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A T A  D A  R E U N I Ã O  O R D I N Á R I A  D E  

N O V E  D E  J A N E I R O  D E  2 0 1 8  

 
-----No dia nove de janeiro do ano de dois mil e dezoito, no Salão Nobre do Edifício 

dos Paços do Concelho, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal de 

Góis, sob a presidência da senhora Dr.ª Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira, 

na qualidade de Presidente do Município, comparecendo os Vereadores que 

compõem o Executivo Camarário: Dr. Mário Barata Garcia, Dr. José Alberto 

Domingos Rodrigues, Maria Helena Antunes Barata Moniz e António Rui de 

Sousa Godinho Sampaio.------------------------------------------------------------------------- 

-----A Reunião foi secretariada pela Técnica Superior Liliana Maria Rosa Pinto.---

-----Depois dos presentes terem ocupado os seus lugares, a senhora Presidente 

declarou aberta a reunião pelas dez horas, dando início à ordem de trabalhos.--- 

1 – ANTES DA ORDEM DO DIA-------------------------------------------------------------------------- 

1.1 – FALTAS-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE----------------------------------------------- 

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES----------------------------------------- 

2 – PÚBLICO-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR------------------------------------------------------------------- 

3.2 – JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA DO CEIRA/COMPOSIÇÃO DA JUNTA  

DE FREGUESIA E ASSEMBLEIA DE FREGUESIA------------------------------------------------ 

3.3 – JUNTA DE FREGUESIA DE GÓIS/CONSTITUIÇÃO DO EXECUTIVO E MESA DA 

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE GÓIS------------------------------------------------------------- 

3.4 – ADXTUR/ALDEIAS DO XISTO “LINHA DE APOIO VALORIZAÇÃO TURÍSTICA 

DO INTERIOR”------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.5 – DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DE PONTE DO 

SÓTÃO/PROPOSTA----------------------------------------------------------------------------------------- 

3.6 – CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA 2018------------------------------------ 

3.7 – MAPA DE FLUXOS DE CAIXA DE 2017------------------------------------------------------- 

3.8 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES------------------------------------------------ 
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3.9 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL----------------------------------------------- 

3.10 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA---------------------------------------------------------- 

1 - ANTES DA ORDEM DO DIA----------------------------------------------------------------- 

1.1 – FALTAS – Não houve.----------------------------------------------------------------------  

1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE – A senhora Presidente 

iniciou a sua intervenção desejando votos de um Bom Ano Novo ao Executivo, 

trabalhadores e colaboradores da Câmara Municipal e a todos os munícipes.-----

-----De seguida, renovou o seu agradecimento a todos quanto se associaram à 

conferência “O que fazer AGORA, para evitar a TRAGÉDIA DE AMANHÃ”, 

decorrida no dia de ontem no complexo turístico da aldeia do Loural na União das 

Freguesias de Cadafaz e do Colmeal, nomeadamente, aos oradores pela 

excelência da suas intervenções, bem como ao jovem Dr. Marco Dias, 

colaborador da Câmara Municipal e ao senhor Jaime Pinto pela prestimosa 

colaboração nesta iniciativa.  Informou que a Câmara Municipal irá elaborar um 

documento no qual irão ser plasmados  todos os assuntos objeto de intervenção, 

bem como as propostas apresentadas para a reflorestação e proteção do nosso 

território.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento.-----------------------------------------------------------

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – Interveio o senhor 

Vereador José Alberto Domingos Rodrigues que iniciou a sua intervenção 

solicitando a entrega do Orçamento relativo ao Plano de Atividades da ADESA, 

este último anteriormente entregue, bem como da informação da DAG 

relativamente ao documento do Tribunal de Contas relativo à atribuição de 

subsídios à exploração a Associações de Direito Privado participadas pelo 

Município e do parecer da CCDRC relativamente às freguesias.-----------------------

-----De seguida, propôs um Voto de Pesar pelo falecimento do senhor Fernando 

Augusto Antunes Barata, trabalhador da Câmara Municipal em situação de 

aposentação, bem como por ter desempenhado as funções de autarca no 

Município de Góis.-----------------------------------------------------------------------------------

-----Terminou, questionando sobre os procedimentos que foram tomados 
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relativamente à doação de cimento por parte da empresa SECIL ao Município de 

Góis.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que no que concerne à documentação em falta 

já deu indicações aos serviços para que a mesma seja entregue. No que concerne 

ao cimento doado pela empresa SECIL, informou que após os contactos 

realizados sobre este assunto a Câmara Municipal foi informada que poderia 

proceder ao levantamento do mesmo após o dia 11.12.17 em Mortágua. Sobre o 

destino do mesmo, informou que poderá, eventualmente, ser objeto de entrega 

às freguesias que foram vitimadas pelos incêndios de junho e outubro do ano 

transato mediante a apresentação de um plano de trabalhos para o efeito, sem 

prejuízo da freguesia de Góis poder de igual modo beneficiar deste bem para 

efeitos de alguns trabalhos. Informou ainda, que o senhor Pároco de Góis 

informou da necessidade de alguns trabalhos na capela da localidade de Ádela, 

pelo que também poderá ser canalizado algum cimento para as obras de 

benfeitoria daquele imóvel.------------------------------------------------------------------------

-----Dada a palavra, o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues  

informou que foi informado por um diretor da SECIL da doação à Câmara 

Municipal de Góis de sete toneladas de cimento a serem levantadas no entreposto 

de Mangualde, concordando com a proposta apresentada pela senhora 

Presidente de cedência deste material às freguesias do concelho.--------------------

-----A senhora Presidente colocou à votação o Voto de Pesar, tendo o mesmo 

sido aprovado por unanimidade, endereçando à família as mais sentidas 

condolências pela sua irreparável perda.------------------------------------------------------

-----Interveio a senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz referindo 

que o Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, em Figueiró 

dos Vinhos, numa reportagem transmitida na televisão admitiu a disponibilidade 

do governo disponibilizar cerca de dez milhões euros para recuperação das 

segundas habitações fustigadas pelos incêndios, sendo uma medida que iria ficar 

ao critério de cada Câmara Municipal, i.e., os municípios é que ficariam com a 

responsabilidade de quererem ou não aceitar esse apoio para a recuperação das 
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segundas habitações. Nesse sentido, questionou se a recuperação das segundas 

habitações também será uma das medidas pensadas pela Câmara Municipal para 

o nosso território e qual a verba disponibilizada para o Município de Góis. --------- 

-----Seguidamente, referiu que a Câmara Municipal na sua reunião extraordinária 

de 09.11.17 deliberou uma medida de exceção isentando de pagamento relativo 

ao consumo de água aos consumidores da Freguesia de Alvares e da União de 

Freguesias de Cadafaz e do Colmeal e Freguesia de Vila Nova do Ceira e as 

localidade de Ponte do Sótão e Conhais da Freguesia de Góis, pelo que 

questionou o porquê de alguns munícipes terem procedido ao pagamento do 

consumo de água duas vezes, i.e., foram emitidas duas faturas no mês de 

dezembro relativas ao consumo de água.----------------------------------------------------- 

-----Quanto à situação do imóvel em avançado estado de degradação na 

localidade de Carcavelos na freguesia de Góis, referiu que se trata de um assunto 

que já foi amplamente discutido tanto em sede do órgão executivo como 

deliberativo, pelo que  carece de uma solução definitiva, no sentido de não colocar 

em causa a circulação de pessoas e bens.---------------------------------------------------

-----Continuou, fazendo referência à deliberação tomada pela Câmara Municipal 

na sua reunião extraordinária de 15.12.17 relativamente à proposta de 

protocolo/memorando de entendimento entre o Município de Góis e o Grupo 

Lusiaves, pelo que questionou se a senhora Presidente já tem em sua posse 

informação do senhor Consultor Jurídico. Acrescentou, que também no referido 

protocolo deveria constar que o recrutamento de trabalhadores incidisse 

primeiramente em residentes ou naturais do concelho de Góis, realçando o facto 

de que a sua sugestão apresentada na referida reunião não venha a ser um ónus 

para que este processo não se venha a desencadear com a celeridade que 

merece.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Terminou, enaltecendo a organização do IIº Passeio de Reis, evento 

desportivo que junto cerca de meia centena de ciclistas na localidade do Açor e 

cerca de uma centena de pessoas no almoço ao qual se associou, reiterando as 

suas felicitações pelo facto de apesar de ter somente sete habitantes e 
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posteriormente à tragédia que os assolou e do ambiente desolador com que 

diariamente se debatem, louva esta iniciativa e o ânimo com que organizaram 

este evento o qual foi noticiado na TVI. Referiu, que o senhor Jorge Almeida 

aproveitou a presença deste órgão de comunicação social para dar enfâse a uma 

situação que também a preocupa que é a falta de comunicações naquela 

freguesia, a qual após incêndio florestal ainda não tem telefone fixo e o móvel 

piorou, pelo que apelou que a Câmara Municipal pressione as empresas de 

telecomunicações para que reponham as comunicações para que os munícipes 

não se encontrem isolados nesta matéria, apelo também dirigido ao Executivo da 

União das Freguesias de Cadafaz e do Colmeal. Concluiu a sua intervenção, 

referindo que gostou de se associar a esta iniciativa por entender que os 

munícipes após o flagelo ocorrido continuaram com a sua vida e a promover as 

ações que dinamizam aquele território.-------------------------------------------------------  

-----A senhora Presidente informou a senhora Vereadora Maria Helena Antunes 

Barata Moniz que quanto ao pagamento da faturação do consumo de água os 

consumidores não efetuaram o pagamento duplamente, houve sim a necessidade 

de remeter alguma documentação informativa a todos os consumidores o que fez 

com que houvesse um atraso no sistema de faturação, tendo para o efeito 

explicado todos os trâmites relativos à referida faturação, pelo que o pagamento 

efetuado foi relativamente ao mês de novembro, cujo o prazo de pagamento foi 

prorrogado até ao dia 07.12.17, conforme explicação em documento remetido aos 

consumidores,  bem como ao mês de dezembro.------------------------------------------- 

-----Quanto ao imóvel em degradação na localidade de Carcavelos, referiu que a 

obra já se encontra adjudicada, tendo informado dos trabalhos que a empresa 

necessita de efetuar no sentido de não colocar em perigo os imóveis contíguos, 

realçando o facto de a empresa adjudicatária poder vir a realizar um outro tipo de 

trabalhos no decorrer da empreitada, uma vez que poderá deparar-se com 

situações inesperadas.-----------------------------------------------------------------------------

-----Quanto às palavras proferidas pelo senhor Ministro do Planeamento e das 

Infraestruturas relativamente aos montantes que irão ser disponibilizados para as 
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segundas habitações destruídas pelos incêndios, referiu que se tem que saber 

distinguir as palavras proferidas pelo senhor Ministro e depois aquilo que é a 

prática, i.e., o senhor Dr. Pedro Marques anunciou a disponibilidade de dez 

milhões de euros que pensam destinar para a recuperação das segundas 

habitações, ficando este procedimento ao critério das Câmaras Municipais. 

Porém, terá de ser o referido Ministério a reunir com os Municípios e informar de 

quais são esses critérios e qual é o ónus para as Câmara Municipais, uma vez 

que o que primeiramente foi anunciado é que o Governo iria criar uma linha de 

crédito para os proprietários que teriam a possibilidade de aceder ao crédito 

bancário, sendo que não deixaria de ser mais um encargo para as famílias, tendo 

nesta matéria havido muitas reivindicações. Ainda sobre esta matéria, informou 

que está prevista o agendamento de uma reunião com o senhor Ministro do 

Planeamento e das Infraestruturas não somente por causa deste assunto, mas 

particularmente, sobre a questão das acessibilidades, estando incluída a EN2.---  

-----Quanto às alterações sugeridas na reunião extraordinária da Câmara 

Municipal de 15.12.17 no que concerne à proposta de protocolo/memorando de 

entendimento entre o Município de Góis e o Grupo Lusiaves, informou das 

diligências tomadas com o senhor Consultor Jurídico, bem como do agendamento 

de reunião com o responsável do Grupo neste processo no sentido de 

esclarecimento de alguns assuntos. Mais informou, que estando presente o 

senhor Consultor Jurídico na Câmara Municipal irá no final da presente reunião 

prestar alguns esclarecimentos adicionais sobre este processo.-----------------------

-----Quanto ao IIº Passeio de Reis do Açor, informou que no presente ano não 

pode estar presente nesta iniciativa, salientando que a Câmara Municipal sempre 

se associou à mesma. Quanto ao restabelecimento das linhas móveis e fixas de 

telecomunicações nesta localidade e outras da União das Freguesias de Cadafaz 

e do Colmeal, informou dos contactos realizados sistematicamente pelos serviços 

da Câmara Municipal e na sua pessoa com os responsáveis desta área. Informou 

ainda, que têm andado no terreno equipas da Altice PT no sentido de repor toda 

esta situação, tendo sido informada que a mesma estaria reposta até ao dia 
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15.01.18 ao nível das comunicações fixas e até ao final do mês em curso as 

comunicações móveis.-----------------------------------------------------------------------------

-----Interveio o senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio iniciando 

a sua intervenção apresentado votos de um Bom Ano.-----------------------------------

-----De seguida, referiu que na sequência da sua intervenção em anterior reunião 

deste órgão relativamente ao programa de regularização extraordinária dos 

vínculos precários na Administração Pública e no setor empresarial do Estado 

informou que a Lei nº112/2017, de 29 de dezembro, estabelece o programa de 

regularização extraordinária dos vínculos o qual é bastante explícito relativamente 

à sua aplicação no âmbito das autarquias locais, pelo que questionou se já se 

encontra elaborado um levantamento de todos os colaboradores que se 

encontram em situação de vínculo precário e que possam vir a usufruir da referida 

regularização extraordinária.---------------------------------------------------------------------

-----Referiu ainda, que também em anterior reunião da Câmara Municipal fez 

referência ao Protocolo de Cooperação com a  Administração Regional de Saúde 

do Centro no âmbito da implementação de um Programa Regional de Alimentação 

Saudável, pelo que neste âmbito informou que no dia 29.12.17 foi publicada a 

Estratégia Integrada para a Promoção da Alimentação Saudável (EIPAS), que 

visa incentivar o consumo alimentar adequado e a consequente melhoria do 

estado nutricional dos cidadãos, com impacto direto na prevenção e controlo das 

doenças crónicas. Referiu que esta estratégia organiza-se em quatro eixos de 

intervenção, com propostas de diferentes iniciativas/medidas para cada eixo: Eixo 

1: Modificar o meio ambiente onde as pessoas escolhem e compram alimentos 

através da modificação da disponibilidade de alimentos em certos espaços físicos 

e promoção da reformulação de determinadas categorias de alimentos; Eixo 2: 

Melhorar a qualidade e acessibilidade da informação disponível ao consumidor, 

de modo a informar e capacitar os cidadãos para escolhas alimentares saudáveis; 

Eixo 3: Promover e desenvolver a literacia e autonomia para o exercício de 

escolhas saudáveis pelo consumidor e Eixo 4: Promover a inovação e o 

empreendedorismo direcionado à área da promoção da alimentação saudável.---
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-----Mais referiu, que na sequência das primeiras intempéries é do conhecimento 

geral que a água do rio Ceira ficou imprópria para consumo humano, tendo a 

Câmara Municipal recorrido à aquisição de água para reposição desta situação, 

questionando sobre a possibilidade de se equacionar uma outra estratégia para 

que numa situação futura se possa restabelecer a situação sem proceder à 

compra de água. Ainda sobre situações consequentes das chuvas, referiu ser 

também do seu conhecimento que algumas estradas da União das Freguesias de 

Cadafaz e do Colmeal ficaram em situação de perigo iminente para quem nelas 

circula,  questionando quais os trabalhos que estão a ser efetuados no sentido de 

repor a circulação de veículos na mesma em condições de segurança. Realçou, 

que também ao nível da segurança rodoviária urge tomar medidas relativamente 

à EN2 uma vez que em situação de chuva e de nevoeiro, nomeadamente no 

período noturno, afeta a circulação nesta estrada.-----------------------------------------

-----Seguidamente, o senhor Vereador deu conhecimento de uma comunicação 

remetida pela RAÍZVANGUARDA, na pessoa do seu Presidente, o jovem goiense 

Luís Carvalho, na qual expõe algumas dificuldades que se deparam na 

dinamização desta Associação, a qual tem alguns protocolos com instituições a 

vários níveis tanto nacional como internacional, promovendo ações junto de 

jovens estudantes da europa. Referiu que uma das situações com que se 

deparam é sem dúvida no que concerne ao alojamento na sua sede social em 

Bordeiro, devido à falta de condições necessárias durante o período invernal, 

apesar de todas as benfeitorias que a Câmara Municipal fez no imóvel cedido a 

esta associação como é do seu conhecimento. Referiu ainda, que sendo a Casa 

do Artista um imóvel propriedade da Câmara Municipal, embora seja do seu 

conhecimento que presentemente a sua gestão é da responsabilidade da 

Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra, é sua opinião que se 

trata de um espaço que reúne condições para albergar os jovens que a 

RAÍZVANGUARDA acolhe em diversas situações, bem como, para dinamizar 

ações neste espaço, que apenas é utilizado apenas durante a época estival. 

Acrescentou, que apesar de não ser do seu conhecimento o protocolo celebrado 
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entre a Câmara Municipal e a ADIBER, seria interessante a autarquia agendar 

reunião com esta associação cultural no sentido de encontrar uma solução para 

que a RAÍZVANGUARDA possa vir a desenvolver as suas atividades e para que 

na falta de incentivos não venha a extinguir-se.---------------------------------------------

------Terminou, questionando sobre o ponto de situação que apresentou na última 

reunião da Câmara Municipal relativamente à munícipe residente em Juncal na 

freguesia de Vila Nova do Ceira.----------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou o senhor Vereador António Rui de Sousa 

Godinho Sampaio que relativamente ao programa de regularização extraordinária 

dos vínculos precários na Administração Pública, que aquando a referência ao 

mesmo em sede do Executivo, mencionou que teria reunido com o senhor 

Ministro da tutela para apresentar algumas questões pertinentes sobre os 

procedimentos a serem tomados, pelo que estando a vigorar a lei sobre esta 

matéria irá oportunamente apresentar ao Executivo todas a situações precárias 

existentes, bem como, uma possível alteração ao Mapa de Pessoal e Orçamento.-

-----Relativamente ao Protocolo de Cooperação com a Administração Regional de 

Saúde do Centro no âmbito da implementação de um Programa Regional de 

Alimentação Saudável informou que a Câmara Municipal também celebrou o 

mesmo. Informou ainda, da reunião agendada para o dia 15.01.18 com a senhora 

Presidente da Direção da ARSC, Dr.ª Rosa Reis Marques, na qual irá ser discutida 

o estado de saúde no concelho, sendo sua intenção relembrar a necessidade do 

Centro Municipal de Ação Social da Santa Casa da Misericórdia de Góis poder vir 

a reabrir como unidade de cuidados continuados, porquanto existe essa mesma 

necessidade.------------------------------------------------------------------------------------------

-----Relativamente à EN2, informou que  já deu indicações aos serviços para que 

fizessem um levantamento de todos os trabalhos necessários e respetiva 

sinalética e equipamento de segurança rodoviária no sentido de proceder à 

abertura de procedimento para realização de empreitada nesta via, no sentido 

desta poder oferecer condições de segurança a todos quanto nela circulam. No 

que concerne ao abastecimento de água para consumo humano, informou que a 
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Câmara Municipal somente com a presente situação anómala é que recorreu à 

aquisição de água, realçando o facto da existência de alguns estudos para 

colocação de um outro sistema de captação de água, porém devido à existência 

de rochas é de todo impossível a realização do mesmo.---------------------------------

-----Relativamente à comunicação da RAÍZVANGUARDA remetida ao senhor 

Vereador, lamentou que a mesma para efeitos institucionais não lhe tenha sido 

remetida, uma vez que a mesma apresenta algumas situações que esta 

Associação Cultural deseja que sejam resolvidas, pelo que o agendamento de 

uma reunião com a Câmara Municipal de Góis passará pela solicitação desta 

oficialmente.------------------------------------------------------------------------------------------

------Dada a palavra, o senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio 

informou a senhora Presidente que a RAÍZVANGUARDA na comunicação que 

lhe foi remetida, não solicitou para ser intermediário junto do Município e proceder 

ao pedido de agendamento de uma reunião. Contudo, face a todas as situações 

expostas na mesma, entendeu que seria oportuno a Câmara Municipal reunir com 

esta associação cultural no sentido de a mesma poder apresentar os 

constrangimentos com que se depara.-------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou que somente após intervenção do senhor 

Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio é que teve conhecimento dos 

constrangimentos com que se depara a referida Associação, pelo facto de a 

mesma não ter de igual modo sido remetida à sua pessoa, pelo que após contacto 

para o efeito proceder-se-á agendamento de reunião.------------------------------------

-----Relativamente à situação da munícipe residente em Juncal na freguesia de 

Vila Nova do Ceira, informou que foram dadas indicações à senhora Dr.ª Liliana 

Temprilho, Técnica de Serviço Social da Câmara Municipal, para que informasse 

sobre este processo, pelo que oportunamente será facultada informação sobre o 

mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia que relativamente ao 

processo de água para consumo humano, apresentou alguns investimentos da 

competência da extinta empresa Águas do Mondego, com quem a Câmara 
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Municipal protocolou alguns investimentos no concelho que efetivamente não 

vieram a ser realizados, tendo sido somente realizados a ETAR de Vila Nova do 

Ceira e a ETAR de Cortes, bem como a reabilitação da ETAR de Góis. ------------

-----Quanto à questão do atraso da faturação do consumo de água, informou que 

o mesmo incidiu pelo facto da necessidade da Câmara Municipal associar ao 

recibo um conjunto de informação relativamente ao Projeto BUPI, o qual permite 

aos proprietários de terrenos fazerem o registo e a georreferenciação dos prédios 

de uma forma simples e sem custos, realçando que a Câmara Municipal tem dois 

técnicos alocados a este projeto no sentido de ajudarem os proprietários neste 

processo.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento.----------------------------------------------------------- 

2 – PÚBLICO:----------------------------------------------------------------------------------------

-----a) Usou da palavra o senhor José António Vitorino Serra, Provedor da Santa 

Casa da Misericórdia de Góis, dando conhecimento da comunicação do senhor 

Dr. António Firmino Queimadela Baptista a solicitar a cedência de camas face à 

falta deste equipamento na saúde pública, tendo sido disponibilizadas para o 

efeito as que se encontram no Centro Municipal de Ação Social, informando que 

a Santa Casa da Misericórdia de Góis ainda continua a manter algumas despesas 

neste equipamento. Informou, que no próximo dia 19.01.18, no horário das 14.00 

às 17.00 horas, esta IPSS irá realizar uma Feira Solidária no referido equipamento 

por forma a disponibilizar bens que foram entregues no âmbito dos incêndios 

florestais. No âmbito da reunião que a senhora Presidente irá levar a efeito com 

a atual Presidente da direção da ARSC solicitou que seja dado enfâse à situação 

do edifício Monteiro Bastos em Vila Nova do Ceira. Terminou, dirigindo votos de 

um Bom Ano Novo a todos.-----------------------------------------------------------------------

-----b) Usou da palavra o senhor Rui Freitas, residente na Ribeira do Carvalhal – 

Carvalhal do Sapo, referindo que na sequência da sua solicitação em maio do 

ano transato à União das Freguesias de Cadafaz e do Colmeal de beneficiação 

da estrada que serve a área da sua residência, apraz-lhe informar que até à data 

ainda não foram efetuados os trabalhos solicitados, pelo que após incêndio 
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florestal a referida via ficou ainda com danos maiores, tendo ele próprio procedido 

à limpeza em alguns pontos, realçando o facto que o material deixado in loco 

pelos empresários florestais em nada abona para a circulação nessa estrada. 

Face ao exposto, solicitou a intervenção da Câmara Municipal nesta estrada.-----

-----A senhora Presidente informou que encontrando-se uma máquina da ADESA 

e outra da Câmara Municipal na referida União de Freguesias irá dar indicação 

aos serviços para que se desloquem ao local e procedam aos necessários 

trabalhos.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----c) Usou da palavra o senhor Antonino Dias Fernandes, residente em Cortes, 

questionando sobre o ponto de situação referente ao processo sobre o lote que 

adquiriu na Zona Industrial de Cortes, no qual a sua esposa tem uma empresa.--

-----Mais questionou, para quando está programado a colocação de placas 

toponímicas e respetivos números de polícia naquela localidade, no sentido de a 

correspondência e outros serviços serem devidamente entregues ao seu 

destinatário, disponibilizando-se, caso seja do interesse da Câmara Municipal, 

para efetuar esse serviço conjuntamente com outros residentes.---------------------- 

-----De seguida, referiu que no passado dia 07.01.18 faltou a água naquela 

localidade, referindo que a solução para reparação desta situação passa por 

colocar no local um sistema de aviso da necessidade de colmatar a mesma.------

-----A senhora Presidente informou o munícipe que relativamente ao ponto de 

situação do referido lote industrial em Cortes, aguarda ter conhecimento da 

informação dos serviços para que possa prestar os devidos esclarecimentos. 

Quanto à questão da interrupção da água para consumo humano em Cortes, 

informou que desconhece essa situação, porém considera que a Equipa de 

Prevenção deve ter colmatado a situação em tempo útil, realçando o facto de 

alguns destes equipamentos terem um sistema de sms que avisa 

automaticamente da suspensão do consumo de água, pelo que irá averiguar junto 

dos serviços competentes se este equipamento tem esse mesmo sistema e se 

não o possuiu deverá este ser colocado. No que concerne à colocação de placas 

toponímicas e números de polícia em Cortes, informou ter dado indicações aos 
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serviços para procederem em conformidade com a deliberação do Executivo na 

qual foi presente um conjunto de topónimos para esta localidade, lamentando o 

facto de até à presente data a colocação das placas toponímicas e respetivos 

números de polícia ainda não tenha acontecido.--------------------------------------------

-----d) Usou da palavra o senhor José Augusto Rodrigues, informando que iria 

usar da palavra na qualidade de ex Presidente da Caprigóis - Associação Criadora 

de Caprinos do Concelho de Góis, referindo que em reunião da Assembleia Geral 

foi deliberada sua extinção, agradecendo à Câmara Municipal todo o apoio neste 

processo. Informou, que apesar de todas as diligências tomadas para que este 

projeto fosse implementado houve muitos entraves que levaram à atual situação, 

tendo para o efeito apresentado uma breve síntese de todo este processo.--------

-----Continuou, referindo que após incêndio florestal ocorrido em outubro do 

passado ano a EN2 no trajeto de Góis-Vila Nova de Poiares, necessita 

urgentemente de ser objeto de intervenção para quem nela circula o possa fazer 

com condições de segurança.--------------------------------------------------------------------

-----Mais referiu, que quanto ao Projeto BUPI, é do seu conhecimento que o 

mesmo não está a ter a aceitação que se previa por parte dos proprietários, 

salientando o facto de a georreferenciação estar a ser feita num computador nos 

serviços, levantamento esse que poderá eventualmente não corresponder à 

realidade. Referiu ainda, que a Associação Florestal do Concelho de Góis tem 

alguns levantamentos de algumas áreas, que na sua opinião poderiam ser 

aproveitados. -----------------------------------------------------------------------------------------

-----Terminou, referindo que há cerca de um ano a esta parte endereçou uma 

missiva à Câmara Municipal na qual colocava um conjunto de questões sobre os 

gatídeos em situação de abandono, sendo que até  à data ainda não recebeu 

qualquer resposta, pelo que informou que se até ao final do mês em curso as suas 

questões não forem objeto de resposta irá tomar outros procedimentos.------------

-----A senhora Presidente informou o munícipe que relativamente às questões 

colocadas sobre os gatídeos a Câmara Municipal age de acordo com a legislação 

em vigor, porém mencionou que oportunamente irá ser transmitida as respostas 
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às referidas questões. Quanto ao Projeto BUPI, informou que desde da primeira 

hora que este foi implementado no nosso concelho que a Câmara Municipal está 

em consonância com a Associação Florestal do Concelho de Góis, porém 

informou que o levantamento realizado por esta associação irá ser facultado 

mediante um contributo financeiro solicitado pela direção da mesma, conforme 

solicitado em reunião, facto que lamenta, porquanto a Câmara Municipal está 

sempre na linha da frente quanto ao apoio a esta instituição. Quanto à EN2 referiu 

que a Câmara Municipal já se encontra a trabalhar no sentido de proceder aos 

trabalhos necessários e colocação da respetiva sinalética. Por último, referiu 

lamentar a extinção da CapriGóis, referindo que a Câmara Municipal em tudo 

colaborou para que fosse implementado este projeto em Góis, não se 

responsabilizando por fatores exteriores à Autarquia.------------------------------------- 

-----Dada a palavra, o senhor Vereador Mário Barata Garcia informou da sua 

presença na reunião da assembleia geral da Associação Florestal do Concelho 

de Góis onde este levantamento foi alvo de intervenção tendo para o efeito 

realçado o facto de o mesmo ser disponibilizado mediante pagamento para o 

efeito. Referiu ainda que sobre o projeto BUPI, a Câmara Municipal tem dois 

técnicos para se deslocarem aos terrenos para efetivação desse mesmo 

levantamento.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Dada a palavra, o senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio 

informou que relativamente ao Projeto BUPI a lei obriga a que seja feito através 

da georreferenciação, no entretanto o levantamento já realizado poderá 

efetivamente ser utilizado para que na georreferenciação se proceda à marcação 

dos pontos corretamente, porque isso desencadeia um processo à posteriori 

quando existe a sobreposição de polígonos, é um procedimento de verificação de 

quem é a área correta. Porém, referiu que a própria lei não permite a utilização 

desse mesmo levantamento para ter conhecimento de quem é o proprietário 

dessa mesma área. --------------------------------------------------------------------------------

-----Relativamente aos gatídeos referiu que alguém disse em tempos que o grau 

de civilização das sociedades vê-se pela forma como tratam os animais e, 



   
                                                     

M U N I C Í P I O  D E  G Ó I S   
 
 
                  

  

15 

 

segundo lhe parece existe legislação nessa matéria publicada no ano transato, 

que entrará em vigor no presente ano, que obriga os municípios a tomarem 

diversos procedimentos. Salientou, a existência de um problema no nosso 

concelho nesta matéria, sendo contra o abatimento desses animais, sendo que a 

solução a adotar deverá ser a sua captura e esterilização, e posteriormente pô-

los em liberdade, processo esse que poderá efetivamente ser realizado em 

parceria com associações de animais. Concluiu, referindo que este assunto 

deverá ser objeto de alguma celeridade pelo facto de a proliferação de gatos ser 

uma questão de saúde pública que terá de ser tratada de forma adequada.-------- 

-----Dada a palavra, o senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio 

informou que relativamente ao Projeto BUPI a lei obriga a que seja feito através 

da georreferenciação, no entretanto o levantamento já realizado poderá 

efetivamente ser utilizado para que na georreferenciação se proceda à marcação 

dos pontos corretamente, porque isso desencadeia um processo à posteriori 

quando existe a sobreposição e polígonos, é um procedimento de verificação de 

quem é a área correta. Porém, referiu que a própria lei não permite a utilização 

desse mesmo levantamento para ter conhecimento de quem é o proprietário 

dessa mesma área. --------------------------------------------------------------------------------

-----Relativamente aos gatídeos referiu que alguém disse em tempos que o grau 

de civilização das sociedades vê-se pela forma como tratam os animais e, 

segundo lhe parece existe legislação nessa matéria publicada no ano transato a 

vigorar no presente ano que obriga os municípios a tomar diversos 

procedimentos. Salientou, a existência de um problema no nosso concelho nesta 

matéria, sendo contra ao abatimento desses animais, sendo que a solução a 

adotar deverá ser a captura e a esterilização desses animais e posteriormente pô-

los em liberdade, processo esse que poderá efetivamente ser realizado em 

parceria com associações de animais. Concluiu este assunto, referindo que este 

assunto deverá ser objeto de alguma celeridade pelo facto de a proliferação de 

gatos ser uma questão de saúde pública que terá de ser tratada de forma 

adequada.--------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----A senhora Presidente referiu subscrever as palavras do senhor Vereador 

António Rui de Sousa Godinho Sampaio, informando do trabalho já efetivado 

nesse âmbito, salientando os procedimentos que terão que ser tomados a fim de 

encontrar uma solução viável no que concerne aos animais de rua.------------------ 

-----e) Usou da palavra o senhor Nuno Alves, referindo lamentar que  alguns 

assuntos motivo de intervenção nesta reunião poderiam naturalmente ser da 

resolução das freguesias, por entender que são estas autarquias que se 

encontram mais perto dos munícipes  e  não o Executivo da Câmara Municipal, 

que no seu entendimento deve preocupar-se com assuntos de maior dimensão. 

Mais referiu que na sequência da presente intervenção relativamente a uma 

associação cultural do concelho dinamizada por jovens, apraz-lhe mencionar que 

no que concerne a estratégias municipais para a juventude está este município 

longe de ter pontos muito positivos. Referiu ainda, que no passado enquanto 

representante da Associação de Juventude Góis, teve oportunidade de trabalhar 

com outros Executivos, pelo que se prevaleceu da oportunidade para elogiar a 

senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz por ser a única 

Vereadora responsável pelo pelouro da juventude que teve competências para 

assumir a sua palavra e apoio, destacando o facto de que presentemente a 

resolução de alguns assuntos passa, quase sempre, por reunião com a 

presidência da Câmara Municipal, situação que o leva a referir que não existe 

qualquer estratégia para a juventude a par com a inexistência de um gabinete 

municipal que trabalhe em prol da juventude. Mais referiu, que não se deve 

afirmar que o assunto juventude se resume a apoios e a equipamentos para 

dinamização de ações em diversas áreas, sendo seu entendimento que deve a 

juventude estar envolvida nos projetos que a Câmara Municipal promove tendo 

estes como público alvo, acontecendo algumas das vezes que o público alvo 

resume-se aos alunos do agrupamento de escolas, por uma questão de 

obrigatoriedade, pelo simples facto de grande parte dos jovens não se rever em 

algumas iniciativas. É seu entendimento que sendo este o último mandato a 

senhora Presidente deveria deixar uma marca, i.e., criar um gabinete municipal 
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dirigido à juventude no sentido de impulsionar alguns  programas e criar uma 

politica para a juventude à semelhança do que existe em outros concelhos desta 

região, onde muitos dos programas existentes são dinamizados por associações 

jovens locais. Face às suas palavras, referiu a existência na freguesia de Góis de 

uma Associação de Juventude reconhecida por alguns órgãos nacionais a par de 

uma outra, a RAÍZVANGUARDA, promotora do programa Erasmus+, cuja esta 

medida poderia ser comparticipada financeiramente pela Câmara Municipal em 

algumas das ações associadas aos referido programa, em virtude da citada 

associação cultural não ter capacidades financeiras para o efeito. Concluiu, 

referindo que o que presentemente assistimos é o afastamento da juventude na 

dinamização de Góis, não sabendo o que irá ser o futuro desse concelho sem 

jovens, não vendo a preocupação que deveria existir neste âmbito, considerando 

que um dos assuntos da atualidade deverá efetivamente recair nas estratégicas 

para a juventude a serem desenvolvidas a longo prazo.---------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu registar as palavras de lamento do  jovem Nuno 

Alves, mencionando que devem todas as instituições locais serem promotoras de 

políticas para a juventude e apresentá-las à Câmara Municipal, no sentido de 

estas serem por todos analisadas e objeto de promoção, caso estejam reunidos 

os requisitos necessários para o efeitos. Acrescentou, que muito trabalho tem sido 

feito no âmbito de políticas para a juventude, salientando o facto de muitas das 

vezes dificilmente se encontra uma parceria que deseje trabalhar nesse sentido, 

tendo exemplificado com o Programa “Empreendedorismo nas Escolas da Região 

de Coimbra”, promovido pela CIM-RC em parceira com as Câmaras Municipais 

associadas, existindo alguns entraves na dinamização deste programa com 

Agrupamento de Escolas, sendo que alguns projetos apresentados pelos alunos 

de Góis já foram objeto de reconhecimento, porém para que muitas dinâmicas 

sejam objeto de implementação terá que existir um empenho de todas as 

entidades parceiras.--------------------------------------------------------------------------------

----Dada a palavra, a senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz 

agradeceu ao jovem Nuno Alves as palavras simpáticas que dirigiu à sua pessoa, 
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realçando ter consciência que no mandato em que foi responsável pelo pelouro 

da juventude trabalhou no sentido de fazer tudo o que estava ao seu alcance 

nesta matéria, realçando o facto de se congratular pelo jovem ter tido a noção do 

trabalho realizado no âmbito da juventude, facto que muitos não tiveram. Lembrou 

que no mandato posterior foi acusada por outros que a sua pessoa nem o 

Conselho Municipal de Juventude conseguiu implementar, tendo conhecimento 

que o jovem saberá o porquê de não ter sido possível, uma vez que não cumpria-

mos os requisitos emanados na lei, i.e., o Conselho Municipal de Juventude não 

foi implementado porque as Associações de Juventude concelhias na altura não 

reuniam os requisitos para que isso fosse possível.----------------------------------------

-----A senhora Presidente sobre a criação do Conselho Municipal de Juventude 

recomendou uma leitura à legislação sobre esta temática do ano de 2008, a fim 

de verificar se havia ou não condições para o efeito.-------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------ 

3 – ORDEM DO DIA:-------------------------------------------------------------------------------

3.1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR – De acordo com o determinado pela Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, no seu artigo 57º, a Câmara deliberou por 

unanimidade aprovar a ata da reunião realizada no dia vinte e oito de dezembro 

de dois mil e dezassete, sendo assinada pela senhora Presidente e por quem a 

lavrou.--------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Em conformidade com o nº3, do artigo 34º do Código do Procedimento 

Administrativo, o senhor Vereador Mário Barata Garcia e a senhora Vereadora  

Maria Helena Antunes Barata Moniz, não participaram na votação, por não terem 

estado presentes na sessão a que a mesma respeita.------------------------------------ 

3.2 – JUNTA DE FREGUESIA DE VILA NOVA DO CEIRA/COMPOSIÇÃO DA 

JUNTA  DE FREGUESIA E ASSEMBLEIA DE FREGUESIA – A Câmara tomou 

conhecimento da composição da Junta de Freguesia e Assembleia de Freguesia 

de Vila Nova do Ceira, conforme comunicação datada de 20.12.17.------------------

-----A senhora Presidente, em nome do Executivo, desejou votos de um bom 

trabalho no exercício do seu plano e orçamento.------------------------------------------- 
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3.3 – JUNTA DE FREGUESIA DE GÓIS/CONSTITUIÇÃO DO EXECUTIVO E 

MESA DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA DE GÓIS – A Câmara tomou 

conhecimento da constituição do Executivo e Mesa da Assembleia de Freguesia 

de Góis, conforme comunicação datada de 03.01.18.------------------------------------- 

-----A senhora Presidente, em nome do Executivo, desejou votos de um bom 

trabalho no exercício do seu plano e orçamento.------------------------------------------- 

3.4 – ADXTUR/ALDEIAS DO XISTO “LINHA DE APOIO VALORIZAÇÃO 

TURÍSTICA DO INTERIOR” – A senhora Presidente informou que na reunião da 

Câmara Municipal de 28.12.17, informou que a 22.12.17 assinou o termo de 

aceitação do contrato de consórcio ALDEIAS DO XISTO – ALDEIAS.COM, tendo 

para o efeito apresentado as devidas justificações no que concerne à assinatura 

do mesmo ser da competência da sua pessoa ou da Câmara Municipal, pelo que 

consultados algumas entidades sobre esta questão a resposta obtida foi 

inconclusiva, pelo que entende para que não venha a ser um entrave futuro a 

aprovação deste projeto deverá ser a Câmara Municipal a deliberar no sentido  de 

deliberar, neste caso ratificar, a assinatura do termo de aceitação do referido 

contrato de consórcio.------------------------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade ratificar o 

contrato de consórcio ALDEIAS DO XISTO – ALDEIAS.COM assinado pela 

senhora Presidente da Câmara Municipal de Góis em 22.12.2017.------------------- 

-----A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos.--------

3.5 – DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DE PONTE DO 

SÓTÃO/PROPOSTA – A senhora Presidente informou que o presente 

documento apresenta a proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana 

de Ponte do Sótão ou ARUPS. A reabilitação urbana afirma-se como uma 

componente fundamental das políticas urbanas e da habitação, refletindo uma 

nova lógica de ocupação do território, assente na contenção dos perímetros 

urbanos, na mobilização dos seus solos expectantes, na utilização dos edifícios 

existentes e na requalificação dos espaços públicos que os servem. A 

requalificação urbana visa a manutenção do tecido urbano existente e a sua 
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modernização, através da realização de obras de remodelação ou beneficiação 

dos sistemas de infraestruturas urbanas, equipamentos e espaços verdes de 

utilização coletiva e de obras nos edifícios. Localizada onde se crê ter existido um 

castro lusitano, na imediações de mina de ouro romana, a aldeia de Ponte de 

Sótão desenvolveu-se na margem esquerda do rio Sótão, afluente do rio Ceira, 

com nascente na Serra da Lousã. A malha edificada do lugar é bastante marcada 

pela presença da fábrica de papel e das construções a ela associadas. A 

laboração na fábrica de papel teve início em 1821, e embora já não se encontre 

em funcionamento, em muito contribuiu ao longo dos tempos para o crescimento 

da aldeia e para o desenvolvimento socioeconómico de Ponte de Sótão, assim 

como da freguesia e do concelho de Góis, aos quais pertence. Com a desativação 

da Fábrica de Papel de Góis, Ponte de Sótão herda um património cultural e 

edificado, e uma afeição ao lugar. Urge preservar o património histórico e cultural 

do lugar - o associado ao complexo fabril e o restante, ligado ao quotidiano dos 

seus habitantes - assim como melhorar as redes de infraestruturas e incentivar a 

requalificação do parque habitacional, potenciando assim o desenvolvimento 

socioeconómico de Ponte de Sótão e a melhoria da qualidade de vida. E é nesse 

sentido que a autarquia propõe para o lugar de Ponte de Sótão a delimitação de 

uma ARU e consequente desenvolvimento da respetiva Operação de 

Reabilitação Urbana. -------------------------------------------------------------------------------

-----Mais informou, que a ARU Ponte de Sótão, engloba quatro áreas, ou 

momentos do seu desenvolvimento e morfologia urbana, procurando criar 

condições para novas sinergias entre elas. São esses momentos: Ponte de Sótão 

– PS: núcleo mais antigo de povoamento, na margem esquerda do Rio Sótão, 

procurando a melhor exposição solar; Complexo fabril da antiga Companhia de 

Papel de Góis – CP: edifícios abandonados onde se localizavam as instalações 

administrativas e laborais da antiga fábrica de papel, em ambas as margens do 

Rio Sótão e Alegria – A: edificações do lugar da Alegria, junto à EN342; Pontão 

do Seladinho – Pse: edificações do lugar do Pontão do Seladinho, junto à EN342.-

-----Informou ainda, que a ARU de Ponte Sótão tem os seguintes objetivos 
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específicos: Assegurar a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados, 

devolutos ou funcionalmente inadequados; Melhorar as condições de 

habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário urbano e dos espaços 

não edificados; Incentivar os privados a reabilitar o seu património, através da 

atribuição de benefícios fiscais, celeridade no processo administrativo e outros 

programas de apoio; Promover a reocupação do edificado/frações desocupadas, 

através da adaptação destes espaços a novas funções dinamizando este 

mercado com programas de apoio ao arrendamento, atraindo novos públicos; 

Criar condições para um maior dinamismo imobiliário, que potencie novos atores 

locais; Promover a estrutura morfológica e cadastro urbano; Restaurar/incentivar 

a reabilitação do património histórico, arquitetónico e paisagístico; Valorizar o 

património cultural como fator de identidade e competitividade urbana e Incentivar 

intervenções coerentes, integradas e profundas, com vista à melhoria da 

qualidade do espaço públicos da aldeia de Ponte Sótão, nomeadamente ao nível 

das infraestruturas (sobretudo, com a instalação da rede pública de recolha e 

tratamento de águas residuais) e da requalificação dos espaços verdes e espaços 

urbanos e equipamentos de utilização coletiva.---------------------------------------------

-----Prosseguiu, informando que a delimitação da ARU de Ponte Sótão produz os 

seguintes efeitos: Obriga à definição pelo município de benefícios fiscais 

associados aos impostos municipais, nomeadamente IMI e IMT; Confere aos 

proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou 

frações nela compreendido o direito de acesso aos apoios e incentivos fiscais e 

financeiros à reabilitação urbana, nomeadamente em sede de IVA, IRC e IRS e 

Compromete o município a aprovar uma Operação de Reabilitação Urbana para 

esta área num prazo máximo de três anos, sob pena de caducidade da ARU.-----

-----Em relação ao quadro de benefícios fiscais e outros apresentados, informou 

que atinge os limites que a legislação permite em relação ao IMI, IMT, IRS, IRC e 

IVA, sendo ainda proposto no âmbito das competências adstritas à assembleia 

municipal, no âmbito da fixação do valor das taxas urbanísticas e de edificação, 

a concessão de incentivos em relação aos valores aplicados à entrada de 
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processos de obras particulares, emissão de alvarás de licença de obra e 

admissão de comunicações prévias, relativos a ações de reabilitação do 

edificado.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Face ao exposto, a senhora Presidente propôs que o Executivo delibere no 

sentido de aprovar a ARU de Ponte Sótão, constituída pelos elementos em anexo 

- Memória descritiva e justificativa, planta de delimitação da ARU e quadro de 

benefícios fiscais, bem como remeter o presente assunto à Assembleia Municipal 

para deliberação. ------------------------------------------------------------------------------------

-----Acrescentou que a Assembleia Municipal deverá remeter a deliberação à 

Câmara Municipal que terá a responsabilidade de reencaminhar o mesmo para o 

Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, publicá-lo em Diário da República 

2ª série e publicitá-lo através do “site” da autarquia.---------------------------------------

-----Por último, informou que os prazos relativos ao contrato de prestação de 

serviços em curso, por parte da DWN, Lda, se encontram suspensos para 

elaboração das fases seguintes, nomeadamente: elaboração da Operação de 

Reabilitação Urbana (ORU), sem a qual a delimitação da ARU caducará no prazo 

de três anos e respetivo Plano Pormenor ou Plano Estratégico de Reabilitação 

Urbana (PERU).--------------------------------------------------------------------------------------

-----Interveio a senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz referindo 

que da análise que efetuou existem algumas situações que terão que ser 

corrigidas, nomeadamente, no que concerne à descrição da EB de Ponte do 

Sótão à qual a fotografia não corresponde, por se tratar da fotografia do Jardim-

de-Infância. Referiu que na descrição do chafariz é referida a Ribeira de Ponte do 

Sótão, entendendo não ter conhecimento se corresponde à verdade por esta ser 

denominada há bastante tempo por Ribeira da Albergaria. Mais referiu, que na 

descrição aos imóveis de valor patrimonial não é feita referência ao pontão, bem 

como à ponte que liga as duas margens do rio Sótão. Referiu ainda, que na 

descrição da Casa do Povo de Ponte do Sótão é referido que o imóvel tem dois 

pisos, o que na realidade não corresponde à verdade, por se tratar somente de 

um rés-do-chão.--------------------------------------------------------------------------------------
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-----Salientou o facto de a Albergaria não integrar a ARU de Ponte do Sótão, 

questionando o porquê, uma vez que considera que existem problemas 

relativamente ao escoamento de águas que poderiam ser resolvidos com a futura 

ETAR, assim como também os Conhais deveriam integrar esta ARU.----------------

-----A senhora Presidente informou que a par da Albergaria poderia efetivamente 

ser também introduzido os Conhais, pelo que irá dar indicações aos serviços da 

DGUPA, para que entrem em contacto com a empresa no sentido de serem 

ambas localidades.----------------------------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade remeter o 

assunto à empresa DWN, Lda, para inclusão das localidades de Albergaria e 

Conhais, na ARU de Ponte do Sótão.--------------------------------------------------------- 

-----A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos.-------- 

3.6 – CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE MANEIO PARA 2018 – A senhora 

Presidente informou que o Decreto-Lei nº 54-A/2009, de 22 de fevereiro, alterado 

pela Lei nº 162/99, de 14 de setembro, pelos Decretos-lei nºs 315/2000, de 2 de 

dezembro e 84-A/2002, de 5 de abril e pela Lei nº60-A/2005, de 30 de dezembro, 

que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), 

permite, em caso de reconhecida necessidade, a constituição de fundos de 

maneio, visando proceder a aquisições urgentes e inadiáveis. No que concerne à 

constituição de fundos de maneio, informou que se deve ter em consideração o 

estabelecido no POCAL e no Regulamento de Fundos de Maneio aprovado em 

18.12.2009 em sede de Executivo Municipal e alterado pelo mesmo Órgão nas 

reuniões de 26.06.2012 e 25.03.2014.---------------------------------------------------------

-----Face ao exposto, propôs que, de acordo com o estabelecido nos artigos 2º e 

3º do Regulamento de Fundos de Maneio do Município de Góis, o Executivo 

Municipal, órgão com competência para a definição anual do número de fundos 

de maneio a constituir e respetiva nomeação dos responsáveis, o montante de 

cada fundo, assim como a definição das rubricas orçamentais às quais os fundos 

de maneio estarão afetos, aprove a constituição do fundo de maneio para o ano 

de 2018 que se consubstancia na constituição de um único fundo de maneio que 
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estará disponível para os membros da Câmara Municipal em regime de 

permanência, Gabinete de Apoio à Presidência e todos os Serviços Municipais:--

-----a) Fundo de Maneio para o ano de 2018: Titular/responsável do Fundo: Sara 

Sofia Correia Mendes, Chefe da Divisão de Administração e Gestão, no montante 

de mil e quinhentos euros, distribuídos por diversas rubricas orçamentais.---------  

-----Dada a palavra, a senhora Chefe da DAG, Dr.ª Sara Sofia Correia Mendes, 

referiu que até 2016 o detentor do fundo de maneio foi o trabalhador Pedro 

Nogueira, que exerce as funções de tesoureiro municipal. Referiu ainda que em 

2017, e porque o Revisor Oficial de Contas recomendou que o fundo de maneio 

não estivesse na posse do tesoureiro, nem em nenhum dos seus substitutos, foi 

proposto e deliberado favoravelmente que o detentor do fundo de maneio seria o 

trabalhador Graciano Rodrigues. No entanto, o mesmo, no momento da sua 

constituição demonstrou relutância em receber os montantes sem que lhe fosse 

atribuído o abono para falhas, apesar do mesmo, em momento anterior, ter 

demonstrado completa abertura em ficar como detentor do fundo de maneio do 

ano de 2017. Assim, e de forma a evitar e sanar os constrangimentos ocorridos 

no ano de 2017, referiu estar disponível para ser a detentora do fundo de maneio 

de 2018, caso seja essa a decisão do Executivo. --------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por maioria com quatro votos a 

favor e uma abstenção da senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata 

Moniz aprovar a presente proposta de constituição de Fundo de Maneio para o 

ano de 2018.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz justificou a sua 

posição na votação do presente assunto no facto de que o responsável do referido 

fundo deverá beneficiar de abono para falhas, pelo que existindo três 

trabalhadores na DAG que usufruem do mesmo é seu entendimento que o  

responsável pelo fundo de maneio para o ano em curso deverá recair num desses 

trabalhadores, ou então, ser dada novamente oportunidade ao responsável 

indicado no ano transato que nunca assumiu por reivindicar o abono para falhas 

que lhe foi negado e que pelos vistos tinha direito.----------------------------------------- 



   
                                                     

M U N I C Í P I O  D E  G Ó I S   
 
 
                  

  

25 

 

-----Dada a palavra à senhora Chefe de Divisão, Dra. Sara Sofia Correia Mendes, 

a mesma reiterou que o Revisor Oficial de Contas recomendou que nem o 

tesoureiro, nem os seus substitutos, que são as pessoas que atualmente recebem 

abono para falhas, não deveriam ser os detentores do fundo de maneio, porque 

não haveria a necessária segregação de funções e, relativamente ao abono para 

falhas, não está devidamente esclarecido se haveria ou não direito, pois da breve 

consulta efetuada na altura, resultou que os entendimentos/pareceres sobre os 

assunto não eram suficientemente claros, tendo-se ficado a aguardar que o 

trabalhador apresentasse a situação por escrito. ------------------------------------------- 

-----A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos.--------

3.7 – MAPA DE FLUXOS DE CAIXA DE 2017 –  A senhora Presidente informou 

que no início de cada ano se realizar compromissos relativos a despesas que 

possam ter um carácter anual e de assegurar os compromissos transitados do 

ano anterior, propõe-se o aumento temporário dos fundos disponíveis de Receitas 

Gerais, em consonância com a Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pelas 

Leis nºs 20/2012, de 14 de maio, 64/2012, de 20 de dezembro, 66-B/2012, de 31 

de dezembro e 22/2015, de 17 de março e o Decreto-Lei nº127/2012, de 21 de 

junho, alterado pela Lei nº 66-B/2012, de 31 de dezembro e pelo Decreto-Lei nº 

99/2015, de 2 de junho, considerando a utilização do Saldo da Gerência Anterior, 

que de acordo com a FAQ nº 5 constante no Manual de Apoio à Aplicação da 

LCPA – Subsetor da Administração Local, “o mesmo pode ser utilizado para 

cálculos dos fundos disponíveis, ao abrigo do previsto na alínea a) do n.º 3 do 

artigo 5.º do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho, e tendo em conta a 

especificidade no que se refere à sua utilização na administração local, 

encontrando-se esta receita disponível para utilização a muito curto prazo, sendo 

esta utilização distinta da integração do saldo de gerência no orçamento que 

ocorre após a aprovação de contas”. Mais informou, que no nº2 do artigo 104º 

Orçamento do Estado para 2018 (Lei nº 114/2017, de 29 de dezembro) refere que 

“a parte do saldo de gerência da execução orçamental consignada pode ser 

incorporada numa alteração orçamental, com a aprovação do Mapa dos Fluxos 
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de Caixa pelo órgão executivo, em momento anterior ao da aprovação dos 

documentos de prestação de contas.” De referir que o saldo consignado de 

operações orçamentais para a gerência seguinte (ano de 2018) é de 1.113.394,80 

€.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais referiu, que sendo um valor constante do mapa de Fluxos de Caixa, por 

norma é aprovado aquando dos documentos de prestação de contas, propôs que 

o Executivo delibere, para efeitos de aumento temporário de fundos disponíveis 

e de uma possível alteração orçamental de incorporação do saldo da gerência, o 

Mapa de Fluxos de Caixa de 31/12/2017, o qual será presente, posteriormente,  

aos órgãos autárquicos como integrando os documentos da Prestação de Contas 

de 2017.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar o Mapa 

de Fluxos de Caixa de 31/12/2017.------------------------------------------------------------- 

-----A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos.-------- 

3.8 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – A senhora Presidente levou 

ao conhecimento do Executivo, o documento interno de transferências correntes, 

datado do dia quatro de janeiro do ano em curso.------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou, que o subsídio de transferências correntes 

destina-se a apoiar financeiramente a  Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Góis; a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Góis; a 

Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra; a Associação 

Educativa e Recreativa de Góis e  a Lousitânea – Liga dos Amigos da Serra da 

Lousã.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por maioria com três votos a favor 

e duas abstenções dos senhores Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis aprovar as transferências correntes, no montante de 

trinta e quatro mil, setecentos e cinquenta euros, cujo documento constitui o 

Anexo I da presente Ata.---------------------------------------------------------------------------

-----Os senhores Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por 
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Góis fundamentaram a sua posição no facto de o documento não plasmar a 

verdadeira finalidade para a atribuição do respetivo subsídio.--------------------------  

----Em conformidade com a alínea c) do nº1 do artigo 69º do Código do 

Procedimento Administrativo, i.e., “Quando, por si ou como representantes ou 

gestores de negócios de outra pessoa, tenham interesse em questão semelhante 

à que deva ser decidida, ou quando tal situação se verifique em relação a pessoa 

abrangida pela alínea anterior”,  o senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho 

Sampaio não participou na votação da atribuição do subsídio à Associação 

Educativa e Recreativa de Góis.-----------------------------------------------------------------

-----A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos.-------- 

3.9 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL – A senhora Presidente levou 

ao conhecimento do Executivo, o documento interno de transferências de capital, 

datado do dia quatro de janeiro do ano em curso.------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou, que o subsídio de transferências de capital 

destina-se a apoiar financeiramente a Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Góis para aquisição de equipamentos.------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar as 

transferências de capital, no montante de dois mil euros, cujo documento constitui 

o Anexo II da presente Ata.----------------------------------------------------------------------- 

3.10 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA – A Câmara tomou conhecimento do 

total de movimentos da tesouraria do oito de janeiro do ano em curso, no montante 

de um milhão, novecentos e quarenta e seis mil, duzentos e quarenta e seis euros 

e quarenta e quatro cêntimos.--------------------------------------------------------------------

3 - APROVAÇÕES EM MINUTA: DELIMITAÇÃO DA ÁREA DE REABILITAÇÃO 

URBANA DE PONTE DO SÓTÃO/PROPOSTA; CONSTITUIÇÃO DE FUNDO DE 

MANEIO PARA 2018; MAPA DE FLUXOS DE CAIXA DE 2017; MAPA DE 

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES; MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.------ 

-----E, não havendo outros assuntos a tratar, a senhora Presidente declarou 

encerrada a reunião, pelas catorze horas e vinte minutos, da qual, para constar, 

se lavrou a presente ata, sob a responsabilidade da Secretária.----------------------- 
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                 Presidente da Câmara Municipal,                      A Secretária, 

                 ________________________                      _______________ 


