor Presidente da Assembleia informou que a Câmara Municipal e até ele 

próprio só teve conhecimento deste evento a escassas horas da sua 

realização. 

Interveio o senhor Presidente da Câmara Municipal o qual referiu que a nível 

da saúde e consequentemente das extensões de saúde concelhias tem a 

Câmara Municipal envidado esforços para que as mesmas funcionem em 

pleno e não encerrem e o fruto desse esforço é o funcionamento do SAP 24 

horas por dia, não estando previsto o encerramento num futuro próximo. 
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Quanto às extensões de saúde, algumas encerraram por falta de condições 

técnicas e humanas, sendo a falta de médicos no concelho infelizmente uma 

realidade presente, acrescentando que tudo fará para que se evite o 

encerramento de mais unidades de saúde no concelho. Contudo e apesar 

de se verificar o encerramento de algumas destas extensões, a Câmara e a 

Junta de Freguesia de Cadafaz disponibilizam transporte aos utentes para a 

sede de concelho. 

Em relação ao caso exposto pelo senhor deputado Alexandre Vieira da 

criança que ficou órfã, informou que a CPCJ agiu de acordo com a Lei, e 

cumprindo essa mesma Lei teve de comunicar este caso ao Ministério Público 

o qual posteriormente tomará as devidas diligências. 

Dada a palavra à senhora Vereadora Helena Moniz, começou por referir que 

não pode permitir que o senhor deputado Alexandre Vieira teça as 

considerações que aqui teceu perante esta Assembleia, tendo o senhor 

Presidente da Assembleia Municipal intervindo solicitando alguma 

moderação no assunto objecto de intervenção da senhora Vereadora. A 

senhora Vereadora referiu que a CPCJ deverá ter o direito de justificar a sua 

atitude e naturalmente, como é do conhecimento do senhor deputado, a 

CPCJ perante a posição do senhor Alexandre Vieira e da sua esposa, teve o 

cuidado de os convidar para uma reunião conjunta com todos os elementos 

da Comissão para serem esclarecidos. Explicou que o caso que ocorreu e 

que já foi relatado, trata-se de uma menor, com idade de três anos que ficou 

órfã de mãe não se conhecendo o pai, não tinha familiares directos próximos 

conhecidos, e o que a CPCJ tem obrigatoriamente que fazer é comunicar ao 

Ministério Público no prazo de vinte e quatro horas, após conhecimento a 

situação ocorrida. A CPCJ foi procurada por uma pessoa que se disponibilizou 

a tomar conta da criança até a situação ser resolvida e, naturalmente, na 

comunicação remetida ao Tribunal de Família e Menores, foi referida essa 

situação, acrescentando ter sido unicamente aquela pessoa que até àquela 

hora se mostrou disponível para isso. Se esta situação não tivesse sucedido, o 

que teria acontecido, era que a CPCJ teria que comunicar com a 
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emergência social que de imediato viria buscar a criança, isto é, a criança 

não iria agora para adopção, mas teria ido no dia em que foi contacto o 

Ministério Público. 

O senhor Alexandre Vieira referiu que não proferiu nenhuma inverdade em 

relação a esta matéria, e que o seu objectivo principal era apenas informar a 

Assembleia Municipal dessa ocorrência, manifestando a sua opinião, que vai 

no sentido de que pensava que se a situação tivesse sido trabalhada e 

orientada de outra forma, essa criança ainda poderia estar a residir em Góis. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que o que a CPCJ 

delibera em relação aos casos que vão aparecendo, com base no que 

julgam ser  melhor para os menores, de acordo com a legislação em vigor. 

Interveio o senhor Antonino dos Prazeres Antunes que começou por fazer 

alusão ao seu aviso feito atempadamente na Assembleia da Junta de 

Freguesia de Alvares e nesta Assembleia Municipal, tendo posteriormente sido 

do seu conhecimento, por terceiros, que um empresário se dirigiu à Câmara 

de Góis e não foi recebido. O senhor Presidente da Assembleia questionou o 

senhor deputado de onde era o putativo empresário, tendo obtido como 

resposta que era de uma localidade próxima de Pedrógão Grande. Mais 

informou, que em conversa tida com este, foi informado de que foi muito mal 

recebido, tendo deixado o sócio nas instalações onde funciona actualmente 

a Câmara Municipal, referindo também que foram dez postos de trabalho 

que saíram do concelho, indo investir na zona da Graça (Pedrógão Grande) 

junto à fábrica da Biomassa, o que é muito péssimo acontecer no nosso 

concelho. É péssimo, disse, uma vez que a Câmara já tinha sido alertada, não 

tendo o senhor Presidente não tem culpa porque estava ausente. Como está 

em acta, nem era preciso o empresário deslocar-se à Câmara, pois a 

Autarquia é que deveria ir ter com o empresário, como já aconteceu em 

outras ocasiões. Acrescentou, que esta situação é lamentável para o 

concelho, porque no vizinho concelho de Pedrógão Grande, foi recebido e 

irá proceder à instalação do seu negócio num lote municipal. Lamentando 

esta situação, aditou que talvez se este fosse de Góis ou de Vila Nova do 
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Ceira fosse acarinhado, mas como é da freguesia de Alvares, não sabe. 

Referiu ainda, que o senhor Presidente da Câmara na altura deste episódio 

não se encontrava presente. São outras pessoas. As pessoas estão cá, estão a 

receber dinheiro. 

Seguidamente fez alusão ao lote no Pólo Industrial de Alvares, que só agora é 

que estava a ser arranjado, questionando o porquê de na presente data 

começarem os trabalhos na beneficiação do mesmo, lastimando esta 

situação, uma vez que as pessoas interessadas se foram embora, facto que 

lamenta, lamentando também as obras que estão a ser realizadas na estrada 

de acesso atrás deste. 

Relativamente à extensão de saúde de Cortes, afirmou que já viu um papel 

na rua a informar que esta não iria fechar, não sabendo quem é que fez isso, 

tendo então, o senhor Presidente da Assembleia Municipal questionado qual 

a entidade que passou essa informação, ao que o senhor deputado 

respondeu saber de quem é a responsabilidade do mesmo, referindo porém  

não valer a pena estar a nomear nomes. 

Seguidamente referiu que “é lamentável que quando as pessoas ocupam 

certos gabinetes e sendo políticos, é lamentável  disse, que se saiba fora 

destes que sendo da sua responsabilidade efectuar um determinado 

trabalho, o faça como sendo um favor”, tendo o senhor Presidente da 

Assembleia Municipal intervindo referindo para que o senhor deputado fosse 

mais explicito nas suas intervenções, de modo a que todos os presentes 

possam entender o que se quer dizer. O senhor deputado explicou que foi 

solicitado por parte da sua mulher, enquanto empresária, um determinado 

serviço público, e que o mesmo ao ser realizado foi interpretado como que 

um favor. No seguimento, da sua intervenção na anterior sessão da 

assembleia relativamente à carta que endereçou referente a uma estrada 

que foi efectuada na freguesia de Alvares, a qual não teve a viabilidade que 

deveria ter, questionou qual o ponto de situação, questão directamente 

dirigida ao senhor Vice-Presidente da Câmara, ao que o senhor Presidente da 

Assembleia Municipal  informou que todas as questões têm de passar pela 
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mesa da Assembleia. Mais referiu, que o pedido de resposta à sua carta foi ao 

senhor assessor da Câmara e não ao senhor Presidente da Junta. Mais referiu 

que, quando as entidades mandam fazer determinado trabalho devem ter o 

dinheiro para o fazer e consequentemente para realizar o pagamento à 

empresa a quem foi adjudicada a obra. 

Interveio o senhor Presidente da Assembleia que informou que relativamente 

à carta entregue na Assembleia Municipal pelo senhor deputado Antonino 

dos Prazeres Antunes, a Assembleia Municipal obteve resposta da Câmara 

Municipal, sendo esta clara relativamente ao assunto exposto, isto é, a 

Câmara Municipal informou que a responsabilidade da aludida obra seria da 

Comissão de Melhoramentos de Cortes. Neste sentido, solicitou ao senhor 

Presidente da Câmara que se pronunciasse sobre este assunto. O senhor 

Presidente da Câmara referiu que “por estarmos num ano de eleições as 

obras camarárias não irão parar e como é do conhecimento de todos só no 

presente ano é que foi possível a realização de algumas obras em virtude das 

verbas no Quadro Comunitário. Só agora é que parte das candidaturas foram 

aprovadas e consequentemente as verbas para as mesmas foram 

desbloqueadas possibilitando dar continuidade aos projectos que nos 

propusemos realizar”. 

Dada a palavra ao senhor Vereador Diamantino Garcia, referiu que lhe 

parece desproporcionado ter feito um reparo na maneira como a sua colega 

Vereadora respondeu a um deputado da Assembleia e que deixe um 

deputado da Assembleia fazer algumas insinuações graves, fazendo uma 

série de acusações as quais não têm peso nem medida, tendo posto em 

causa algumas coisas, e que o senhor Presidente da Assembleia Municipal 

não tenha tido a mesma postura em relação a isso. Mais referiu que tem 

muita dificuldade em responder ao senhor deputado Antonino Antunes, 

porque se fosse ao seu amigo Antonino, era fácil, porque tinha que explicar 

aquilo que diz. O senhor deputado pronunciou-se sobre dois assuntos: que 

havia dois pesos e duas medidas, diz que houve um empresário que veio aqui 

e querer-se-ia instalar no concelho de Góis, nomeadamente na zona industrial 
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das Cortes e ter-se-ia ido embora porque não teve qualquer tipo de apoio da 

Câmara. O senhor Presidente não estava, pelo que, sendo Vice-Presidente, 

estaria a assumir a presidência do Município, ninguém tendo falado consigo 

falou consigo nem com a senhora Vereadora nesse sentido, portanto aquilo 

que o senhor deputado Antonino disse nesta Assembleia relativamente a este 

assunto é mentira, ou seja, não houve nenhum empresário que oficialmente 

viesse à Câmara e que falasse com o executivo em exercício, pretendendo 

instalar-se no concelho de Góis e não tenha tido apoio, facto que não é 

normal nem habitual, e portanto sem tem qualquer tipo de sentido. Depois 

disse que o senhor deputado insinuou que viu um papel na rua alusivo à 

extensão de saúde de Cortes, afirmando que está como o senhor Presidente 

da Assembleia Municipal que não sabe que papel é que é. Se o senhor 

deputado Antonino que falar desse papel tem de mencionar qual é esse 

papel e por quem está assinado, para percebermos e nos podermo-nos 

pronunciar nesse sentido. Depois,  disse ainda, apresentou um assunto que 

tem a ver com a sua esposa, questão que não foi devidamente explícita de 

modo a ser objecto de uma resposta adequada. Por último fez referência ao 

assunto da estrada, assunto que já foi objecto de resposta tanto para o 

senhor deputado como para o senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

tendo a jurista da autarquia feito um relatório de todo este processo, em que 

foi apurado tudo aquilo que se passou em relação a este caminho e que se 

chegou à mesma conclusão que na altura em que se fez o primeiro projecto, 

sendo que já nessa altura o senhor deputado faltou à verdade, dizendo que 

havia um projecto na Câmara quando o mesmo nunca existiu, aliás como ele 

próprio previu. Acrescentou que, quando se estava a efectuar a obra  se 

chegou à conclusão que o traçado não era viável devido à existência de um 

obstáculo natural, pelo que se teve alterar o traçado então existente para 

que a estrada fosse viável, estando a obra a ser feita pelo traçado aprovado 

pela Comissão de Melhoramentos, pensando que o senhor deputado 

integrasse a mesma, terminando a sua intervenção sobre este assunto. 

Contudo, lamenta que o senhor deputado esteja continuamente a fazer este 
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tipo de questões sem as fundamentar, sabendo o porquê das mesmas, 

porque há aqui posições que são muito fortes e que se fossem concretizadas 

dariam origem a procedimentos contra o senhor Antonino, não podendo 

perante esta Assembleia fazer acusações à honestidade e hombridade das 

pessoas e depois não estar à espera que nada aconteça. Terminou referindo 

que quando o senhor deputado quiser fazer uma questão concreta sobre 

este assunto, terá todo o gosto em o esclarecer, quanto a insinuações não 

sabe responder.  

Interveio o senhor Presidente da Assembleia referindo que realmente as 

questões apresentadas pelo senhor deputado Antonino foram vagas, não são 

do seu conhecimento pessoal, falou de documentos assinados, que 

desconhece completamente, não referiu quem é que os assina, solicitando 

quando os problemas são colocados devem ser feitos de uma maneira 

concreta de modo a esclarecer a questão colocada e obter a devida 

resposta. 

O senhor Antonino dos Prazeres Antunes referiu que no dia em que o 

empresário esteve na Câmara Municipal, a culpa por este não ter sido 

atendido, talvez fosse da funcionária que o recebeu, a qual deveria ser 

responsabilizada, fazendo referência à presença do senhor Joaquim Mateus, 

o qual presenciou a conversa tida com essa funcionária. Interveio o senhor 

Presidente da Assembleia solicitando ao senhor deputado para que 

fundamentasse melhor as suas intervenções relativas ao presente assunto, 

uma vez que esta não foi explícita e que deverá apresentar este assunto à 

Câmara Municipal. 

Seguidamente, o senhor deputado acrescentou que lhe foi dito que quando 

foi para dar viabilidade para as máquinas intervirem no lote propriedade de 

sua esposa, ficando o convite para os senhores deputados o visitarem, que foi 

a senhora Vereadora Helena Moniz que o assinou, o qual foi assinado como 

se de uma obrigação se tratasse. Novamente o senhor Presidente da 

Assembleia solicitou para que o senhor deputado fosse concreto nas suas 
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intervenções, a fim de estas poderem ser esclarecedoras, solicitando o 

documento motivo da sua última intervenção.   

Interveio o senhor Vereador Diamantino Garcia referindo que foram feitas 

algumas insinuações e acusações pelo senhor deputado, envolvendo 

funcionárias, não as identificando, fazendo alusão a documentos que não 

tem presente pelo que estamos perante um “charlatão” dentro dos nossos 

deputados, porque afinal não está aqui a dizer coisa alguma, estando 

somente a levantar uma série de problemas inexistentes, solicitando que isto 

não pode continuar assim, não pode continuar a acusar as pessoas, estando 

aqui a honestidade e sanidade das pessoas. O senhor Presidente da 

Assembleia referiu que foram colocadas várias questões as quais irão ser 

presentes à Câmara Municipal para serem esclarecidas. O senhor Presidnete 

da Câmara interveio solicitando que a senhora Vereadora Helena Moniz 

interviesse, uma vez que foi evocado o seu nome num dos assuntos expostos. 

A senhora Vereadora Helena Moniz solicitou ao senhor deputado 

esclarecimento concreto e objectivo do despacho que mencionou ser 

assinado por si, uma vez que naturalmente faz muitos e não se recorda de 

qual foi objecto de intervenção, obtendo como resposta que se tratou de um 

despacho público, tendo a senhora Vereadora solicitado mais respeito para 

com a sua pessoa, exigindo que os assuntos sejam melhores esclarecidos, não 

podendo estar continuamente o seu nome a ser evocado com insinuações 

sem qualquer fundamentação. Seguidamente o senhor Presidente da 

Assembleia solicitou, mais uma vez, que numa próxima intervenção o senhor 

Antonino Prazeres Antunes seja mais esclarecedor nas questões que coloca. O 

senhor Presidente da Câmara solicitou à mesa a intervenção da senhora 

Vereadora Graça Aleixo, a quem foi dada a palavra. 

A senhora Vereadora Graça Aleixo referiu que foi com alguma perplexidade 

que ouviu as palavras do senhor Antonino, porque de facto chegar aqui a um 

órgão público e fazer acusações do teor das que fez, sem qualquer prova e 

evidência, é muito grave, tendo solicitado ao senhor Presidente da 

Assembleia que fizesse o favor de transcrever na íntegra tudo aquilo que foi 
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dito na acta, porque acha que os seus colegas podem mover uma acção 

crime se assim o entenderem. 

Interveio o senhor Manuel Enéscio de Almeida Gama questionando se na 

informação do DIAP presente nesta Assembleia referia quem é que passou a 

acusado, tendo obtido como resposta que a notificação era relativa ao 

senhor Vereador Diamantino Garcia e senhora Vereadora Helena Moniz. O 

senhor deputado deu conhecimento que recebeu uma notificação do DIAP 

a comunicar que tinha sido deduzida acusação contra si. Por último, felicitou 

o senhor Presidente da Assembleia pela sua recente licenciatura em Direito. 

O senhor Amílcar Aleixo apresentou algumas considerações relativamente ao 

empresário que desejava investir no concelho, uma vez que considera  

impossível que o mesmo se tenha deslocado ao Município e não tenha 

solicitado o agendamento de uma reunião com o senhor Presidente da 

Câmara ou Vice-Presidente, sendo incrível que quisesse criar dez postos de 

trabalho, como aqui foi referido, pois o pólo industrial de Alvares não 

contempla na sua totalidade esses mesmos postos. Acrescentou, que é do 

seu conhecimento que a Câmara irá proceder ao alcatroamento da estrada 

que faz a ligação do nosso concelho ao de Pampilhosa da Serra, 

congratulando-se com esta iniciativa pois esta carecia de uma rápida 

intervenção. Mais referiu, que a Praia Fluvial das Fidalgas na zona de Foz de 

Alvares carece de igual modo de uma intervenção em toda a zona de lazer 

para que os turistas melhor possam usufruir deste espaço natural. Informou 

ainda, que a estrada ao longo da ribeira entre Porto de Reis – Foz se encontra 

intransitável, necessitando esta também de reparação, uma vez que é 

indispensável numa ocorrência de fogos florestais. Mais informou, que em 

Fonte Fria existe uma fonte com água límpida a qual nunca secou, estando-se 

a verificar na presente data que a mesma diminuiu a sua corrente, tendo tido 

conhecimento que a Associação Florestal fez uma captação a jusante da 

fonte para abastecimento dos tanques dos helicópteros, opinando que seria 

importante verificar esta situação. Por último solicitou a colocação de 

ecopontos em Chã de Alvares na zona do café Miguélia. Teve também 
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conhecimento que existe a possibilidade de implantação de um novo Parque 

Eólico na zona de Góis, congratulando-se, ao mesmo tempo relembrou a 

necessidade de instalação de mais Parque Eólicos no nosso concelho, uma 

vez que gera riqueza no concelho. Interveio o senhor Presidente da Câmara 

que informou que tomou as devidas notas alusivas aos assuntos expostos e 

que oportunamente irá tomar as devidas diligências. 

Usou da palavra o senhor José Manuel Sequeira Cardoso Bandeira o qual 

apresentou uma proposta sugerindo o Penedo de Góis como monumento 

natural, cuja cópia fiel fica a constituir o Anexo I da presente Acta. 

O senhor Presidente da Assembleia referiu que numa análise superficial ao 

documento lhe parece que o mesmo foi bem elaborado, mas que quanto 

aos fundamentos decerto que muito haverá a acrescentar, sendo um 

documento que lhe parece importante para o concelho, colocando à 

votação se se deve remeter à Câmara Municipal a proposta de classificação 

do Penedo de Góis como monumento natural, para que este tome a posição 

que entender perante a mesma. 

Interveio o senhor Alexandre Vieira que sugeriu que deverá ser presente à 

Câmara a proposta de elaboração e uma candidatura do Penedo de Góis a 

Monumento Natural às competentes entidades. 

O senhor deputado Jaime Garcia questionou se esta classificação de 

monumento natural já existe e se está regulamentada por alguma entidade, 

tendo obtido como resposta que é o Decreto-Lei nº 142/2008, de 24 de Julho. 

Posta à votação a supra citada proposta, foi aprovada por unanimidade.  

De seguida o senhor Presidente da Assembleia reconheceu o trabalho da 

Câmara Municipal com a abertura ao público da Colecção Museológica, 

devendo ser do conhecimento público os dias e o horário em que poderá ser 

visitada, tendo a senhora Vereadora informado dos dias em que  a mesma 

está patente e do horário, podendo esta ser visitada noutros dias, tendo para 

isso que solicitar a visita junto do Posto de Turismo, carecendo de marcação 

prévia durante o fim-de-semana.  
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De seguida e atendendo às implicações benéficas que o assunto que iria 

expor poderá trazer para o concelho, as pessoas que pode fixar, bem como 

resolução de problemas jurídicos que poderá ter a médio e curto prazo, a 

criação em Góis de um Julgado de Paz, solicitou que o senhor Presidente da 

Câmara esclarecesse a Assembleia sobre este assunto. O senhor Presidente 

informou que o Julgado de Paz em Góis é uma realidade, faltando 

unicamente uma proposta relativamente à sua localização, acompanhada 

de um levantamento topográfico, para que se proceda à sua instalação.  

Finalizou a sua intervenção dando conhecimento que está aberto ao público 

o Arquivo de Góis, estando instalado junto das instalações da Biblioteca 

Municipal, segundo informação do senhor Presidente da Câmara.   

4. APRECIAÇÃO DA ACTIVIDADE ECONÓMICA E FINANCEIRA DA CÂMARA – Os 

senhores líderes de ambas as bancadas receberam o relatório sobre esta 

matéria, dando a palavra para se pronunciarem sobre o documento, não o 

tendo feito. 

APROVAÇÕES EM MINUTA: Não houve. 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 

a) O senhor José Maria Gonçalves de Almeida, Capelo, freguesia de 

Cadafaz, leu uma carta, destinada a ser remetida à Câmara Municipal, 

solicitando a intervenção numa rocha junto à sua residência, uma vez que a 

mesma deixa passar água em abundância suficiente para causar alguns 

danos na sua residência, tendo de igual modo solicitado a substituição da 

canalização do lavadouro uma vez que a água escasseia de dia para dia. 

Terminando a sua intervenção fazendo alusão ao pedido de colocação de 

nomes nas ruas naquela localidade, não tendo até à presente data obtido 

qualquer resposta às questões apresentadas. O senhor Presidente da 

Assembleia Municipal informou o munícipe que o documento irá ser analisado 

e remetido à Câmara Municipal, para se pronunciar sobre o seu conteúdo. 

b) O senhor José Alberto Antunes Barata, apresentou-se na qualidade de 

Presidente da Direcção do Centro Social Rocha Barros, para esclarecer esta 

Assembleia sobre o assunto relacionado com a doação por parte da Câmara 
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dos terrenos contíguos ao Centro Social para uma futura ampliação deste 

equipamento social. Afirmou ser assunto que já se arrasta há já alguns anos, 

sendo do seu conhecimento que a Câmara tem tido algumas dificuldades em 

mudar os serviços que ali funcionam, mas que entretanto o senhor Presidente 

da Câmara devia estar lembrado que por altura do Natal, prometeu que 

antes do fim deste mandato deixaria as coisas legalizadas para que não 

houvessem problemas no futuro, acrescentado que posteriormente foi 

remetido um ofício à Câmara Municipal relativamente a este assunto, não 

obtendo qualquer reposta até à presente data. Acrescentou, que na última 

Assembleia-Geral, onde o senhor Presidente da Assembleia esteve presente foi 

abordado este tema, tendo-se o senhor José Carvalho disponibilizado para 

trazer este assunto à Assembleia a fim deste processo se tornar mais célere. 

Não estando a por em dúvida a palavra do senhor Presidente da Câmara 

Municipal, mencionando que a Direcção do Centro Social pretende é ver este 

assunto resolvido, porque a Instituição está a perder oportunidades a nível de 

financiamentos que poderão no futuro deixar de existir. Por último, referiu que 

para que não hajam dúvidas que a Entidade não está a duvidar seja de quem 

for nem nunca isso foi posta em causa em momento algum, ficando como 

Presidente da direcção do Centro Social a aguardar uma resposta a fim de 

resolver o assunto num curto espaço tempo, dado que existe a necessidade 

de ampliar o equipamento existente devido ao número de pedidos de 

residência naquele espaço e para os quais não tem resposta. 

Interveio o senhor Presidente da Assembleia que dirigiu as suas palavras à 

Câmara, reiterando o pedido do senhor Director do Centro Social Rocha 

Barros, uma vez que urge a necessidade de ampliação do espaço existente 

em virtude deste não dar respostas aos pedidos ali existentes, tendo lido a 

deliberação da Câmara Municipal do ano de 2003 relativamente à cedência 

do espaço sua propriedade ao Centro Social. Mais referiu, que em termos 

legais é possível fazer a cedência do terreno ressalvando os direitos da 

Câmara Municipal em continuar o funcionamento dos estaleiros até à data 

que seja possível o Centro Social intervir, ou seja, a transferência do terreno 
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para o Centro Social permitiria a elaboração de uma candidatura imediata, 

sabendo-se que é um processo moroso, mas para que isso seja uma realidade 

o terreno tem de ser pertença desta Instituição.  

O senhor Presidente da Câmara Municipal interveio explicando as 

razões porque este processo de cedência tem sido moroso, uma vez que tem 

encontrado alguns entraves na legalização dos terrenos que o Município 

adquiriu para edificar os estaleiros da Câmara Municipal na localidade de 

Alagoa. 

O senhor Presidente da Assembleia referiu que esta deliberação foi 

aprovada pelo Executivo em 2003 e que sendo este um assunto de suma 

importância para o concelho, lamenta que o processo relativo ao mesmo 

esteja há sete anos para ser resolvido, ou seja, pretende colocar o assunto 

ainda a esta Câmara, uma vez que o mandato está a terminar, para fazer 

aquilo que for possível, lembrando ninguém poder questionar a legitimidade 

da direcção do Centro Social Rocha Barros de solicitar informações 

relativamente à deliberação tomada pelo Executivo no ano de 2003. 

O senhor Presidente da Câmara informou que em quatro meses é 

impossível a realização da obra projectada para instalação dos estaleiros na 

Alagoa. 

Interveio o senhor José Alberto Antunes Barata referindo, que para que 

não houvessem dúvidas, dizendo que sabe que a Câmara sempre se mostrou 

receptiva em cumprir a deliberação de cedência dos terrenos ao Centro 

Social. 

c) O senhor Carlos Jesus, referiu que em contactos anteriormente tidos 

com o senhor Vereador Diamantino Garcia e nomeadamente com o 

construtor da obra da Urbanização Quinta da Eira foi-lhe comunicado que o 

serviço de fornecimento de energia eléctrica estava a ser implementado 

naquela zona, a sua questão irá no sentido de ser proprietário de uma 

garagem na citada urbanização a qual ainda não possui corrente eléctrica. 

Questionou se é desta vez que esta irá ser instalada, uma vez que tem 

verificado que estão trabalhos em curso nessa zona. O senhor Presidente da 
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Câmara Municipal informou que os trabalhos já se encontram em curso, sendo 

que estão a substituir os fios eléctricos aéreos por subterrâneos, contemplando 

esta empreitada a instalação de energia na área onde está edificada a 

referida Urbanização. 

Para terminar o senhor Presidente da Assembleia referiu que esta foi a 

penúltima reunião da Assembleia agradecendo a colaboração e todos, 

relembrando o convite feito pelo senhor Presidente da Câmara para visitar as 

instalações do arquivo municipal, apelando para que não se tomassem 

posições extremas pretendendo-se que esta assembleia seja um espaço onde 

democraticamente se coloquem e debatam ideias e problemas, reiterando o 

seu apelo ao bom senso para não se empolarem certas situações resultantes 

de um debate mais acalorado. 

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

Assembleia declarada encerrada a sessão, eram vinte horas, da qual para 

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

pelo primeiro secretário.  

 

 

 
O Presidente, ___________________________________________ 
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