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ACTA Nº 4/2009 - SESSÃO ORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL REALIZADA 

NO DIA CATORZE DE SETEMBRO DE DOIS MIL E NOVE 

Aos catorze dias do mês de Setembro 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 3/2009  

2. INFORMAÇÃO SOBRE O EXPEDIENTE DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

3. APRECIAÇÃO DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARA O MUNICÍPIO 

4. SISTEMA LOCAL DE INCENTIVO A JOVENS -  GUIA DO CARTÃO SLIJ GÓIS 

5. 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, Hermenegildo João da Silva, Jaime Miguel Fernandes 

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

Enéscio de Almeida Gama, e Victor Manuel Nogueira Dias. 

Presidentes das Juntas de Freguesia de: 

Alvares – Victor Manuel Fonseca Duarte 

Góis - Alberto Jorge Alves dos Reis  

Vila Nova do Ceira - António Alberto Ferreira Monteiro  

Faltas: Dina Marlene Bandeira Carvalho, Júlio Fernando Garcia Alvoeiro, Tânia 

Isabel de Almeida Neves, Casimiro Alves Vicente – Presidente da Junta de 

Freguesia de Cadafaz e Henrique Brás Mendes – Presidente da Junta de 

freguesia de Colmeal 

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

Diamantino Jorge Simões Garcia  

Vereação: Daniel Neves, Maria Helena Barata Moniz e Graça Aleixo 
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu início à reunião saudando 

os presentes, não esquecendo todos aqueles que por motivos de doença 

estão ausentes, apresentando votos de rápidas melhoras para que possam 

rapidamente voltar ao seio dos amigos. Foi feita a chamada. 

Seguidamente informou que posteriormente ao envio da convocatória para a 

presente reunião, a Câmara Municipal remeteu documentação relativa à “I 

Revisão ao Orçamento – Ano Financeiro de 2009”, com o pedido de que o 

mesmo seja apreciado e votado nesta última reunião da Assembleia 

Municipal. Propôs que seja criado o ponto 4.A. com a denominação de 

Primeira Revisão ao Orçamento – Ano Financeiro de 2009, o qual foi aprovado 

por unanimidade. 

1. APROVAÇÃO DA ACTA Nº 3/2009 – O senhor Presidente da Assembleia 

Municipal deu a palavra aos senhores deputados para se pronunciarem 

relativamente ao conteúdo da acta nº 3. 

Dada a palavra ao senhor José Manuel Sequeira Cardoso Bandeira este 

informou que no ponto 3. Apreciação de Assuntos de Interesse para o 

Município, página 15 na intervenção do senhor deputado Jaime Garcia onde 

consta “…decreto regulamentar nº7 de 20 de Maio de 2009”, deverá constar 

Decreto-Lei nº 142/2008 de 24 de Julho, sendo esta a informação correcta. 

Posta à votação esta alteração foi aprovada por unanimidade. 

Usou da palavra o senhor Alexandre José Ramos Vieira alertando para uma 

gralha existente no cabeçalho relativa ao dia e mês em que foi realizada a 

última reunião. Seguidamente questionou do porquê da palavra “charlatão” 

estar entre aspas. O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que 

a palavra está entre aspas é por se tratar de uma citação. 

Posta à votação a Assembleia Municipal deliberou por unanimidade aprovar 

a Acta nº 3 realizada no dia 26.06.2009.  

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 

26.06.2009 até à presente data. 
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Seguidamente o senhor Presidente da Assembleia Municipal teceu algumas 

considerações relativamente ao funcionamento deste Mandato que agora 

acaba, agradecendo sempre a colaboração dos deputados de ambos os 

grupos políticos, agradecimento extensivo à Câmara Municipal na pessoa do 

senhor Presidente e Vereação, bem como a todos os funcionários, sem 

esquecer os que colaboraram directamente com esta Assembleia Municipal. 

Mais referiu por considerar que as pessoas devem ser reconhecidas pelo seu 

trabalho apresentou a seguinte proposta de atribuição de louvor à 

funcionária da Câmara Municipal colaboradora desta Assembleia.  

“O Presidente da Assembleia Municipal do concelho de Góis, expressa púbico 

louvor a Liliana Maria Rosa Pinto, licenciada em Relações Públicas, Técnica 

Superior do Município de Góis, pelo zelo, dedicação e competência e 

disponibilidade com que exerceu as suas funções ao serviço da supra citada 

Assembleia Municipal”. Posta à votação a proposta foi aprovada por 

unanimidade.  

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. 

Usou da palavra o senhor deputado Amílcar José Barata Aleixo, 

congratulando-se da forma como decorreram os trabalhos nesta Assembleia 

Municipal durante o mandato que agora termina. Apresentou duas situações: 

a primeira relativa ao estado da EN342, sendo a segunda referente à 

constante falta de rede telefónica na localidade de Casal de Cima, situação 

que desejaria ver resolvida e tempo útil. 

O senhor Vice-Presidente informou que não é do seu conhecimento o assunto 

exposto referente aos telefones e relativamente à EN342 informou que foi 

realizada uma conferência de imprensa pela CIMPIN, onde os autarcas dos 

concelhos que integram a Comunidade Intermunicipal do Pinhal Interior Norte 

(CIMPIN), pediram ao Governo celeridade na adjudicação para que as obras 

comecem o mais rápido possível, por considerar que as obras nela previstas, 
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designadamente o IC3, entre Tomar e Coimbra, a EN 342, entre Lousã-Góis-

Arganil-Côja-IC6, a requalificação do IC8 e todas as vias que contemplam a 

melhoria das acessibilidades às sedes de concelho, como absolutamente 

estratégicas para corrigir assimetrias, promovendo o desenvolvimento e a 

coesão de toda a região. 

Interveio o senhor deputado Manuel Enéscio de Almeida Gama o qual 

apresentou uma mensagem relativa à sua vida enquanto autarca, a qual fica 

a constituir o Anexo I da presente Acta.  

Interveio o senhor deputado Antonino dos Prazeres Antunes questionando qual 

o motivo de não ter recebido convite para a inauguração da Praia Fluvial de 

Alvares, uma vez que é pratica do Município fazê-lo em todas as iniciativas 

que promove. Seguidamente fez alusão ao estado em que está a estrada de 

acesso no percurso Alvares-Amiosinho, tendo feito algumas considerações 

para as quais alertou, uma vez que no percurso desta ter havido uma 

derrocada já há algum tempo e até à presente data esta ainda não ter tido 

qualquer tipo de intervenção, tendo apresentou fotos desta. Acrescentou que 

desejava que a Câmara Municipal tivesse tido uma atitude mais interventiva, 

nomeadamente no arranjo de algumas estradas naquela freguesia, 

saneamento básico, ETAR, apresentando para o efeito alguns exemplos. 

Foi dada a palavra ao senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal tendo 

informado que da parte da Câmara Municipal não houve qualquer convite 

para a inauguração da Praia Fluvial em Alvares e, relativamente aos 

alcatroamentos na freguesia de Alvares foram obras que estavam planeadas 

e as quais estão em curso, informando que o Município não tem capacidade 

orçamental para beneficiar todas as vias que pretendia nesta freguesia. 

Relativamente à estrada de acesso à localidade de Amiosinho informou que 

esta carece de uma intervenção profunda, para que esta fique devidamente 

transitável, lamentando contudo, quando alguém tem conhecimento que 

existe uma derrocada numa via não tenha informado de imediato a Câmara 

Municipal em relação à ETAR de Cortes explicou que não foi edificada por 

falta de verba. 
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Interveio o senhor deputado José Manuel Sequeira Cardoso Bandeira que 

referiu que, quando existem problemas estes devem ser discutidos em sede de 

Assembleia Municipal, fazendo votos para que os deputados da próxima 

Assembleia Municipal sejam mais interventivos. Mais referiu, que um dos 

assuntos que deveria ter em atenção era discutir a redução de 5% do IRS, de 

modo a combater a desertificação, promovendo a fixação de população no 

concelho de Góis. Terminou a intervenção fazendo, mais uma vez, alusão ao 

estado da estrada de acesso à aldeia de Pena, a qual se encontra em 

estado intransitável, situação que urge ser reparada, uma vez que a aldeia de 

Pena está inserida nas Aldeias do Xisto de Góis, pólo de atracção turística no 

nosso concelho. 

Interveio o senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal que informou que 

relativamente à redução do IRS foi um assunto muito discutido pelo Executivo, 

questão que será com certeza discutida no próximo Mandato, e, quanto à 

reparação da estrada de acesso à aldeia da Pena a Câmara Municipal irá 

tomar as devidas precauções. 

Usou da palavra o senhor deputado Jaime Garcia que começou o seu 

discurso por fazer referência à comissão de acompanhamento do 

encerramento da casa de acolhimento e assistência de crianças do 

concelho, criada nesta Assembleia Municipal, informando que após a criação 

desta não foi desenvolvida qualquer actividade interventiva, recomendando 

que no próximo Mandato da Assembleia Municipal deve ser mantido o 

interesse neste assunto. Seguidamente, questionou sobre o ponto de situação 

do recebimento da comparticipação dos parques eólicos da Lousã e da 

Pampilhosa da Serra, conforme contratualizado, questionando também sobre 

o investidor que mostrou interesse na Quinta do Baião, se este mantém o 

interesse e qual o desenvolvimento do assunto promovido pela Câmara 

Municipal. Referiu ainda, a proximidade das eleições legislativas e por 

considerar que existem riscos maiores da não concretização da EN342 se 

vencer o PSD, bem como do IC3, deve ser exigido o acompanhamento 

próximo e a obtenção de compromissos claros do Governo. Relembrou, que 
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recentemente esteve em Góis a Ministra da Saúde Drª. Ana Jorge e que 

fomos, na ocasião, surpreendidos com o anúncio feito pela Câmara 

Municipal de cedência de terreno, onde actualmente estão a decorrer obras 

de arranjo urbanístico, tendo questionado se aquela cedência terá sido uma 

ideia de momento ou uma mera falta de estratégia. Fez ainda uma referencia 

à aproximação do período de campanha eleitoral autárquica que espera 

que seja encarado com superior interesse pela população do concelho, 

elevando o nível do discurso, divulgando as propostas e projectos para o 

desenvolvimento da nossa terra. Só desta forma poderemos ter poder e 

oposição orientados para os grandes desafios que se colocam: combate à 

desertificação, criação de dinâmicas que tragam prosperidade. Mais referiu 

que o PSD tentou já ganhar as eleições na “secretaria” ao tentar impugnar as 

listas do PS, estranhamente é de notar a total descoordenação da 

candidatura, referindo também a questão importante da coerência ou da 

falta dela, apresentando dois exemplos que são opostos; no final do anterior 

mandato nesta Assembleia Municipal tivemos intervenções do actual 

mandatário do PSD e do então líder da bancada do PSD e actual candidato 

a este mesmo órgão: o primeiro visava o Vereador Diamantino Garcia num 

voto de reconhecimento político à Câmara Municipal deixando de fora o 

actual candidato com acusações inqualificáveis de falta de honestidade e 

de carácter, o segundo refere-se à actual candidata do PS de forma 

elogiosa, tendo lido os referidos documentos. 

Em jeito de balanço do mandato, o senhor Jaime Garcia dirigiu-se a esta 

Assembleia Municipal e congratulou-se da forma como sempre decorreram 

os trabalhos nas diversas sessões, bem coordenadas e com abertura para a 

promoção de debate de todos os temas de forma clara e isenta, sendo sua 

opinião que deveria ter acontecido mais descentralização para promover 

maior contacto com a população, sendo que as bancadas e os seus 

elementos deveriam ser mais interventivos e mais assíduos. Referiu ainda, que 

a Assembleia Municipal tem uma reduzida influência na acção da Câmara 

Municipal, o seu poder fiscalizador nem sempre é exercido em toda a sua 
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plenitude. As sugestões emanadas deste órgão poucas vezes têm eco no 

executivo. Por último referiu, que foi muito gratificante fazer parte desta 

Equipa e desta prestigiado órgão, esperando ter contribuído para o 

desenvolvimento do concelho, agradecendo ainda o facto de o PS ter 

confiado em si para liderança da bancada. 

Relativamente à Câmara Municipal reconhece a dificuldade e a exigência 

do cargo, sendo necessário estar sempre atento, ser bom gestor, saber 

motivar, ser inconformado e muito ambicioso, astucioso na medida da 

procura do melhor para o concelho, sendo de louvar a disponibilidade e 

entrega dos vereadores da oposição e do executivo, mas a estes últimos e 

também ao próprio Presidente, apesar de terem executado o mandato o 

melhor que souberam, ainda lhes faltou, na sua opinião, ambição, 

inconformismo e inovação. Góis deveria estar hoje melhor, considerou. No 

entanto, todos reconhecemos o enorme esforço que o Presidente impôs na 

sua acção, mas que nesta fase final se tornou algo estranha, deixando de 

imprimir o seu estilo e a sua liderança. Seguidamente apresentou em nome da 

bancada do PS a seguinte proposta de votos de reconhecimento: ao 

trabalho desenvolvido pela mesa da Assembleia Municipal, aos membros da 

Assembleias de Freguesia e Juntas de Freguesia, aos Vereadores da Câmara 

Municipal pelo trabalho desenvolvido e ao senhor Presidente da Câmara 

Municipal de Góis pela dedicação, disponibilidade e interesse no trabalho 

desenvolveu enquanto autarca, principalmente nos momentos de maior 

debilidade física. 

Posta à votação a proposta foi aprovada com sete votos a favor, seis 

abstenções e dois contras, tendo sido apresentada a seguinte declaração de 

voto: 

a) O senhor José António Pereira de Carvalho – Presidente da Assembleia 

Municipal referiu que ao votar favoravelmente a presente proposta estaria a 

votar no trabalho por si desenvolvido, situação que o levou a abster-se. 

Foi dada a palavra à senhora Vereadora Graça Aleixo, que explicou que 

relativamente à presente proposta o Código do Procedimento Administrativo 
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impede a tomada de decisão por parte de pessoas interessadas na mesma 

ou pessoalmente interessadas na mesma, logo, esta proposta tal como foi 

feita não estava em condições de ser votada. 

Usou da palavra o senhor Vice-Presidente que informou que relativamente à 

comparticipação das eólicas a Pampilhosa da Serra já procedeu aos 

respectivos pagamentos, da parte do município da Lousã não houve um 

possível entendimento no que respeita ao pagamento, irá a Câmara 

Municipal entrar com um processo litigioso. Em relação ao investidor 

interessado em na Quinta do Baião informou que ao fim de alguns contactos  

para poder levar a efeito o seu investimento na parcela pertença do 

Município, após esse contacto, nunca mais contactou a Câmara nesse 

sentido. Em relação ao IC3 foi realizada uma conferência de imprensa nesse 

sentido, a fim de sensibilizar o Governo para a importância desta via aos 

concelhos que integram a CIMPIN. Mais referiu, que a visita da senhora 

Ministra da Saúde teve como objectivo verificar como é que Góis estava 

preparado para a receber possíveis utentes portadores de Gripe A, 

explicando que em reuniões realizadas com o coordenador dos centros de 

saúde, no sentido de perceber como é que funcionava o centro de saúde, 

nomeadamente ao nível das instalações, as quais carecem de algumas 

intervenções, designadamente ampliar o piso vertical existente, informando 

que este edifício não tinha estrutura para mais um piso, pensou-se então, em 

fazer um edifício de raiz num sítio central, tendo surgido como hipótese o 

espaço existente entre o Pavilhão Gimnodesportivo e a GNR, não sendo uma 

solução definitiva, terminando a sua intervenção, referindo não fazer qualquer 

comentário relativo às próximas eleições autárquicas, uma vez que está 

presente nesta Assembleia como Vice-Presidente da Câmara Municipal e não 

como candidato. 

Interveio o senhor deputado Jaime Garcia que mencionou que as suas 

palavras em relação às próximas eleições autárquicas não foram dirigidas 

directamente ao senhor Vice-Presidente. 
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Interveio o senhor deputado Victor Manuel Nogueira Dias referiu que todas as 

decisões que tomou foi sempre em consideração pelo eleitorado que em si 

votou, seguidamente fez uma análise critica à intervenção do senhor líder da 

bancada do Partido Socialista, tendo explicado minuciosamente as atitudes 

que tomou em relação à lista candidata do PS às eleições autárquicas. 

Interveio o senhor deputado Alexandre José Ramos Vieira que teceu alguns 

considerandos relativamente a assuntos que foram expostos durante este 

Mandato da Assembleia Municipal. Seguidamente e por ser seu 

entendimento que existem assuntos que devem ser discutidos em sede de 

Assembleia Municipal apresentou as questões seguintes para as quais 

desejava obter uma resposta concreta. 

a)Qual a situação da parcela propriedade da Associação de 

Desenvolvimento Integrado da Beira Serra, uma vez que é um processo que 

se arrasta há algum tempo.  

b) Para quando é que está previsto o início das obras do Museu de Góis, 

projecto aposta do presente Executivo. 

De seguida, fez referência ao Parque Industrial de Vila Nova do Ceira, uma 

vez que é sua opinião que a zona escolhida para a implementação do 

mesmo não foi a mais adequada, por se tratar de uma zona propícia à 

habitação, tendo também feito referência à inexistência de um Parque 

Industrial na freguesia de Góis. Mais uma vez, chamou a atenção para a 

floresta do concelho e para a necessidade de proteger as espécies 

existentes, pois tem verificado ao corte de muitas destas e à plantação de 

outras, relembrando a importância que a natureza tem no turismo neste 

concelho, devendo ser conservadas todas as espécies, bem como caminhos 

existentes propícios à prática de caminhadas. Relativamente à ETAR de Góis, 

congratula-se com o investimento que foi feito, sendo certo que se verifica a 

existência de odor nauseabundo na zona envolvente em que está 

implantada. Apresentou também a sua opinião relativa à Feira Agrícola, 

Comercial e Industrial de Góis onde pode verificar que o tecido industrial e 

comercial do concelho não estava ali representado, facto que lamenta, 
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esperando que o haja alguma evolução no futuro, sendo este um dos retratos 

da actual estagnação do concelho de Góis em relação aos concelhos 

vizinhos, é uma realidade e ninguém pode negá-la. De seguida, demonstrou 

a sua preocupação em relação ao índice da taxa de suicídio no concelho de 

Góis, situação que deve ser tida em conta. 

Por último, congratulou-se em estar nesta Assembleia Municipal como líder do 

PSD, defendo sempre os interesses dos munícipes e do que achou ser sempre 

melhor para o concelho de Góis e não do PSD. 

Usou da palavra o senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Góis que 

informou que relativamente à parcela da Quinta do Baião pertença da 

Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra, entrou na Câmara 

Municipal um projecto para a instalação de uma hospedagem, o qual se 

encontra no momento em estudo.  Relativamente à zona industrial de Vila 

Nova do Ceira informou que os lotes existentes já se encontram totalmente 

preenchidos e que a zona industrial de Alagoa será uma realidade, uma vez 

que o estaleiro da Autarquia irá ser instalado naquela zona. Em relação à 

reflorestação de algumas zonas na floresta concelhia todos os pedidos que a 

câmara recebe são devidamente estudados, uma vez que é preocupação 

do Município preservar as espécies autóctones. Informou ainda, que quanto 

ao Turismo algumas coisas têm sido feitas sendo exemplo disso, o folheto da 

fauna e flora existentes no concelho, o folheto de divulgação do espaço 

museológico de Góis, bem como dos núcleos e espaços museológicos 

existentes no concelho, e também um folheto de divulgação da Pedra 

Letreira. Em relação ao estado da ETAR é uma situação que nos preocupa, a 

qual já foi apresentada junto da empresa responsável pela sua execução. A 

Feira Agrícola, Comercial e Industrial de Góis, tem sido sempre uma 

preocupação envidar esforços para que o comércio e industria existente no 

concelho se faça representar neste certame, tarefa que nem sempre é fácil, 

como se pôde verificar,, apesar deste constrangimento, este ano a FACIG 

teve uma maior afluência de visitantes. Em relação à crescente taxa de 

suicídios no concelho, é uma situação a lamentar, carecendo esta de estudo 
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profundo e posteriormente de uma intervenção de modo a que esta situação 

se inverta.  

Seguidamente interveio o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alvares, 

Victor Manuel Fonseca Dias, que apresentou uma comunicação a qual fica a 

constituir o Anexo II da presente Acta. 

Relativamente à comunicação do senhor deputado Victor Manuel Fonseca 

Dias, foram tecidos alguns comentários e considerandos, tanto pelo senhor 

Presidente da Assembleia Municipal como por parte do senhor deputado 

Antonio dos Prazeres Antunes. 

De seguida, usou da palavra a senhora deputada Sílvia Maria Gonçalves 

Fernandes Nogueira dos Santos, que referiu que este Mandato da Assembleia 

Municipal, lamentou que a sugestão feitas por si, numa passada Assembleia 

Municipal, relativa à Câmara Municipal disponibilizar um autocarro para fazer 

passeios turísticos ao concelho não tenha sido uma realidade, tendo 

verificado uma maior concentração de turistas na freguesia de Góis, facto 

que não se verificou nas outras freguesias do concelho, talvez por falta de 

informação e divulgação sua oferta turística. Mais referiu, que a Junta de 

Freguesia de Vila Nova do Ceira deveria ter mais cuidado na apresentação 

dos espaços verdes de lazer ali existentes, nomeadamente a Praia Fluvial de 

Canaveias, a qual deveria ter os acessos devidamente arranjados, devendo a 

Junta de Freguesia ter um papel mais activo e interventivo para não 

acontecer o mesmo que aconteceu na Candosa. Mencionou ainda, que 

durante a concentração se notou em demasiado odor nauseabundo 

provindo da ETAR de Góis, tendo existido comentários relativos à existência de 

descargas directas para o rio, questão que desejava uma reposta.   

Acrescentou que muitas pessoas questionaram o porquê de durante o 

período da concentração as pessoas não poderiam ter acesso à feira, uma 

vez que é prática em anos transactos. Por último referiu que desejava ver o 

turismo do concelho de Góis mais desenvolvido, porque esta deve ser uma 

aposta para o desenvolvimento do concelho. 
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Usou da palavra o senhor Vice-Presidente que informou que em relação à 

visita à feira da concentração, informou que tal como nos anos transactos, no 

corrente ano também existiu um período de visita à feira. Quanto ao 

autocarro para visitas turísticas ao concelho é uma sugestão válida, devendo 

a Câmara Municipal ter o cuidado com o fim a que se destina, para não se 

cair no erro deste funcionar como transporte público, colidindo com empresas 

do ramo. Relativamente ao funcionamento da ETAR é seu conhecimento o 

odor que se fez sentir aquando a Concentração, infirmando que apesar dos 

comentários existentes, não houve qualquer descarga da ETAR para o rio, 

porque o afluente foi desviado para Serpins, informando que as águas 

balneares em todas as Praias Fluviais segundo análise periódicas feitas tiveram 

sempre como resultados, boa qualidade e de qualidade aceitável. 

4. SISTEMA LOCAL DE INCENTIVO A JOVENS -  GUIA DO CARTÃO SLIJ GÓIS – Foi 

presente a deliberação do Executivo de 28.07.2009, relativa ao Sistema Local 

de Incentivo a Jovens – Guia do Cartão SLIJ. O senhor Presidente da 

Assembleia Municipal informou que o Guia do Cartão SLIJ Góis sofreu algumas 

alterações as quais estão devidamente assinaladas no Guia posse de todos os 

deputados. Informou ainda, que de acordo com a presente deliberação a 

Câmara Municipal deliberou por unanimidade emitir parecer favorável às 

alterações constantes neste Guia, cabendo à Assembleia Municipal a sua 

aprovação. 

Posto à votação este assunto foi deliberado com treze votos a favor e uma 

abstenção. 

4.A. 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA ANO FINANCEIRO 

DE 2009 - Foi presente a deliberação do Executivo de 25.08.2009, relativa à 1ª 

Revisão ao Orçamento da Despesa para o ano em curso, a qual  foi 

deliberada por unanimidade pelo Executivo. 

Usou da palavra o senhor deputado Manuel Enéscio Almeida Gama teceu 

alguns comentários relativamente ao presente documento. 

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

favor, quatro abstenções e um voto contra, tendo o senhor deputado Manuel 
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Enéscio Almeida Gama apresentado oralmente a sua declaração de voto 

relativamente ao seu voto contra ao presente assunto. 

5. 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. 

APROVAÇÕES EM MINUTA: Pontos  4. e 4.A. 

INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: 

a) Usou da palavra o senhor António Bandeira Bento, referiu que como 

Goiense de sangue, segue atentamente os acontecimentos da sua terra, 

tendo nesta Assembleia Municipal a oportunidade de exprimir que em 

contacto com alguns munícipes e alguns autarcas para saber o que é que se 

vai passar no nosso concelho, teve oportunidade de constatar que de um 

modo geral ninguém fala em estratégia, referindo que só com a existência de 

um plano estratégico é que haverá desenvolvimento, ficando aqui esta 

referência para os futuros senhores autarcas. 

b) O senhor José António Vitorino Serra, referindo a sua perplexidade com 

algumas intervenções feitas nesta Assembleia Municipal por parte dos 

deputados do Partido Socialista. Seguidamente, referiu que é com pena sua, 

que esta Assembleia Municipal não tenha atribuído um voto de louvor ao 

senhor Presidente da Câmara Municipal, reconhecendo todo o seu trabalho 

como autarca, tendo feito algumas considerações sobre o trabalho 

desenvolvido pelos autarcas do Partido Socialista. O senhor Presidente da 

Assembleia Municipal informou o Munícipe que na presente Assembleia foi 

atribuído um voto de louvor ao senhor Presidente da Câmara, tendo para o 

efeito lido o mesmo. 

c) O senhor Carlos de Jesus, natural do Soito, referiu que enquanto 

regionalista, desejava agradecer ao senhor Presidente da Câmara Municipal 

toda a colaboração prestada com o regionalismo, sendo um exemplo a 

seguir, fazendo votos de felicidade na sua vida pessoal. 

Seguidamente apresentou a sua opinião critica relativamente à plantação de 

eucaliptos no concelho, nomeadamente perto da localidade de Sobral, a 
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qual alterou um linha de água e outros, questionando como é que uma 

Autoridade Nacional das Floresta autorize uma plantação como aquela. 

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, ___________________________________________ 

 
       O Primeiro Secretário ____________________________________ 

 
 


