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ACTA Nº 6/2009 - SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL 

REALIZADA NO DIA VINTE E SETE DE NOVEMBRO DE DOIS MIL E NOVE. 

Aos vinte e sete dias do mês de Novembro de dois mil e nove, no Auditório da 

Biblioteca Municipal, reuniu a Assembleia Municipal pelas dezassete horas com 

a seguinte ordem de trabalhos: 

 
1 . ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA REPRESENTAÇÃO DO 

CONCELHO DE GÓIS NO XVIII CONGRESSO ANMP 

2 . ELEIÇÃO DE TRÊS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ELEITOS 

DIRECTAMENTE, NA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO PINHAL INTERIOR NORTE - 

CIMPIN 

3. LEI Nº 5/2004, DE 10 DE FEVEREIRO – LEI DAS COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS 

4. PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – DELIBERAÇÃO DA PERCENTAGEM SOBRE 

OS RENDIMENTOS DE 2010 

5. TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS/ANO 2010 

6. 1ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES AO PLANO/ANO FINANCEIRO DE 2009 

7. 2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA/ANO FINANCEIRO DE 

2009 

 
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: Abílio Manuel Bandeira Cardoso, Ana Cristina Garcia Cunha e Santos, 

Antonino dos Prazeres Antunes, José Henriques Antunes, José Rodrigues, 

Manuel Martins dos Santos, Maria do Céu Simões Alves, Paulo Miguel Lemos 

Fernandes da Silva, Sílvia Maria Gonçalves Fernandes Nogueira dos Santos e 

Victor Manuel Nogueira Dias.  
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Presidentes das Juntas de Freguesia de: 

Alvares – Vitor 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: Graça Maria Aleixo de Carvalho 

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

Lurdes Oliveira Castanheira  

Vereação: José Alberto Domingos Rodrigues, Mário Barata Garcia, Diamantino 

Jorge Simões Garcia, Maria Helena Antunes Barata Moniz. 

 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu início à reunião 

cumprimentando a senhora Presidente da Câmara Municipal, o elenco 

camarário e funcionários presentes, bem como a todos os deputados da 

Assembleia Municipal, apresentando votos de um bom trabalho neste 

Mandato. 

Seguidamente solicitou aos Partidos que informassem qual o líder da 

respectiva bancada. 

Usou da palavra o senhor o senhor deputado Paulo Miguel Lemos Fernandes 

da Silva, que informou a mesa da Assembleia Municipal que seria ele próprio o 

líder da bancada do Partido Socialista. 

Interveio o senhor deputado Abílio Manuel Bandeira Cardoso que informou 

que na presente data ainda não foi eleito o líder da bancada do Partido 

Social Democrata, assegurando excepcionalmente essa função, nesta 

reunião. 

A senhora deputada Ana Cristina Garcia Cunha e Santos informou que seria a 

própria líder da bancada da Coligação Democrática Unitária. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra aos senhores 

líderes de bancada para se apresentarem. 
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Usou da palavra o senhor deputado Paulo Miguel Lemos Fernandes da Silva, 

apresentou as suas felicitações ao novo elenco da Câmara Municipal de Góis, 

informando da disponibilidade da parte do grupo municipal do PS em 

colaborar com a Câmara Municipal, contribuindo sempre na discussão de 

assuntos relevantes para o concelho, reiterando votos de bom trabalho ao 

Executivo Municipal, apelando à participação dos elementos da Assembleia 

Municipal das discussões de assuntos defendendo os interesses do município. 

Mais referiu , congratular-se com a existência de um novo grupo parlamentar 

nesta Assembleia Municipal, acrescentando ser mais uma visão politica, mais 

um contributo na discussão nos assuntos de interesse para o Município. 

Usou da palavra o senhor deputado Abílio Manuel Bandeira Cardoso, 

apresentou em nome do PSD os cumprimentos à mesa da Assembleia 

Municipal e à Câmara Municipal, aos deputados eleitos e ao novo grupo 

municipal aqui representado, referindo que o PSD estará sempre ao lado do  

interesse superior dos Goienses e do concelho de Góis, será essa a postura do 

PSD, estando sempre ao lado de todas as decisões que acharem importantes 

para o concelho. 

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

apresentando votos ao senhor Presidente da Assembleia Municipal e à 

Câmara Municipal, na pessoa da senhora Presidente de Câmara. Agradeceu  

a todos os que em si votaram no passado dia 11.10.2009 e assim depositaram 

em si confiança para que, neste lugar e enquanto sua representante, 

corresponda aos propósitos constantes no manifesto eleitoral da CDU, os quais 

assumi durante a campanha eleitoral. Seguidamente transmitiu a todos os 

presentes, a enorme satisfação e orgulho que sente, ao ter finalmente atingido 

um objectivo, que a CDU perseguia há alguns anos aqui, no concelho de Góis, 

o de eleger um representante para a Assembleia Municipal. Acrescentou, que 

foi sempre um trabalho colectivo e como tal fez questão de aqui neste 

momento, recordar dois camaradas que sempre lutaram pela conquista desse 

objectivo, mas que infelizmente já não se encontram entre nós, o José Daniel e 

a Fátima Neves. Assim, como, realizar um trabalho de luta e defesa dos 
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interesses do povo de Góis, como em tempos, há cerca de 30 anos, um outro 

eleito do PCP o fez, e ao qual prestou também a sua homenagem, ao Sr. 

Álvaro Caetano. Referiu ainda que, tem consciência da tarefa difícil que lhe 

espera, mas conta com a participação das populações na apresentação de 

projectos e políticas para a sua terra, pois é com base no espírito democrático 

e participativo que assenta o poder local defendido pela CDU.  

Por último, manifestou a sua disponibilidade em colaborar com aqueles que 

estejam interessados em trabalhar em prol de Góis e de todos os que nele 

vivem, trabalham ou estejam apenas de visita, no entanto, não deixará de 

questionar e criticar todas as decisões que forem contra os princípios que 

defende. Contudo, não irá deixar cair no esquecimento questões que a CDU 

considera como fundamentais, tais como: incentivos para os jovens se fixarem 

no concelho, nomeadamente aquisição de habitação a custos controlados; a 

manutenção e a gestão da água pelos serviços públicos municipais; a 

reivindicação através do executivo camarário, junto do poder central, para a 

continuação dos serviços de assistência médica permanente no Centro de 

Saúde de Góis; a proximidade dos cuidados de saúde às populações mais 

idosas e residentes nos lugares mais distantes da sede do concelho; a 

construção do mercado municipal, entre outros. Terminou referindo que é 

tempo de trabalhar por Góis, é essa a sua obrigação e o seu dever enquanto 

representante daqueles que a elegeram. 

A senhora Presidente da Câmara Municipal saudou todos os presentes, tendo 

referido que já teve anteriormente a oportunidade de o fazer no dia de 

tomada de posse, congratulando-se por ter sido eleita e presidir à Câmara 

Municipal de Góis, assim como à sua Equipa, informando todos os Grupos 

parlamentares que a Câmara Municipal tudo fará para honrar os 

compromissos apresentados ao eleitorado tendo sido seguramente com base 

nesses compromissos que a população de Góis nos deu um voto de confiança 

e nos deu a vitória no passado dia 11 de Outubro. Mais referiu que a Câmara 

Municipal conhece bem a distinção entre estes dois órgãos autárquicos, 

sabendo quais as competências e atribuições destes, pedindo que em 
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conjunto façamos um trabalho profícuo, que consigamos trabalhar em 

parceria   de conjugarmos esforços, solicitando à Assembleia Municipal que 

exerça o seu papel na plenitude. 

Tem um papel de fiscalizador da actividade da Câmara, solicitando ao senhor 

Presidente da Assembleia Municipal e deputados que o façam em prol  do 

exercício em termos de executivo e também em prol daquilo que também é o 

poder local democrático e em defesa dos interesses das populações. Deseja 

que ao longo destes quatros anos todos os senhores deputados, em particular 

os líderes de bancada esperando da parte deles um trabalho em conjunto e a 

Câmara Municipal tudo fará para honrar os compromissos que se propôs. 

Obviamente a Câmara Municipal tem a maioria do PS mas é composta por 

cinco pessoas e de facto, é nesse conjunto que nós também queremos 

trabalhar, sendo partidos opostos as pessoas estão interessadas seguramente 

em trabalhar para o desenvolvimento de Góis. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu conhecimento que o 

Regimento da Assembleia Municipal será presente na próxima reunião, tendo 

tecido alguns comentários relativamente ao seu funcionamento.  

1. ELEIÇÃO DO PRESIDENTE DE JUNTA DE FREGUESIA PARA REPRESENTAÇÃO DO 

CONCELHO DE GÓIS NO XVIII CONGRESSO ANMP – O senhor Presidente da 

Assembleia Municipal informou que nos próximos dias 04 e 05 de Dezembro irá 

realizar-se o XVIII Congresso da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, devendo esta Assembleia Municipal eleger o Presidente da Junta 

de Freguesia para representação do concelho de Góis neste Congresso. 

Seguidamente foram presentes duas propostas: 

Partido Socialista – Lista A – Alberto Jorge Alves dos Reis – Presidente da Junta 

de Freguesia de Góis – Efectivo, e, Carlos da Conceição Jesus – Presidente da 

Junta de Freguesia de Colmeal – Suplente. 

Partido Social Democrata – Lista B – Casimiro Alves Vicente – Presidente da 

Junta de Freguesia de Cadafaz – Efectivo, e, António José Madeira Gouveia – 

Presidente da Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira  - Suplente. 

Passou-se à votação, por escrutínio secreto, tendo sido apurado o seguinte 
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resultado: Lista A – 11 votos e Lista B – 5, havendo 1 voto em branco, tendo sido 

eleita a Lista A por maioria. 

2. ELEIÇÃO DE TRÊS REPRESENTANTES DA ASSEMBLEIA MUNICIPAL, ELEITOS 

DIRECTAMENTE, NA COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO PINHAL INTERIOR NORTE 

– CIMPIN – O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que de 

acordo com o artigo 13º Lei nº 45/2008, de 27 de Agosto, a Assembleia 

Intermunicipal é o órgão deliberativo da Comunidade Intermunicipal sendo 

constituída por membros das assembleias municipais dos municípios que 

integram a Comunidade Intermunicipal, eleitos de forma proporcional, três no 

Município de Góis, municípios até 10 000 eleitores, sendo a eleição realizada 

pelo colégio eleitoral constituído pelo conjunto dos membros das assembleias 

municipais, eleitos directamente, mediante a apresentação de listas que não 

podem ter um número de candidatos superior ao previsto no artigo anterior. A 

votação processa-se no âmbito de cada assembleia municipal e, feita a soma 

dos votos obtidos por cada lista, os mandatos são atribuídos segundo o 

sistema de representação proporcional e o método da média mais alta de 

Hondt.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que de acordo com 

informação e sendo de comum acordo dos senhores líderes de bancada foi 

presente uma única proposta, denominada por Lista A a qual integra os 

deputados: 

- José António Pereira de Carvalho – Partido Socialista; 

- Abílio Manuel Bandeira Cardoso – Partido Social Democrata; 

- Ana Cristina Garcia Cunha e Santos – Coligação Democrática Unitária. 

Passou-se à votação, por escrutínio secreto, tendo sido apurado o seguinte 

resultado, 12 votos a favor e 1 branco. A presente lista foi eleita por maioria. 

3. LEI Nº 5/2004, DE 10 DE FEVEREIRO – LEI DAS COMUNICAÇÕES ELECTRÓNICAS - 

Foi presente a deliberação do Executivo Municipal, datada de 30.10.2009, 

relativamente à Lei nº 5/2004, de 10 de Fevereiro – Lei das Comunicações 

Electrónicas.  
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O senhor Presidente da Assembleia Municipal referiu que a Lei nº5/2004 de 10 

de Fevereiro – Lei das Comunicações Electrónicas, ficou estabelecida a 

existência de uma taxa municipal de direitos de passagem calculada na 

aplicação de uma percentagem sobre a facturação, emitida pelas empresas 

que oferecem redes e serviços de telecomunicações electrónicas, acessíveis 

ao público em local fixo, debitada aos clientes finais na área do 

correspondente Município. 

Informou ainda, que, esta taxa deve ser aprovada anualmente, em cada 

Município até ao fim do mês de Dezembro do ano anterior a que se destina a 

sua vigência e não pode ultrapassar os 0,25%, sobre o valor facturado, 

conforme prevê o artigo106º da referida Lei. Referiu ainda, que durante os 

cinco anos de aplicação desta norma, foi fixada a taxa máxima nos primeiros 

três anos e nos últimos dois foi deliberado isentar os residentes neste concelho 

desse pagamento. 

Por último, informou que a Câmara Municipal deliberou por unanimidade 

propor, que se mantenha a isenção da taxa municipal dos direitos de 

passagem durante o ano de 2010. 

Usou da palavra o senhor deputado Paulo Miguel Lemos Fernandes da Silva 

referindo que o Grupo Municipal do PS concorda que deve ser mantida a 

referida isenção. 

Usou da palavra o senhor deputado Abílio Manuel Bandeira Cardoso referiu 

que atendendo os valores em causa e que a Lei o PSD também concorda 

com a isenção da aludida taxa. 

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

emitiu parecer favorável à isenção da taxa em questão. 

Posto à votação este assunto, a Assembleia Municipal deliberou por 

unanimidade aprovar que se mantenha a isenção da taxa municipal dos 

direitos de passagem, durante o ano de 2010. 

4. PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS – DELIBERAÇÃO DA PERCENTAGEM SOBRE 

OS RENDIMENTOS DE 2010 - Foi presente a deliberação do Executivo Municipal, 
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datada de 30.10.2009, relativamente à Participação Variável no IRS – 

Deliberação  da Percentagem sobres os Rendimentos de 2010.  

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que de acordo com o 

nº 2 do artigo 20º da LFL (Lei nº 2/2007, de 15 de Janeiro) “os municípios têm 

direito a uma participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos com 

domicilio fiscal na respectiva circunscrição territorial”, devendo esta 

percentagem ser comunicada à Direcção Geral de Contribuições e Impostos 

até 31 de Dezembro no ano anterior àquele a que respeitam os rendimentos, 

informando ainda, que essa deliberação deve recair dentro de um intervalo 

situado entre os 0% e os 5%. 

Mais informou, que a Câmara Municipal deliberou por unanimidade propor a 

redução em 2,5%, o valor da percentagem de IRS sobre os rendimentos 

auferidos no ano de 2010 pelos residentes no concelho de Góis, na parte que 

a Autarquia pode dispor (0% a 5%). 

Usou da palavra o senhor deputado Paulo Miguel Lemos Fernandes da Silva, 

referiu que é uma medida positiva sendo mais um sinal de um conjunto de 

outros que têm sido decididas no sentido de criarem incentivo à fixação de 

pessoas e empresas. Tendo em conta o tempo disponível para apresentação 

deste documento concordamos com a decisão do Executivo Municipal, 

sendo seu entendimento que esta medida deve ser acompanhada com uma 

campanha de promoção e divulgação, à semelhança que outros municípios 

realizam, para atracção de pessoas e empresas.  

Usou da palavra o senhor deputado Abílio Manuel Bandeira Cardoso que 

referiu que o PSD entende que é uma medida positiva, sendo um instrumento 

importantíssimo para fomentar a fixação de pessoas. Atendendo ao tempo 

que o Executivo teve para se debruçar sobre este assunto, acha que 

futuramente poderá existir uma substancial redução, devendo para o efeito 

ser elaborado um estudo, porque de se de facto a redução for substancial, se 

e pouco significativa, possivelmente não será motivo para que as pessoas 

fixem residência no concelho. 



 
ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE GÓIS 

 
 

 9

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

referiu considerar importante a decisão tomada pelo Executivo na redução da 

Percentagem sobres os Rendimentos de 2010. Acrescentou que é uma das 

medidas que poderá contribuir na decisão das pessoas fixarem a sua 

residência no concelho.  

Usou da palavra o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia, 

congratulando-se por verificar que aquilo que foram sugestões desta 

Assembleia Municipal em anos sucessivos, veio a ser aplicado pelo novo 

executivo, contudo lamenta que esta deliberação não tenha sido tomada 

anteriormente. Quanto à oportunidade dela ser agora tomada e daquilo que 

decorre da deliberação do Executivo, percebe-se que havia já alguma 

intenção do anterior Executivo em fazer uma proposta no sentido da descida 

da taxa que é cobrada, e que essa proposta é sustentada nas referidas 

sugestões desta Assembleia Municipal, pelo que tal decisão deveria ter 

ocorrido em tempo oportuno e não ter deixado transitar este assunto para o 

presente Executivo o que implicou a realização de uma Assembleia 

Extraordinária, com os inconvenientes que tal representa. É seu entendimento 

que a proposta apresentada parece razoável, é boa no sentido político já que 

em termos práticos não irá trazer grandes benefícios aos contribuintes de Góis, 

e tal como já aqui foi referido, deverá de ser feita a sua divulgação e ser 

enquadrada numa linha estratégica para potenciar a fixação das pessoas, 

nomeadamente dos jovens. Esta é uma redução que está consignada na lei 

dos benefícios fiscais mas que é feita à custa do Município, que mesmo sendo 

pobre e do interior terá que assumir esta ajuda, deveria ser o Poder Central a 

fazer uma diferenciação em termos de interioridade, em termos de 

rendimento per capita, em termos do que é a qualidade de vida das 

populações que é medida por muitas formas. Deveria haver uma majoração 

de benefícios às populações destes concelhos do interior e não ser a Câmara 

Municipal a ter este custo, achando pelo exposto que é de louvar a Câmara 

Municipal ter tido esta iniciativa. 
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Interveio a senhora Presidente da Câmara Municipal que informou que o 

Executivo se congratulou com as palavras proferidas relativamente a este 

assunto, informando que a decisão foi tomada com algum senso, tendo sido 

baseada numa informação técnica dos trabalhadores da DAF. Acrescentou, 

que a proposta apresentada por um lado traz benefícios aos munícipes que 

aqui vivem, por outro lado trazendo uma redução da receita para a Câmara 

Municipal não é de facto expressiva, este ano é o ano experimental, podemos 

verificar qual o impacto desta decisão em termos de benefícios e em termos 

de resultados.  

Posto à votação a presente proposta foi aprovada por unanimidade. 

5. TAXAS DO IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS/ANO 2010 - Foi presente a 

deliberação do Executivo Municipal, datada de 30.10.2009, relativamente às 

taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis para o Ano de 2010. 

O senhor Presidente informou que de acordo com a informação da referida 

deliberação que no cumprimento do estipulado através do Decreto-Lei 

287/2003 de 12 de Novembro, os Municípios devem comunicar à Direcção 

Geral dos Impostos, as taxas do imposto acima referido a vigorar no ano 

seguinte, e na falta de comunicação à DGI até 30 de Novembro aplicar-se-ão 

as taxas mínimas. Informou ainda que de acordo com o artigo 112º  - 1 do 

citado diploma, este estabelece as seguintes taxas: Prédios rústicos: 0,8%, 

Prédios urbanos: dentro do intervalo de 0,4% a 0,8% e Prédios urbanos 

avaliados nos termos do CIMI: dentro do intervalo de 0,2%a 0,5%. 

Seguidamente, deu conhecimento das taxas actualmente em vigor no 

concelho de Góis: Prédios rústicos: 0,8%, Prédios urbanos: 0,6% e Prédios 

urbanos avaliados nos termos do CIMI: 0,4%. 

Deu também conhecimento que para além de majorações ou minorações 

enquadradas em políticas urbanas ou de combate à desertificação também 

os municípios podem majorar até 30% a taxa aplicável a prédios urbanos 

degradados, considerando-se como tais os que, face ao seu estado de 

conservação, não cumpram satisfatoriamente a sua função ou façam perigar 

a segurança de pessoas e bens (nº 7 do artigo acima referido). 
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Mais referiu que, foi proposta da senhora Presidente da Câmara Municipal que 

se mantenham as taxas praticadas no ano em curso para o ano de 2010, 

referindo que no próximo ano o actual Executivo dispõe do tempo necessário 

para melhor analisar e decidir sobre uma eventual redução. 

Por último, informou que a Câmara deliberou por maioria, com duas 

abstenções dos senhores Vereadores Diamantino Jorge Simões Garcia e Maria 

Helena Barata Moniz, propor as taxas do imposto municipal sobre imóveis para 

o ano de 2010 iguais às que foram praticadas no corrente ano.  

Usou da palavra o senhor deputado Paulo Miguel Lemos Fernandes da Silva, 

referindo que este é um imposto que a nível regional se encontra equilibrado, 

e que poderá ser equacionado no futuro uma oportunidade de redução para 

se assumir como uma mais valia na fixação de pessoas . Mais uma vez, é sua 

opinião que esta redução dos impostos tem de ser um assunto que tem de ser 

mais aprofundado. Mais referiu não entender o porquê do anterior Executivo 

não ter tomado uma deliberação relativa a este assunto, o qual teria evitado 

a realização da presente Assembleia e consequentemente os custos que esta 

envolve. 

Usou da palavra o senhor deputado Abílio Manuel Bandeira Cardoso, que 

referiu que o Executivo anterior não deveria ser atacado da forma, como aqui 

já foi mencionado. Referiu que, uma vez que vivemos num país democrático, 

aqueles que estão no poder num ano de eleições, devem deixar para o futuro 

Executivo os elementos necessários à boa execução do seu mandato, pensa 

que será sido a intenção do anterior Executivo, ou seja, sendo um ano eleitoral 

não quis efectivamente tomar decisões que saberia que iriam condicionar o 

executivo que viesse a ser eleito para o próximo mandato. 

Relativamente à questão em causa, os prédios urbanos avaliados nos termos 

do CIMI, informou que não são apenas os prédios novos, mas são todos 

aqueles que são sujeitos a uma transmissão, ainda que seja por via hereditária, 

sendo que o agravamento do valor a suportar pelo contribuinte não é de 

menosprezar, uma vez que as novas avaliações alteram substancialmente os 

valores. Acrescentou, que entende perfeitamente a preocupação do 
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vereadores do PSD relativamente a esta situação, porque estamos a falar de 

uma taxa importante, uma vez que a transmissão não está no poder de cada 

um de nós, compreendendo a orientação que os Vereadores do PSD tiveram  

na Câmara Municipal de baixar este imposto. Relativamente aos prédios 

degradados, referiu não se pronunciar, uma vez que deveria existir um 

cadastro onde constassem estas situações. 

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

que referiu não entender a posição do anterior Executivo em não ter tomado 

uma decisão relativamente ao presente assunto, facto que não é justificável 

por ter sido um ano de eleições autárquicas. Contudo, concorda com a 

posição tomada pelo senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia 

quando alegou que deveria existir um agravamento da taxa relativa aos 

prédios que se encontram degradados e que estão inseridos nas zonas 

históricas, sugerindo que se deveria fazer um levantamento exaustivo desta 

situação e posteriormente os proprietários desses imóveis serem 

responsabilizados. Em relação às restantes taxas concorda inteiramente com a 

deliberação tomada pelo Executivo. 

Interveio o senhor deputado Jaime Miguel Fernandes Garcia que quanto a 

esta questão referiu discordar das palavras do  líder da bancada do PSD, em 

relação ao argumento utilizado para justificar a ausência de deliberação em 

tempo oportuno sobre estas taxas para não condicionar o executivo seguinte 

em termos orçamentais, mas verifica-se que efectivamente o anterior 

executivo tomou um expressivo conjunto de decisões de investimentos que 

esses sim condicionam fortemente os orçamentos seguintes e que deviam ser 

objecto de reparo. Quanto ao imposto em questão verifica-se uma 

preocupação generalizada em conhecer qual a distribuição do imposto e o 

impacto que uma eventual redução possa vir a ter no orçamento municipal. 

Mais referiu que, sendo esta uma das maiores receitas da Câmara Municipal, 

sem contar com as transferências do FEF, seria bem simpático mas pouco 

prudente fazer  grandes reduções para os patamares mínimos tal como já 
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acontece no caso do IRC para as empresas do concelho que estão isentas do 

pagamento do imposto da Derrama. 

Interveio o senhor deputado Victor Manuel Nogueira Dias que teceu algumas 

considerações relativas a este assunto, tendo explicado o sentido de voto que 

irá tomar em relação ao presente assunto. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal ao longo dos anos verificou-se 

no concelho de Góis sempre uma carência, quer para construção de 

particulares, quer para construção de infra-estruturas das próprias autarquias. 

Acontece que no concelho de Góis existe dentro dos perímetros urbanos 

muitos terrenos que são dados como de cultura, mas verifica-se que estão 

completamente ao abandono. De seguida, sugeriu que a Câmara Municipal 

deveria consultar o chefe das finanças locais, colocando a questão que 

existem em termos legais de transformar todos os terrenos abandonados ou 

ditos de cultura dentro do perímetro urbano e transformá-los em prédios 

urbanos. Transformados em prédios urbanos passam de imediato a pagar 

contribuição urbana, de alguma maneira poderia disponibilizar terrenos para 

venda, ou seja, as pessoas depois de confrontadas com o pagamento de 

impostos, uma vez que não vendem nem querem vender, e se lhe fosse 

aplicada esta contribuição, talvez pensassem em vender aos particulares a fim 

de ser fomentada a construção.  

Interveio o senhor deputado Antonino dos Prazeres Antunes, referindo que 

concordar com a sugestão do senhor Presidente da Assembleia Municipal, 

uma vez que a situação apresentada, se coloca na freguesia onde reside, isto 

é, os valores para aquisição de terreno para construção são demasiado 

elevados o que em nada facilitam a aquisição e consequentemente a 

fixação de pessoas. 

Dada a palavra ao senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, 

começou por cumprimentar os presentes, felicitando os eleitos da Assembleia 

Municipal, tendo de seguida, referido que estes assuntos eram para ter sido 

objecto de deliberação numa das reuniões do Executivo em Agosto, e por sua 

sugestão não foram presentes, uma vez que era intenção do Executivo baixar 
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as referidas taxas, podendo ser esta posição interpretada como uma manobra 

eleitoral e correr também o risco de poder estar a condicionar o actual 

Executivo. 

A senhora Presidente da Câmara Municipal informou que tomou nota da 

sugestão do senhor Presidente da Assembleia Municipal e que oportunamente 

irá tomar as devidas diligências, tendo de seguida tecido alguns 

considerandos relativamente ao presente assunto.  

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

votos a favor e quatro abstenções, tendo sido apresentada uma declaração 

de voto pelo senhor deputado Victor Manuel Nogueira Dias, a qual fica a 

constituir o Anexo I da presente Acta. 

6. 1ª REVISÃO ÀS GRANDES OPÇÕES AO PLANO/ANO FINANCEIRO DE 2009 – Foi 

presente a deliberação do Executivo Municipal, datada de 10.11.2009, 

relativamente à 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano para o Ano 

Financeiro de 2009. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que este documento 

foi aprovado pela Câmara Municipal.  

Posto à votação este documento foi aprovado por maioria, com dezassete 

votos a favor e uma abstenção, tendo sido apresentada uma declaração de 

voto pelo senhor deputado Victor Manuel Nogueira Dias, a qual fica a 

constituir o Anexo II da presente Acta. 

7. 2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA/ANO FINANCEIRO DE 

2009 - Foi presente a deliberação do Executivo Municipal, datada de 

10.11.2009, relativamente à 2ª Revisão ao Orçamento da Receita  e da 

Despesa para o Ano Financeiro de 2009. 

O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que este documento 

foi aprovado pela Câmara Municipal por unanimidade.  

Posto à votação este assunto foi aprovado por unanimidade. 

APROVAÇÕES EM MINUTA: Foram aprovados em minuta para efeitos 

imediatos todos os pontos da ordem do dia. 

E não havendo mais assuntos a tratar, foi pelo senhor Presidente da Assembleia 
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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, José António Pereira de Carvalho 
                  O Primeiro Secretário, Jaime Miguel Fernandes Garcia 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


