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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  

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

 
-----No dia vinte e três 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 – CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS/PROJETO SOLIDÁRIO AOS MUNICÍPIOS 

COM ÁREA ARDIDA----------------------------------------------------------------------------------------- 

3.3 – CLUBE AUTOMÓVEL DO CENTRO/DONATIVO CONTA SOLIDÁRIA MUNICÍPIO 

DE GÓIS -------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.4 – ANMP/PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS VÍNCULOS 

PRECÁRIOS NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL--------------------------------------------------------- 

3.5 – OBRAS PARTICULARES/CÉLIA MARIA CUNHA SANCHES--------------------------- 

3.6 - OBRAS PARTICULARES/RUI MANUEL TAVARES DAS NEVES E OUTROS------ 

3.7 - OBRAS PARTICULARES/JOAQUIM JOÃO SANTOS OLIVEIRA----------------------- 

3.8 – EMPREITADA DE “RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS 

DANIFICADOS PELOS INCÊNDIOS DE JUNHO 2017/ANÁLISE DE LISTAS  DE 

ERROS E OMISSÕES DO CADERNO DE ENCARGOS------------------------------------------ 
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3.9 – PROJETO DE ALTERAÇÃO DA TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS E RESPETIVA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-FINANCEIRA 

ANEXAS  AO REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.10 – MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE GÓIS E O 

GRUPO LUZIAVES, S.A./PROPOSTA DE VERSÃO DEFINITIVA----------------------------- 

3.11 – 1ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018--------------------------------------------- 

3.12 – 1ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018---------------------------------------------------------- 

3.13 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES---------------------------------------------- 

3.14 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL----------------------------------------------- 

3.15 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA---------------------------------------------------------- 

4 – APROVAÇÕES EM MINUTA------------------------------------------------------------------------- 

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

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

1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE – A senhora Presidente 

iniciou a sua intervenção propondo um Voto de Pesar ao Município de Tondela 

pela tragédia que atingiu o concelho, expressando os sentidos sentimentos aos 

familiares das vítimas que se encontravam na Associação Cultural, Recreativa e 

Humanitária de Vila Nova da Rainha, bem como uma palavra de encorajamento 

e solidariedade a toda a população que sofreu com esta tragédia.--------------------

-----Posto à votação, a Câmara Municipal deliberou por unanimidade aprovar o 

Voto de Pesar.----------------------------------------------------------------------------------------

-----De seguida, deu conhecimento que os municípios que integram a  Associação 

de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2, irão realizar um conjunto de 

reuniões no dia 26.01.18, em Góis, no auditório da Biblioteca Municipal, tendo 

início pelas 10.00 horas com sessão da direção, seguindo-se almoço na Aldeia 

do Xisto da Aigra Nova, pelas 12.30 horas, terminando com sessão da 

Assembleia Geral, no auditório da Biblioteca Municipal, pelas 15.00 horas. Face 

ao exposto, dirigiu convite ao Executivo para se associar ao almoço e à reunião 

da Assembleia Geral.------------------------------------------------------------------------------- 

-----Mais deu conhecimento que no dia 29.01.18 irá reunir a Unidade 
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de Missão para a Valorização do Interior (UMVI) no auditório da Biblioteca 

Municipal em Góis, pelas 16.30 horas, estando presente nesta reunião  o senhor 

Ministro Adjunto, Dr. Pedro Siza Vieira, conjuntamente com todos os 

representantes dos municípios devastados pelos incêndios ocorridos em junho e 

outubro no ano transato.---------------------------------------------------------------------------

-----Deu ainda conhecimento que a Assembleia Geral da ADXTUR irá decorrer no 

próximo dia 15.02.18, no auditório da Biblioteca Municipal de Góis, pelas 15.00 

horas.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – Interveio o senhor 

Vereador José Alberto Domingos Rodrigues que iniciou a sua intervenção 

propondo um Voto de Pesar pelo falecimento do trabalhador da Câmara Municipal 

de Góis, senhor António Manuel Alves Rodrigues.----------------------------------------- 

-----De seguida, propôs a atribuição de um Voto de Louvor ao jovem goiense 

Bernardo Alexandre Frias Vieira por se ter consagrado Campeão Nacional de 

Paraciclismo e Campeão Nacional de Estrada e Contra Relógio em Paraciclismo.- 

-----Continuou, informando que no final da última reunião da Câmara Municipal o 

munícipe José Augusto Rodrigues, entregou cópia da missiva remetida à Câmara 

Municipal sobre o seu pedido de informação relativo à questão dos gatídeos em 

situação de abandono, pelo que questionou se já foram tomados os 

procedimentos relativamente às questões apresentadas.-------------------------------- 

-----Terminou a sua intervenção questionando se a Câmara Municipal já tinha 

dado início às obras projetadas para a Av. Dr.º Padre António Dinis .---------------- 

-----A senhora Presidente colocou à votação o Voto de Pesar, o qual foi aprovado 

por unanimidade, endereçando à família as mais sentidas condolências pela sua 

irreparável perda.------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto ao Voto de Louvor, a senhora Presidente referiu que se trata de um 

jovem goiense, atualmente a estagiar na Câmara Municipal, cujo seu percurso 

desportivo é sem dúvida meritório de voto de louvor, bem como do apoio da 

Câmara Municipal na prática do desporto que abraçou, como tem vindo a ser 
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procedimento do município com outros desportistas de Góis, que dignamente 

promovem o nosso concelho a muitos níveis.------------------------------------------------ 

-----A Câmara tomou conhecimento e aprovou, por unanimidade, o Voto de 

Louvor, o qual irá ser remetido ao jovem atleta.--------------------------------------------- 

-----Quanto à questão da missiva entregue pelo senhor José Augusto Rodrigues 

referiu que a mesma foi também remetida à Câmara Municipal, pelo que foram 

dadas indicações ao senhor chefe da DGUPA para apresentar um documento 

com as respostas às questões no sentido de o munícipe ser devidamente 

informado.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto à questão da Av. Dr.º Padre António Dinis, a senhora Presidente da 

Câmara referiu entender o porquê da mêsma, porém informou que o senhor 

Vereador Mário Barata Garcia irá proceder aos devidos esclarecimentos.---------- 

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

alusão a uma situação que está a afetar transversalmente o concelho podendo 

ser denominada como uma “praga” que são os javalis e os acidentes causados 

por estes, nomeadamente na agricultura de subsistência. Referiu as imensas 

queixas que têm sido informalmente apresentadas à sua pessoa, pelo facto da 

insatisfação dos cidadãos  que ainda praticam a agricultura, ponderando alguns 

destes o seu abandono, porquanto os seus cultivos são sistematicamente 

destruídos por esta espécie. Mais referiu, que a prática da agricultura mantem 

algumas áreas limpas e protegidas dos incêndios florestais, pelo que o abandono 

destes terrenos levará a que numa situação de ocorrência de incêndio este se 

venha a propagar com maior intensidade. Face à sua exposição, questionou se a 

Técnica da Câmara Municipal, com formação na área zootécnica não pode 

conceber, planear e orientar atividades para a deslocalização e combate desta 

espécie,  para  fora das áreas de residência e de agricultura, bem como, para que 

as montarias possam ser efetuados em territórios cujo número destes animais 

seja bastante significativo.-------------------------------------------------------------------------

------Continuou a sua intervenção, fazendo menção à necessidade de sinalética 

na EN2 no sentido de  Góis-Vila Nova de Poiares,  por forma a que os condutores 
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possam circular com condições de segurança, realçando que também a EN342 

no trajeto Góis-Lousã em alguns pontos necessita de sinalização, pelo que 

solicitou que a Câmara Municipal contatasse com a Infraestruturas de Portugal no 

sentido de procederem em conformidade com a situação apresentada. Ainda 

nesta matéria, informou que a estrada que serve a localidade de Portela de Góis 

se encontra em avançado estado de degradação, bem como a estrada da Portela 

que após intervenção da Câmara Municipal relativamente a outros trabalhos ficou 

bastante danificada condicionando a circulação de veículos, o que poderá 

eventualmente trazer alguns constrangimentos à Câmara Municipal em caso de 

acidente rodoviário. De igual modo, informou que também a via de acesso à 

povoação de S. Martinho precisa de ser requalificada a par com a que serve a 

localidade de Caselhos a Vila Nova do Ceira, realçando a necessidade da limpeza 

das bermas e valetas entre a Portela de Góis e os Caselhos no sentido das águas 

pluviais não escorrerem para a via.------------------------------------------------------------- 

-----Terminou, informando que o Programa da RTP1 “Portugal em Direto”, colocou 

a questão a que distrito o concelho de Góis pertencia, tendo sido feita uma 

descrição do concelho, porém as imagens transmitidas não corresponderam ao 

concelho, tendo solicitado que a Câmara Municipal contacte a direção do 

programa no sentido de que seja feita uma retificação às imagens transmitidas.--

-----A senhora Presidente informou a senhora Vereadora que quanto à EN2 a 

Câmara Municipal irá abrir procedimento concursal para a requalificação da 

mesma a todos os níveis. Quanto à EN342, informou que aguarda agendamento 

de reunião com a Infraestruturas de Portugal para apresentação de alguns 

assuntos de âmbito rodoviário nomeadamente a referida estrada, bem como os 

dois taludes em Albergaria. Quanto às restantes estradas mencionadas, informou 

das indicações dadas aos serviços para que se efetuem as devidas reparações.- 

------No que concerne à questão dos javalis, trata-se de um assunto do 

conhecimento da Técnica da Câmara Municipal, pelo que irá dar indicação para 

que elabore um trabalho no sentido que possa a vir a ser implementada uma 

estratégia cujo objetivo seja que a referida espécie não procure as áreas 
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habitacionais para se alimentar.-----------------------------------------------------------------

-----No que concerne ao programa televisivo informou que irá dar indicações ao 

senhor Chefe de Gabinete para entrar em contacto com o canal para averiguar a 

situação apresentada pela senhora Vereadora.---------------------------------------------

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

a sua intervenção referindo que na última reunião da Câmara Municipal a senhora 

Presidente informou que no dia 15.01.18 iria reunir com a  ARSCentro, pelo que 

solicitou informação sobre os assuntos discutidos. Mais questionou se as 

situações apresentadas pelos munícipes Rui Freitas e Antonino Antunes, a 

reparação da estrada e colocação de placas toponímicas respetivamente, se 

encontram devidamente resolvidas. Continuou, fazendo referência a uma 

publicação do Diário As Beiras relativamente à suspensão das captações de água 

no rio Ceira, em Góis, realçando o facto de que estas poderão repetir-se todo o 

inverno uma vez que devido às cinzas a água fica turva e suja. Porém, pelo que 

pôde constatar no domingo passado, apesar da água do rio estar turva, a água 

para consumo humano encontrava-se em condições de ser consumida, pelo que 

questionou quais as razões para essa situação, nomeadamente, se já se tinha 

resolvido o problema da captação em situação de ocorrência de cheias.------------

-----Ainda sobre a publicação de diversas noticias, pôde constatar que os 

concelhos de Cantanhede, Figueira da Foz e Mira vão ser ligados por uma nova 

ecopista, tendo os três concelhos apresentado uma candidatura aos fundos do 

Programa Valorizar, no âmbito do Portugal 2020, com um financiamento de 85% 

dos custos totais do projeto, pelo que seria interessante que o projeto da ciclovia 

Góis-Vila Nova do Ceira, pudesse vir a ser objeto de uma candidatura, podendo 

tornar-se assim uma realidade, traduzindo-se num incentivo para hábitos de vida 

saudáveis.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Seguidamente, referiu que quando alguém se desloca à sede de um concelho, 

uma das imagens com que fica, são sem dúvida as entradas de acesso ao 

mesmo, o que também acontece em Góis, sendo importante que todas as 

entradas da vila sejam atrativas e estejam devidamente tratadas, de forma a que 
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captem o interesse de quem nelas passa, contribuindo dessa forma para 

incentivar uma visita ao centro da vila. Assim, seria interessante que a entrada 

junto à GNR estivesse com condições mais apelativas, nomeadamente que fosse 

promovida a reparação do muro onde está colocada a toponímia Góis e respetiva 

iluminação, bem como toda a zona verde envolvente, sugerindo a colocação de 

algumas floreiras na Av.º Engº Augusto Nogueira Pereira, entre outros trabalhos 

que poderão efetivamente ser realizados em toda a vila, para que quem nos visita 

possa ser um bom mensageiro da sua atratividade e interesse turístico. Ainda 

sobre espaços que necessitam de ser intervencionados, referiu que o Parque do 

Cerejal necessita de algumas benfeitorias, nomeadamente ao nível da 

requalificação das bancadas e pintura destas e do coreto, entre outras que 

certamente melhorarão aquele espaço com uma frequência bastante significativa 

ao longo da época balnear. Porém, referiu que urge tratar atempadamente 

algumas situações, para que todos os espaços verdes propícios ao lazer estejam 

nas devidas condições para receber os visitantes, pelo que sendo o rio Ceira um 

polo de atração aos veraneantes, é necessário que se tomem medidas 

relativamente ao lodo existente nas suas margens, uma vez que apesar de se ter 

verificado uma cheia, esta não foi suficiente para uma limpeza profunda, pelo que 

deverão ser tomadas medidas para resolver esta situação. Acrescentou, que 

também o Parque Chico Ceras necessita de uma iluminação superior à existente, 

porquanto quem por ali passa para efetuar prática desportista, durante o período 

noturno, tem dificuldade em ver os aparelhos de desporto.------------------------------ 

----Ainda na área do turismo, referiu que o Dr. Pedro Machado, Presidente da 

Turismo do Centro, na FITUR – Feira Internacional de Turismo, mencionou que 

a  cooperação entre o Centro de Portugal e cinco regiões espanholas, Castela e 

Leão, Galiza, Astúrias e Cantábria irão promover-se em conjunto através de uma 

estratégia que tem como ideia-chave “O Caminho que nos une” e como base os 

Caminhos de Santiago. Face ao exposto, questionou se o Município de Góis irá 

integrar essa mesma estratégia, uma vez que é do conhecimento de todos o 

símbolo da espada de Santiago numa das encostas da vila de Góis, bem como 
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seria uma mais valia para o concelho em termos turísticos. Referiu ainda, que o 

mesmo apontou alguns constrangimentos e problemas que poderão existir na 

divulgação turística e isso tem a ver com a afirmação “segundo fatores críticos 

que temos que avaliar o possível desinteresse de algum produto turístico junto 

dos turistas”, tendo sido questionado o porquê desse desinteresse, tendo tido 

como resposta “por causa da floresta, da paisagem em concelhos como Oliveira 

do Hospital, Arganil, Tábua, Pampilhosa da Serra, Castanheira de Pera, Figueiró 

dos Vinhos, entre outros”, integrando naturalmente Góis esta listagem. Referiu 

que o concelho de Góis teve cerca de 50% do território afetado com os incêndios, 

contudo, apesar da devastação ocorrida, o concelho de Góis não deixou de ter 

pontos de interesse, sendo exemplo disso as aldeias do xisto, os monumentos, 

as praias fluviais, espaços museológicos, eventos desportivos e culturais, entre 

outros, que se podem visitar, pelo que entende que a Câmara Municipal deveria 

intervir fortemente nesta área publicitando através das suas redes sociais 

imagens que possam servir de polo de atração, uma vez que uma imagem, por 

vezes, vale mais que mil palavras, manifestando-se como uma forma apelativa de 

chamar visitantes ao concelho.------------------------------------------------------------------ 

------Seguidamente, deu conhecimento do Despacho n.º 730-B/2018, de 16.01., o 

qual determina a abertura de concurso para a criação de 100 equipas de 

sapadores florestais no território do continente, prioritariamente na totalidade das 

unidades territoriais que constituem as Comunidades Intermunicipais e as Áreas 

Metropolitanas, enquanto entidades que possuem um âmbito supramunicipal, 

bem como nas freguesias que estão identificadas como zonas de intervenção 

prioritária (ZIP), questionando se a Câmara Municipal manifestou junto da CIM-

RC o interesse e naturalmente a necessidade do concelho ter uma Equipa.--------

-----Mais deu conhecimento, do Despacho Normativo n.º 2-A/2018, de 11.01., o 

qual define as regras de atribuição de apoios ao armazenamento de madeira 

queimada de espécies resinosas proveniente de áreas atingidas por incêndios em 

2017, no âmbito da criação de novos parques ou ampliação da capacidade de 

armazenamento de parques já existentes, questionando se a Câmara Municipal 
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tem intenção e interesse na criação de algum parque no concelho. Deu ainda 

conhecimento que  o Orçamento de Estado 2018 a que se refere  a Lei n.º 

114/2017, de 29/12, promoveu uma alteração profunda aos artigos 45º e 71º do 

Estatuto dos Benefícios Fiscais, nomeadamente na parte relacionada com as  

Áreas de Reabilitação Urbana. Assim, doravante, passa a caber apenas à 

Câmara Municipal o reconhecimento da intervenção de reabilitação para efeitos 

de aplicação dos benefícios fiscais consignados no referido art.º 45º., 

comunicando esse reconhecimento ao serviço de finanças da área da situação 

dos prédios. Deixa assim de haver a deliberação da Assembleia Municipal a que 

se referia o n.º 20 do art.º 71º do EBF, bem como a delimitação das áreas de 

reabilitação urbana a que se referia o n.º 25, entretanto revogados, passando esta 

apenas a pronunciar-se no caso da prorrogação do período de isenção do IMI, a 

que se refere o n.º 2 alínea a) do art.º 45º do referido EBF, de três para mais cinco 

anos.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente agradeceu ao senhor Vereador António Rui de Sousa 

Godinho Sampaio a informação que disponibilizou sobre os normativos legais, 

referindo que no que concerne à equipa de sapadores florestais já mostrou 

interesse junto da CIM-RC para que o concelho de Góis ser devidamente 

contemplado. No que concerne à criação de parques para armazenamento de 

madeira queimada referiu que a Câmara Municipal de Góis foi dos primeiros 

municípios a manifestar o interesse junto da entidade promotora, não tendo 

havido até à data resposta a essa proposta, realçando que será uma questão a 

colocar na reunião da Unidade de Missão para a Valorização do Interior (UMVI) a 

realizar em Góis.-------------------------------------------------------------------------------------

-----No que concerne ao turismo, referiu partilhar das preocupações do senhor 

Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio, uma vez que a Câmara 

Municipal tem uma  magnífica equipa ligada a esta área pelo que é de todo 

importante que sejam elaborados um conjunto de programas para públicos 

distintos no sentido de existir uma diversidade na oferta. Nesse sentido, foi  

solicitado um planeamento de ações, havendo de facto uma calendarização 
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interessante de vários programas no âmbito da CIM-RC, sendo que o programa 

da cultura apoiado pelo valorizar, existindo um conjunto de atividades culturais a 

serem promovidas ao longo do ano. Salientou a existência de uma colaboradora 

da Câmara Municipal a exercer funções na junta de freguesia de Alvares cujo 

objetivo principal é a promoção do turismo nesta freguesia seja ao nível do 

alojamento local, seja ao nível do património existente na freguesia. Concluiu este 

assunto, referindo que para a existência de turismo no nosso território temos que 

potenciar a atratividade ao mesmo, através da publicitação do que temos ao nível 

paisagístico, patrimonial e cultural, nomeadamente na chamada “época baixa” 

com o intuito de que haja um maior volume de visitantes ao concelho, 

reconhecendo que apesar de existir uma dinamização nesta área é necessário 

fazer ainda muito mais, passando esse mesmo trabalho pela aposta na vila de 

Góis. Referiu que a sede do concelho terá que reunir todas as condições para a 

atratibilidade, salientando que os espaços ajardinados deverão ser um fator de 

atratividade. Quanto ao Parque do Cerejal, informou das intervenções que irão 

ser realizadas nos equipamentos, salientando que o passeio pedestre 

Peneda/Pêgo Escuro irá, também, ser objeto de requalificação. Sobre a limpeza 

do rio, informou que a Câmara Municipal tem um investimento de setecentos mil 

euros do FAM e um dos trabalhos que será contemplado será as intervenções 

nas margens do rio Ceira. Quanto à reunião com a ARSCentro, informou que a 

mesma na sequência do flagelo que assolou o concelho de Tondela foi alterada 

para o mês de fevereiro. Quanto à ciclovia, informou que a Câmara Municipal 

apresentou uma proposta quando foi solicitado para identificarmos projetos que 

nós elegíamos como prioritários e que vinham potenciar o desenvolvimento do 

concelho de Góis, particularmente em termos de turismo, foi apresentado o 

projeto da ciclovia entre Góis e Vila Nova do Ceira. Acrescentou que também está 

prevista a extensão da rede de iluminação pública desde a cortada da EN2 para 

a Alagoa até à ponte nova, estando prevista nesta área a construção de uma 

rotunda. Sobre a questão da estrada que serve a residência do senhor Rui Freitas, 

informou que em sede do Executivo deu indicações ao senhor Nuno Lopes para 
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proceder em conformidade com o pedido do munícipe. Sobre as palavras 

proferidas pelo senhor Dr. Pedro Machado relativamente ao turismo na região 

centro , informou que irá reunir com o próprio para discussão de alguns assuntos 

como a 25ª Concentração Mototurística entre outros que se podem constituir 

numa estratégia turística para o nosso território.--------------------------------------------

-----Quanto à questão da água, informou que as palavras por si proferidas foi que 

há a possibilidade de se tratar de uma situação recorrente, porquanto a qualquer 

momento pode chover intensivamente o que leva a que a água do rio fique turva, 

pelo que apesar de se ter verificado no passado fim de semana esta situação, 

foram tomados procedimentos de fechar imediatamente a captação, sendo esta 

captada diretamente da nascente, metodologia que irá ser aplicada sempre que 

se justifique. Quanto à iluminação do Parque Chico Ceras informou já ter dado 

indicações para que haja uma melhor iluminação noturna daquele espaço, pelo 

que irá reiterar as mesmas.-----------------------------------------------------------------------  

------Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia referindo que na sequência 

da questão sobre a colocação das placas toponímicas em Cortes, na freguesia 

de Alvares informava da existência de uma Equipa na localidade a realizar esse 

mesmo trabalho, realçou o facto que a toponímia do lugar de Colmeal encontrava-

se praticamente terminado. ---------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao aproveitamento da oportunidade da criação de parques de receção 

de madeira queimada no concelho financiados pela Administração Central, referiu 

que essa possibilidade se limitava a receção de madeira das espécies resinosas 

e proveniente de produtores privados. Por isso e neste contexto, atendendo às 

espécies florestais queimadas no nosso concelho não logrou autorização para  as 

suas instalações com financiamento público. ---------------------------------------------- 

----Quanto ao projeto existente para a ciclovia para Góis, informou que o Município 

de Góis apresentou uma candidatura ao PAMUS (Plano Ação de Mobilidade 

Urbana Sustentável), com vista à promoção de hábitos de vida saudável, baseada 

num estudo de mobilidade para o concelho elaborado pelo senhor Prof. Doutor 

Álvaro Costa.--------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----Quanto à Av.ª Dr. Padre António Dinis informou que efetivamente a Câmara 

Municipal não deu início às obras projetadas, referindo que o que aconteceu foi 

que um privado procedeu a trabalhos de escavação na sua propriedade e fez com 

que parte do muro ali existente desmorona-se, situação que levou a Câmara 

Municipal a tomar dos devidos procedimentos legais no sentido de repor a 

segurança para a circulação nesta via.--------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que o proprietário para além de ter sido 

notificado por causa da situação do muro deslocou-se à Câmara Municipal para 

tomar os devidos procedimentos sobre este processo. Acrescentou, que a 

Câmara Municipal poderia aproveitar o momento para que se procedesse à 

reabilitação de todos os muros desta avenida no pressuposto que os proprietários 

cedam os metros necessários para o efeito. Neste caso concreto, informou que 

se trata de uma situação que já foi apresentada no final do seu primeiro mandato, 

não tendo sido o projeto avançado por indisponibilidade financeira da Câmara 

Municipal, havendo um projeto para esta avenida, tendo para o efeito apresentado 

os trabalhos. Informou ainda, que foi apresentada uma proposta técnica que se a 

Câmara Municipal desejar presentemente poderá ser negociada com este 

proprietário cedência dos metros quadrados de terreno necessários para o efeito.-

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

que aquando o uso da palavra relativamente ao assunto em questão foi somente 

com o intuito de ter conhecimento se a empresa foi somente notificada pela obra 

em causa não estar licenciada.------------------------------------------------------------------

-----Dada a palavra o senhor Vereador Mário Barata Garcia referiu que o processo  

em causa estava a ser objeto de análise pelos serviços técnicos e que ainda não 

tinha sido licenciado.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

que por se tratar de uma das entradas principais da vila, é seu entendimento que 

a Câmara Municipal deverá evitar a construção junto à via, uma vez que existindo 

um projeto para a requalificação da mesma, que passa pela cedência de alguns 

metros das propriedades para alargamento desta via, dever-se-á ter este aspeto 
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em conta, para  que num futuro próximo a autarquia não se depare com falta de 

espaço para implementar o projeto de requalificação. ------------------------------------

-----A senhora Presidente para terminar esta questão, informou que a empresa foi 

notificada estando em aberto estudar a proposta técnica da Câmara Municipal, 

i.e., aproveitar-se a oportunidade para negociar-se com a empresa e fazer-se o 

alargamento definitivo do muro naquela propriedade de acordo com os trâmites 

legais.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Dada a palavra o senhor Vereador Mário Barata Garcia informou que esteve 

em formação sobre o  decreto-lei n.º 111-B/2017 o qual procede à nona alteração 

ao Código dos Contratos Públicos (CCP), aprovado pelo decreto-lei n.º 18/2008, 

de 29 de janeiro, e transpõe as diretivas europeias n.ºs 2014/23/UE, 2014/24/EU, 

2014/25/EU e 2014/55/UE sobre adjudicação de contratos de concessão, 

contratos públicos e  faturação eletrónica nos contratos públicos.  Segundo esta 

alteração, referiu que o CCP estabelece como "regra" para adjudicações o da 

proposta economicamente mais vantajosa e avalia um preço como anormalmente 

baixo com base na média das propostas apresentadas, pretendendo simplificar, 

desburocratizar e flexibilizar os procedimentos de formação de contratos públicos, 

bem como aumentar a eficiência da despesa pública e facilitar o acesso aos 

contratos públicos. Mais referiu, que no âmbito das alterações introduzidas para 

adaptação às diretivas europeias, o decreto-lei passa a considerar como critério 

regra para adjudicação o da proposta economicamente mais vantajosa, tendo por 

base a melhor relação qualidade/preço e o preço ou custo, utilizando uma análise 

custo-eficácia, nomeadamente os custos do ciclo de vida.  Outra das alterações 

introduzidas nas regras da contratação pública tem a ver com o critério de 

determinação do denominado "preço anormalmente baixo", que "deixa de estar 

indexado ao preço base - atualmente é considerado 'anormalmente baixo' o valor 

de uma proposta que fique 40% ou mais abaixo do preço base definido pelo 

adjudicante e passa a ser assim classificado tendo por base a média dos preços 

das outras propostas a admitir. ------------------------------------------------------------------

-----No que concerne a medidas de transparência e boa gestão pública, referiu 

https://dre.pt/web/guest/pesquisa/-/search/108086621/details/normal?l=1
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que as entidades passam a ter de consultar informalmente o mercado antes do 

abrirem um procedimento para contratação, chama-se a esta consulta preliminar. 

A consulta prévia passa a ser feita de outra forma, i.e., têm de ser consultados 

três fornecedores, sendo que desta forma, limita-se o recurso ao ajuste direto. 

Passa a ser necessária uma fundamentação especial nos contratos de mais de 

5.000.000 euros, que deve ser baseada numa avaliação custo-benefício. É criado 

o gestor do contrato, sendo que este deve acompanhar permanentemente a 

execução do contrato e assegurar a qualidade do trabalho de quem desempenha 

tarefas públicas. Passa a ser proibido usar o critério do momento de entrega da 

proposta como critério de desempate, ou seja, não se pode preferir uma proposta 

a outra por ter sido entregue primeiro. Concluiu, referindo que com este decreto-

lei pretende-se: simplificar, desburocratizar e flexibilizar os procedimentos de 

formação de contratos públicos; aumentar a eficiência da despesa pública e 

facilitar o acesso aos contratos públicos, porém é seu entendimento que as 

burocracias existentes no referido decreto-lei irão fazer com que algumas 

execuções se prologuem ainda mais que atualmente. ------------------------------------

----Quanto à questão do turismo referiu que Góis tem condições de excelência 

para a atratividade turística, faltando agora a obtenção do consequente produto 

que possa posto à disposição dos consumidores, pelo que entende que terá que 

existir uma estratégia, que potencie a nível de alojamento, turismo natureza, 

turismo aventura, gastronomia, áreas de lazer, programas culturais, etc. ----------- 

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

informou da existência de entidades concelhias ligadas ao turismo que promovem 

um conjunto de atividades diversificadas as quais poderão ser incluídas numa 

estratégia turística que agregue várias áreas do turismo. Neste sentido, referiu 

que, existindo cursos universitários na área do turismo seria interessante solicitar 

que se fizesse um trabalho para o concelho para que se trace uma plano que 

funcione como uma “cartilha” que potencialize e valorize o concelho.----------------

-----A senhora Presidente informou que a Câmara Municipal tem esse mesmo 

trabalho praticamente feito residindo o mesmo numa estratégia de 
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desenvolvimento para o concelho de Góis, tratando-se de um trabalho de 

excelência. Informou ainda, que o Prof. Doutor Paulo Carvalho da Universidade 

de Coimbra elaborou um trabalho sobre a diferenciação de Góis no Vale do Ceira, 

o qual incide na potenciação no Vale do Ceira, pelo que irá ser agendada reunião 

para análise de ambas as propostas. ----------------------------------------------------------

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

realçou o facto da existência de alguns programas televisivos que promovem os 

concelhos onde são realizados, o qual envolve naturalmente custos que poderão 

ser significativos, porém neles são promovidos um conjunto de ações ao nível da  

cultura, turismo, gastronomia, desporto, entre outros, numa ótica de divulgação  e 

publicidade a território.-----------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que já foram remetidas algumas propostas à 

Câmara Municipal o que na altura entendemos que o valor a disponibilizar era 

acima da média das possibilidades financeiras da Câmara Municipal, tendo para 

o efeito no presente ano, dado indicações para que as direções desses programas 

apresentem nova proposta para que o programa seja realizado em Góis, durante 

o primeiro trimestre do ano em curso, no qual terá que ser inserido um conjunto 

de atividades em várias áreas ligadas ao concelho, com o intuito de divulgar.-----

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

referiu que na sequência das palavras do senhor Vereador António Rui de Sousa 

Godinho Sampaio sobre o Caminho de Santiago, apraz-lhe mencionar a 

existência de um trabalho que envolvia bastantes municípios, porém como se 

tratou de uma questão de final de mandato não tem conhecimento o 

desenvolvimento deste projeto.------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que sobre o Caminho de Santiago a informação 

que dispõe foi a transmitida em tempos pelo artista Armando Martinez não tendo 

conhecimento se se trata do mesmo assunto. Mais referiu, que quanto à questão 

de promoção de alguns municípios, apraz-lhe mencionar que alguns projetos 

somente avançam quando há interesse dos gestores da região de turismo em 

desenvolver estratégias para a promoção dos municípios onde estão inseridos, 
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realçando o facto de que na sequência dos incêndios ocorridos no ano transato 

presentemente existe um outro olhar diferente para o interior da região centro.---

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

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

-----a) Usou da palavra o senhor Alcides Duarte Oliveira, que solicitou informação 

sobre o seu processo de obras, o qual data de há bastante tempo e desejaria que 

este fosse definitivamente encerrado.----------------------------------------------------------

-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia informou que era do conhecimento 

do senhor Alcides Duarte Oliveira, desde há bastante tempo, que sobre a 

construção em causa pendiam irregularidades, suscitadas em diferentes e vários 

relatórios, que tem impedido o Município de satisfazer os interesses dos 

proprietários.------------------------------------------------------------------------------------------

-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia informou que é do conhecimento do 

senhor Alcides Duarte Oliveira a ilegalidade cometida no seu processo, a qual 

contrairia o que o PDM em vigor prevê naquela área residencial, facto que poderá 

vir a ser colmatado com a revisão ao PDM a qual se encontra em curso.-----------

-----b) Usou da palavra o senhor José António Vitorino Serra, que na qualidade de 

Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Góis informou que sobre o pedido 

realizado a esta IPSS de disponibilização de camas, conforme informação 

prestada na última reunião da Câmara Municipal, até à data as mesmas ainda 

não foram utilizadas. Sobre a Feira Solidária realizada no p.p. dia 19.01.18, 

informou que foram distribuídos bens às famílias havendo ainda um número 

substancial de roupa de criança, sendo do interesse da instituição em ofertá-la a 

quem dela necessita, pelo que irá informar o Agrupamento de Escolas de Góis 

para que todos aqueles que necessitam de vestuário se desloquem à Santa Casa 

da Misericórdia de Góis e que solicitem.------------------------------------------------------

-----Na qualidade de munícipe, informou que relativamente ao Parque do Cerejal 

este espaço necessita de ser intervencionado, nomeadamente a poda das 

árvores, bem como requalificar o sistema de rega existente por entender que este 

é insuficiente para toda aquela área, sendo também necessário a limpeza e 
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beneficiação dos grelhadores e lavatórios de loiça e de todo o equipamento que 

serve o campo de fustsal. Sobre a Rua Alice Sande, solicitou que seja colocada 

uma grelha junto da entrada da sua habitação, uma vez que quando há uma maior 

intensidade de águas pluviais as mesmas entram para sua propriedade.------------

-----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 nove de janeiro de dois mil 

e dezoito, sendo assinada pela senhora Presidente e por quem a lavrou.----------

3.2 – CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS/PROJETO SOLIDÁRIO AOS 

MUNICÍPIOS COM ÁREA ARDIDA – A Câmara tomou conhecimento do Projeto 

Solidário que o Município de Oeiras irá implementar para com os municípios que 

foram mais afetados pelos incêndios, nomeadamente o Município de Góis, para 

aquisição dos ortofotomapas e criação de uma plataforma informática.--------------

3.3 – CLUBE AUTOMÓVEL DO CENTRO/DONATIVO CONTA SOLIDÁRIA 

MUNICÍPIO DE GÓIS – A Câmara tomou conhecimento do donativo no valor de 

mil e quinhentos euros doados pelo Clube Automóvel do Centro no âmbito da 

Conta Solidária de ajuda à população afetada pelos incêndios.------------------------

-----A senhora Presidente, em nome do Executivo, agradeceu ao Clube Automóvel 

do Centro o donativo, reconhecimento extensivo à conterrânea senhora D. 

Rosângela Garcia pelas diligências que tomou para o referido donativo.------------

3.4 – ANMP/PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS 

VÍNCULOS PRECÁRIOS NA ADMINISTRAÇÃO LOCAL – A Câmara tomou 

conhecimento das notas elaboradas pelo Gabinete Jurídico da ANMP sobre os 

procedimentos a adotar no âmbito do Programa de Regularização Extraordinária 

dos Vínculos Precários na Administração Local – Lei nº112/2047, de 29 de 

dezembro, conforme comunicação datada de 10.01.18.----------------------------------

3.5 – OBRAS PARTICULARES/CÉLIA MARIA CUNHA SANCHES – Foi 

presente a informação da DGUPA, datada de 10.01.18, relativa a alteração de 
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habitação unifamiliar, requerida por Célia Maria Cunha Sanches, Góis.--------------

-----A Câmara tomou conhecimento e de acordo a informação técnica supra 

mencionada, deliberou por unanimidade aprovar o processo urbanístico de 

legalização de edifício destinado a habitação, comércio, serviço e indústria.-------

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

3.6 – OBRAS PARTICULARES/RUI MANUEL TAVARES DAS NEVES E 

OUTROS – Foi presente a informação da DGUPA, datada de 12.01.18, relativa a 

construção de habitação unifamiliar, requerida por Rui Manuel Tavares das Neves 

e Outros, Quinta do Hério, freguesia de Alvares.--------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e de acordo a informação técnica supra 

mencionada, deliberou por unanimidade deferir o licenciamento do processo de 

obras.---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

3.7 – OBRAS PARTICULARES/JOAQUIM JOÃO SANTOS OLIVEIRA – Foi 

presente a informação da DGUPA, datada de 17.01.18, relativa a alteração de 

habitação unifamiliar, requerida por Joaquim João Santos Oliveira, Sacões, 

freguesa de Vila Nova do Ceira.-----------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e de acordo a informação técnica supra 

mencionada, deliberou por unanimidade aprovar o processo urbanístico de  

alteração de habitação unifamiliar.--------------------------------------------------------------

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

3.8 – EMPREITADA DE “RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS 

DANIFICADOS PELOS INCÊNDIOS DE JUNHO 2017/ANÁLISE DE LISTAS  DE 

ERROS E OMISSÕES DO CADERNO DE ENCARGOS - Foi presente a 

informação da DGUPA, datada de 18.11.18, relativa à análise de listas de erros e 

omissões do caderno de Encargos  da Empreitada de “Recuperação de Estradas 

e Caminhos Danificados pelos Incêndios de Junho 2017.--------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade: --------------------

-----a) Aprovar a lista com as propostas de aceitação e rejeição dos erros e 

omissões apresentados pelos interessados, nos termos do nº 5, do artigo 61º, do 
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Código dos Contratos Públicos (CCP);--------------------------------------------------------

-----b) A notificação de todos os interessados no procedimento através de 

publicitação na plataforma eletrónica AcinGov utilizada pelo Município da decisão 

sobre a lista de erros e omissões, conforme estabelecido no ponto 7 do artigo 61º 

do Código dos Contratos Públicos (CCP) anexo ao DL nº18/2008, de 29/01, na 

sua redação atual;-----------------------------------------------------------------------------------

----c) A suspensão do prazo para apresentação das propostas, nos termos do 

ponto 4 do artigo 61º do CCP, desde o termos do quinto sexto daquele prazo (5 

de janeiro) até à datada publicitação da decisão sobre a lista de erros e omissões 

na plataforma eletrónica AcinGov.--------------------------------------------------------------

-----d) A dilação do prazo para apresentação das propostas, nos termos do ponto 

nº 3 do artigo 61º do CCP, conjugado com o definido no nº2,do artigo 63, do 

mesmo diploma legal, pelo prazo de 5 dias, a contar a partir da data de 

publicitação.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

3.9 – PROJETO DE ALTERAÇÃO DA TABELA DE TAXAS E OUTRAS 

RECEITAS MUNICIPAIS E RESPETIVA FUNDAMENTAÇÃO ECONÓMICO-

FINANCEIRA ANEXAS  AO REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS 

RECEITAS MUNICIPAIS – A senhora Presidente informou que o Executivo na 

reunião extraordinária de 09.11.2017 foi aprovado o Projeto de Alteração da 

Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais e Revisão da respetiva 

Fundamentação Económico-Financeira, anexos ao Regulamento Geral de Taxas 

e Outras Receitas Municipais. Informou ainda, que a referida proposta de tarifário 

para 2018 contemplava apenas a atualização das Taxas de Recursos Hídricos 

(TRH), para os serviços de abastecimento público de água e de saneamento de 

águas residuais e a Taxa de Gestão de Resíduos (TGR), para o serviço de gestão 

de resíduos sólidos urbanos, em consonância com o previsto no Decreto-Lei nº 

97/2008, de 11 de junho e a Portaria nº 72/2010, de 4 de fevereiro, que refere que 

estas taxas, que são receita do Estado, devem ser repercutidas nos tarifários a 

aplicar aos utilizadores finais por parte das entidades gestoras. Mais informou que 
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o Projeto de Alteração do Regulamento Geral de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, com os respetivos anexos (Tabela de Taxas e Outras Receitas 

Municipais e Fundamentação Económico-Financeira da Tabela de Taxas e 

Outras Receitas Municipais – Tarifas de Abastecimento de Água, Saneamento de 

Águas Residuais e Gestão de Resíduos Urbanos) foi sujeito a 30 dias de 

discussão pública, nos termos do previsto no nº 3 do artigo 62.º do Decreto-Lei 

n.º 194/2009, de 20 de agosto, com as devidas alterações e nos nºs 1 e 2 do 

artigo 101º do Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro (CPA), iniciado após 

publicação no Diário da República nº 229, de 28.11.2017, através do Aviso 

(extrato) nº 14228/2017. Mais referiu, que durante esse período, foi  solicitado 

parecer à Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), 

relativamente ao tarifário dos serviços de abastecimento público de água, 

saneamento de águas residuais e gestão de resíduos urbanos, nos termos do 

previsto no nº 2 do artigo 11º-A e no n.º 4 do artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 

194/2009, de 20 de agosto, com as devidas alterações. Acrescentou que, após 

decorrido o período de 30 dias de discussão pública, não foi recebida qualquer 

sugestão, reclamação ou observação.---------------------------------------------------------

-----Relativamente ao parecer da ERSAR, cuja cópia constitui o Anexo I da 

presente Ata,  informou que o mesmo foi rececionado em 11.01.18 (parecer nºI-

000005/2018, de 05.01.18) apresentando-se, de seguida a sua análise, pela 

ordem dos considerandos apresentados: ----------------------------------------------------

-----1. Resumo dos indicadores:-----------------------------------------------------------------

----a) Conforme referido no momento de apresentação do Projeto de Alteração 

em causa e tendo em atenção a recuperação progressiva dos custos, mas 

atendendo a que não se deve comprometer a acessibilidade económica dos 

utilizadores, onerando-os excessivamente e dada a realidade do Concelho de 

Góis, propôs-se como objetivo a alcançar para o ano de 2018, as seguintes 

percentagens de cobertura dos custos totais:------------------------------------------------ 
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 Abastecimento 

de água 

Saneamento de 

águas residuais 

Gestão de 

resíduos sólidos 

Meta de % Cobertura  94,65% 95,85% 99,55% 

-----Assim, tendo como valores de referência da qualidade dos serviços os 

constantes no Guia de avaliação da qualidade dos serviços de águas e resíduos, 

as projeções apresentadas para 2018 atribuem aos serviços de abastecimento de 

água e de saneamento, uma classificação “mediana” e ao serviço de gestão de 

resíduos, uma classificação “boa”. No entanto, nos indicadores apresentados no 

parecer da ERSAR, a “cobertura de gastos totais” (Rendimentos e ganhos totais/ 

Gastos totais) para o serviço de saneamento, surge com uma classificação 

“insatisfatória”, com 70%, uma vez que considera o valor dos gastos totais 

submetidos no Reporte de Contas do ano de 2016 e, portanto, não tem em 

consideração o pressuposto considerado para efeitos do presente estudo, em 

que, aos custos totais registados no ano de 2016 com o serviço de saneamento 

de águas residuais no montante total 148.838 €, forem retirados 59.012 € relativos 

ao aumento de consumo  total faturado entre 2015 e 2016 pela entidade Águas 

do Centro Litoral, por se entender  que esse aumento resultou  do aumento de 

pluviosidade verificada em 2016 e não deve portanto ser transposto para o 

tarifário e consequentemente para o utilizador do serviço. Assim, informou que se 

utilizou o consumo registado no ano de 2015, por se entender que é um consumo 

mais ajustado à realidade e aplicou-se ao mesmo o preço unitário em vigor em 

2016.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----b) No que respeita ao indicador “custos unitários de exploração” (Custos de 

exploração/quantidade de água entrada no sistema ou água residual recolhida ou 

resíduos urbanos recolhidos) a ERSAR refere que para os serviços de 

abastecimento de água e de saneamento, o Município de Góis apresenta uma 

classificação “mediana” enquanto que, para o serviço de gestão de resíduos, 

surge uma classificação “insatisfatória”, quando comparado com entidades com 

características similares, o que significa, para este último serviço, que os custos 
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de exploração deveriam ser mais reduzidos, como por exemplo, os custos com 

combustíveis, com conservação e reparação e com pessoal.  -------------------------

-----c) Para o indicador “acessibilidade económica” (peso do encargo médio com 

o serviço no rendimento médio disponível por agregado familiar na área de 

intervenção do sistema), a ERSAR refere que para os serviços de abastecimento 

de água e de saneamento, o Município de Góis apresenta uma classificação 

“mediana” e “boa”, para o serviço de gestão de resíduos, expressando a 

necessidade de envidar esforços para não penalizar os utilizadores com gastos 

de ineficiência dos serviços, ressalvando ainda o facto do indicador“ água não 

faturada” apresentar um valor bastante elevado, quando comparado com o valor 

recomendado pela ERSAR em sede de avaliação da qualidade do serviço.--------

-----2. Investimento:---------------------------------------------------------------------------------

-----a) Sobre este ponto apenas importa referir que os investimentos a realizar nos 

serviços regulados são os que constam do mapa Grandes Opções do Plano de 

2018, que inclui investimentos com candidaturas já apresentadas, por exemplo, 

no âmbito do Portugal 2020, especificamente no que respeita à “Recuperação de 

infraestruturas e equipamentos municipais danificados pelos incêndios de 17 a 24 

de junho na Região Centro”.----------------------------------------------------------------------

-----Apesar de tal facto e, conforme identificado pela ERSAR, os investimentos 

são maioritariamente efetuados com recurso a autofinanciamento, o que poderá 

influenciar negativamente o custo das atividades reguladas.----------------------------

-----3. Estrutura tarifária:----------------------------------------------------------------------------

-----Considerando o exposto no referido parecer, informou que estão reunidas as 

condições para manter a generalidade do tarifário proposto, inclusivamente os 

tarifários sociais, pois cumprem com os pareceres anteriormente emitidos pela 

ERSAR, por se considerar que há um cumprimento geral das recomendações 

daquela entidade. No entanto, para as três atividades reguladas não está a ser 

cumprida a condição “as tarifas são faturadas em função do intervalo temporal 

objeto de faturação”, situação que irá ser regularizada aquando da entrada em 

vigor do tarifário agora proposto, isto é, as tarifas irão passar a ser ajustadas ao 
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intervalo de faturação, através da aplicação do valor diário da tarifa fixa ao número 

de dias do período de faturação, bem como do ajustamento dos escalões de 

consumo. Ainda no que respeita ao serviço de abastecimento de água, informou 

que a ERSAR refere que não é cumprido o âmbito de aplicação do tarifário social 

para utilizadores não-domésticos, situação que não corresponde à verdade, uma 

vez que, de acordo com o nº 1 do artigo 118º do Regulamento Municipal dos 

Sistemas Públicos e Prediais de Abastecimento de Água e de Saneamento de 

Águas Residuais do Concelho de Góis, a tarifa social para utilizadores não-

domésticos destina-se a pessoas coletivas de declarada utilidade pública, em 

consonância com o disposto na alínea b) do nº 1 do artigo 22º do anexo da 

Deliberação nº 928/2014, de 17 de fevereiro (Regulamento tarifário do serviço de 

gestão de resíduos urbanos).---------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que a ERSAR, de forma resumida, conclui o 

seguinte:-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----a) Para o serviço de abastecimento de água, deve-se reduzir os custos 

unitários de exploração, bem como a percentagem de água não faturada, no 

sentido de melhorar o indicador “cobertura dos gastos totais”.--------------------------

-----b) Para o serviço de saneamento, deve ser promovida a melhoria do indicador 

“cobertura dos gastos totais”, de forma a assegurar a sustentabilidade do serviço. 

No entanto, salienta-se a pertinência do esclarecimento apresentado no ponto 1.-

-----c) Para o serviço de gestão de resíduos urbanos, é cumprido na generalidade, 

a Recomendação Tarifária e o Regulamento tarifário do serviço de gestão de 

resíduos urbanos.-----------------------------------------------------------------------------------

-----Prosseguiu, informando que no que respeita concretamente aos indicadores, 

o Município tem um período de 2 anos para melhorar a performance dos 

indicadores, assumindo-se que efetivamente existe a necessidade  de 

implementar medidas atinentes a redução de custos, e terá que ser dada 

continuação ao trabalho que se encontra a ser desenvolvido. No entanto, e apesar 

disso, importa referenciar as especificidades do território de Góis, no que respeita 

aos custos associados às prestações desses serviços, conjugado com o número 
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de utilizadores, que dificilmente permitirá a obtenção de indicadores de 

excelência, quando comparados com outras realidades, onde os níveis de 

proveitos são bastante mais elevados e com possibilidade de repartição dos 

custos por um número de utilizadores bastante mais elevado. No que concerne 

ao indicado no parecer da ERSAR, julga-se estarem cumpridas a generalidades 

da Recomendações e do Regulamento Tarifário em vigor, até porque, a estrutura 

tarifária para o ano de 2018, que, recorde-se não sofreu qualquer alteração face 

ao ano anterior, está de acordo com os pareceres emitidos pela ERSAR em anos 

anteriores.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Face ao exposto, a senhora propôs que o Executivo delibere:---------------------

-----1. Aprovar a Alteração do Regulamento Geral de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, com os respetivos anexos (Tabela de Taxas e Outras Receitas 

Municipais e Fundamentação Económico-Financeira da Tabela de Taxas e 

Outras Receitas Municipais – Tarifas de Abastecimento de Água, Saneamento de 

Águas Residuais e Gestão de Resíduos Urbanos), de acordo com o estipulado na 

alínea b) do nº 1 do artigo 25º e nas alíneas e), k) e ccc) do nº 1 do artigo 33º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 

25/2015, de 30 de março, nº 69/2015, de 16 de julho, nº 7-A/2016, de 30 de março 

e nº 42/2016, de 28 de dezembro.--------------------------------------------------------------

-----b) Remeter a referida  Alteração do Regulamento Geral de Taxas e Outras 

Receitas Municipais, com os respetivos anexos (Tabela de Taxas e Outras 

Receitas Municipais e Fundamentação Económico-Financeira da Tabela de 

Taxas e Outras Receitas Municipais – Tarifas de Abastecimento de Água, 

Saneamento de Águas Residuais e Gestão de Resíduos Urbanos) ao Órgão 

Deliberativo para aprovação, nos termos do previsto na alínea b) e g), do artigo 

25º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, alterada pelas Leis nºs 25/2015, de 30 

de março, 69/2015, de 16 de julho, 7-A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 

de dezembro.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----Acrescentou, que o referido documento aprovado deverá ser publicado na 2ª 

série do Diário da República e publicitado em local visível nos serviços de 
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atendimento e no sítio de internet do Município, de acordo com o disposto no nº 

5, do artigo 62º do Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de agosto, alterado pelo 

Decreto-Lei nº 92/2010, de 26 de julho e Lei nº 12/2014, de 6 de março, bem como 

remeter à entidade reguladora o tarifário aprovado, acompanhado da respetiva 

deliberação municipal, no termos do nº 3 do artigo 11º - A do referido diploma. 

Deve ainda o Município informar os utilizadores através de comunicação escrita 

e individual da entrada em vigor do novo tarifário.------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade:---------------------

-----a) Aprovar a Alteração do Regulamento Geral de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, com os respetivos anexos (Tabela de Taxas e Outras Receitas 

Municipais e Fundamentação Económico-Financeira da Tabela de Taxas e 

Outras Receitas Municipais – Tarifas de Abastecimento de Água, Saneamento de 

Águas Residuais e Gestão de Resíduos Urbanos), de acordo com o estipulado na 

alínea b) do nº 1 do artigo 25º e nas alíneas e), k) e ccc) do nº 1 do artigo 33º da 

Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 

25/2015, de 30 de março, nº 69/2015, de 16 de julho, nº 7-A/2016, de 30 de março 

e nº 42/2016, de 28 de dezembro, cuja cópia constitui o Anexo II da presenta Ata.-

-----b) Remeter a referida  Alteração do Regulamento Geral de Taxas e Outras 

Receitas Municipais, com os respetivos anexos (Tabela de Taxas e Outras 

Receitas Municipais e Fundamentação Económico-Financeira da Tabela de 

Taxas e Outras Receitas Municipais – Tarifas de Abastecimento de Água, 

Saneamento de Águas Residuais e Gestão de Resíduos Urbanos) ao Órgão 

Deliberativo para aprovação, nos termos do previsto na alínea b) e g), do artigo 

25º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, alterada pelas Leis nºs 25/2015, de 30 

de março, 69/2015, de 16 de julho, 7-A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 

de dezembro.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.10 – MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE O MUNICÍPIO DE GÓIS E 

O GRUPO LUZIAVES, S.A./PROPOSTA DE VERSÃO DEFINITIVA – A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar os termos do 
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Memorando de Entendimento entre o Município de Góis e o Grupo Lusiaves, S.A.- 

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

3.11 – 1ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018 – Em conformidade com o 

disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, alterada pelas Leis nos. 25/2015, de 30 de março, e 69/2015, de 16 

julho, e 7-A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a 1ª alteração ao Orçamento Municipal para 

o Ano de 2018, que importa no orçamento da parte da despesa em 25.500,00€ 

(vinte e cinco mil e quinhentos euros) tantos nos reforços como nas anulações, 

constante no Anexo III, cuja cópia fiel fica a constituir parte integrante da presente 

Ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

3.12 – 1ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018 - Em conformidade com o disposto 

na alínea d), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

alterada pelas Leis nos. 25/2015, de 30 de março, e 69/2015, de 16 julho e 7-

A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a 1ª alteração às Grandes Opções do Plano para o Ano de 

2018, que importa em 15.000,00€ (quinze mil e quinhentos euros), nos reforços 

constante no Anexo IV, cuja cópia fiel fica a constituir parte integrante da presente 

Ata. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

3.13 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – A senhora Presidente 

levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno de transferências 

correntes, datado do dia dezoito de janeiro do ano em curso.--------------------------- 

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

destina-se a apoiar financeiramente a Associação dos Amigos da Várzea 

Pequena para despesas no âmbito da organização da Marcha Popular e Festival 

de Folclore.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar as 

transferências correntes, no montante de mil, duzentos e cinquenta euros, cujo 

documento constitui o Anexo V da presente Ata.------------------------------------------  

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

3.14 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL – A senhora Presidente 

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

capital, datado do dezoito de janeiro do ano em curso.-----------------------------------

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

destina-se a apoiar financeiramente a Associação de Desenvolvimento Integrado 

da Beira Serra na requalificação das estufas da Quinta da Ribeira no âmbito do 

“Projeto raízes”.--------------------------------------------------------------------------------------

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

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

o Anexo VI da presente Ata.---------------------------------------------------------------------- 

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

total de movimentos da tesouraria do vinte e dois de janeiro do ano em curso, no 

montante de dois milhões, cento e quatro mil, vinte e cinco euros e noventa e 

nove cêntimos.--------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – APROVAÇÕES EM MINUTA: OBRAS PARTICULARES/CÉLIA MARIA CUNHA 

SANCHES; OBRAS PARTICULARES/RUI MANUEL TAVARES DAS NEVES E 

OUTROS; OBRAS PARTICULARES/JOAQUIM JOÃO SANTOS OLIVEIRA; 

EMPREITADA DE “RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS DANIFICADOS 

PELOS INCÊNDIOS DE JUNHO 2017/ANÁLISE DE LISTAS  DE ERROS E OMISSÕES 

DO CADERNO DE ENCARGOS; PROJETO DE ALTERAÇÃO DA TABELA DE TAXAS 

E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS E RESPETIVA FUNDAMENTAÇÃO 

ECONÓMICO-FINANCEIRA ANEXAS  AO REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E 

OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS; MEMORANDO DE ENTENDIMENTO ENTRE O 

MUNICÍPIO DE GÓIS E O GRUPO LUZIAVES, S.A./PROPOSTA DE VERSÃO 

DEFINITIVA; 1ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018; 1ª ALTERAÇÃO ÀS 

GOP/ANO 2018; MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES; MAPA DE 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.---------------------------------------------------------------------- 
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-----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.----------------------- 

 

                 Presidente da Câmara Municipal,                      A Secretária, 

                 ________________________                      _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


