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A T A  D A  R E U N I Ã O  D E  

D O Z E  D E  J U N H O  D E  2 0 1 8  

 
-----No dia doze de  junho 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 – COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE MALHADA E CASAIS/VOTO DE 

AGRADECIMENTO------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.3 – RANCHO FOLCLÓRICO DAS SACHADEIRAS DA VÁRZEA DA CASA DO POVO 

DE VILA NOVA DO CEIRA/CORPOS SOCIAIS----------------------------------------------------- 

3.4 – SISTEMA DE GESTÃO MYDOC/INFORMAÇÃO ------------------------------------------- 

3.5 – FUNDO DE APOIO MUNICIPAL/APOIO ÀS SEGUNDAS 

HABITAÇÕES/INFORMAÇÃO---------------------------------------------------------------------------- 

3.6 –  ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA SERRA DA LOUSÃ/PEDIDO DE APOIO----- 

3.7 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

GÓIS/PASSEIO DE MOTORIZADAS E MOTOS ANTIGAS E ESPETÁCULO DE 

FREESTYLE/RATIFICAÇÃO------------------------------------------------------------------------------ 

3.8 –  INFARMED/PEDIDO DE PARECER------------------------------------------------------------ 
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3.9 – REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/INÍCIO DE 

PROCEDIMENTO--------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.10 –  CONCESSÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DO BAR/RESTAURANTE 

CASA DA NATUREZA/ABERTURA DE PROCEDIMENTO-------------------------------------- 

3.11 – OBRAS PARTICULARES/ÁLVARO MATOS BANDEIRA------------------------------- 

3.12 – OBRAS PARTICULARES/VÍTOR MANUEL COSTA ALVES--------------------------- 

3.13 – EMPREITADA ”RESTABELECIMENTO DA FLORESTA AFETADA POR 

AGENTES BIÓTICOS E ABIÓTICOS OU ACONTECIMENTOS CATASTRÓFICOS” – 

INCÊNDIOS DE JUNHO DE 2017/ADJUDICAÇÃO------------------------------------------------- 

3.14 – PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS/ANO 2017------------------------------- 

3.15 – RELATÓRIO E PARECER DO ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO 

LEGAL DE  CONTAS CONSOLIDADAS/ANO 2017/DOCUMENTO PRELIMINAR-------- 

3.16 – LCPA/PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.17 – INCÊNDIOS FLORESTAIS DE OUTUBRO DE 2017/PEDIDO DE ISENÇÃO DE 

PAGAMENTO DE ÁGUA----------------------------------------------------------------------------------- 

3.18 – DÍVIDAS DE TERCEIROS/PAGAMENTO A PRESTAÇÕES/PROPOSTA---------- 

3.19 – 10ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018------------------------------------------- 

3.20 – 10ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018--------------------------------------------------------- 

3.21 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTES----------------------------------------- 

3.21.1 – Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Góis --------------------------------- 

3.21.2 – Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra----------------------- 

3.21.3 – Associação Educativa e Recreativa de Góis-------------------------------------------- 

3.21.4 – Lousitânea------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.21.5 – Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Góis -------------------- 

3.21.6 – CIM-RC----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.21.7 – Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2------------------------ 

3.22 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA---------------------------------------------------------- 

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

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

1.1 – FALTAS – Não houve.---------------------------------------------------------------------- 
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1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE – A senhora Presidente 

iniciou a sua intervenção dando conhecimento da visita realizada no p.p. dia 

06.06.18 pelo senhor Secretário de Estado do Ambiente e pela Comitiva do Fundo 

Norueguês, à qual se associarem as entidades no âmbito do projeto “Rio Ceira – 

A História, o Ambiente e as Populações – Recuperação de Infraestruturas Verdes, 

sensibilização para as Alterações Climáticas e Redução da Vulnerabilidade às 

Alterações Climáticas na Bacia Hidrográfica do Rio Ceira”, sendo o balanço desta 

jornada interessante, pelo que se aguarda o relatório relativamente ao objeto 

desta visita.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais deu conhecimento, que no que concerne ao estado em que se encontra 

a água do rio já tomou todas as diligências necessárias junto da EDP para que se 

efetue algumas descargas para limpeza do rio, tendo obtido para o efeito uma 

resposta positiva, bem como junto da ARH, entidade que autoriza as referidas 

descargas.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – Interveio o senhor 

Vereador José Alberto Domingos Rodrigues questionando sobre a reparação da 

ponte de madeira junto ao Pavilhão Gimnodesportivo, nomeadamente do acesso 

à mesma do lado do Parque de Lazer do Baião. Mais questionou sobre a 

reposição do muro na Av. Padre António Dinis.---------------------------------------------

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

que no âmbito dos incêndios florestais ocorridos no passado ano houve a 

necessidade da empresa Altice PT de repor as comunicações, sendo comum os 

representantes desta virem a público informar da total reposição desta situação,  

palavras que não correspondem à verdade, pelo menos no nosso concelho, 

porquanto na União de Freguesias de Cadafaz e do Colmeal, em algumas 

localidades, ainda há munícipes que não têm acesso a telefone fixo e 

consequentemente não têm possibilidade de aceder à internet, sendo que a 

alternativa proposta pela empresa em alguns casos já avariou e não foi reposta. 
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Neste sentido, solicitou à senhora Presidente que tome as démarches 

necessárias para que a situação que apresentou seja devidamente reposta.------- 

-----No âmbito das limpezas das faixas de gestão combustíveis questionou se nos 

10 metros junto às estradas municipais está previsto o corte raso do arvoredo ali 

existente, bem como de quem é a competência para levantamento do material 

lenhoso proveniente dessa limpeza.------------------------------------------------------------ 

-----A senhora Presidente informou a senhora Vereadora que no dia de hoje irá 

deslocar-se a Pedrógão Grande para reunião  da Unidade de Missão para a 

Valorização do Interior (UMVI) a qual contará com a presença do senhor 

Ministro do Planeamento e das Infraestruturas - Planeamento e Infraestruturas, 

pelo que irá interceder no sentido de apresentar a informação sobre a Altice PT.-

-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia informou que quanto à limpeza dos 

10 metros  em terrenos particulares os trabalhos que estão a ser realizados são 

de podas e desramações. Quanto ao material lenhoso proveniente das limpezas 

informou que foram dadas indicações aos serviços para que sejam os 

proprietários dos terrenos a procederem ao seu levantamento, salientando que 

junto às EN e estradas municipais não há lugar por parte do proprietário dos 

terrenos ao pagamento da despesa decorrente das limpezas, havendo lugar ao 

pagamento destas junto dos aglomerados.--------------------------------------------------- 

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

iniciou a sua intervenção congratulando a RaizVanguarda, Associação Cultural 

de Góis, pela bolsa atribuída ao projeto intitulado "Syunik Marz", pelo festival 

americano Burning Man, realizado no deserto Black Rock, no estado do Nevada 

nos E.U.A.. Informou que o referido projeto vai ser desenvolvido nas comunidades 

de Svarants, Tandzatap e Tatev, na Arménia, pretendendo implementar 

programas criativos nessas áreas rurais da região de Syunik. Ainda sobre esta 

Associação Cultural, informou da comunicação recebida, referente à solicitação 

de um pedido de subsídio à Câmara Municipal, o qual até à data ainda não obteve 

qualquer resposta, relembrando da obrigação a que o Município está sujeito, do 

cumprimento do prazo legal estipulado no Código de Procedimento Administrativo 

https://raizvanguarda.pt/raizvanguarda-goes-back-to-armenia/
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para resposta a todas as comunicações, pelo que seria uma prática que deveria 

ser implementada.-----------------------------------------------------------------------------------

-----Prosseguiu a sua intervenção, referindo que na última reunião do Executivo 

questionou sobre a situação relacionada com uma colónia de gatídeos, que se 

vive junto ao lar da Cabreira, tendo o senhor Vereador Mário Barata Garcia 

informado que a mesma estaria resolvida. Porém foi novamente contactado no 

sentido de que esta ainda se verifica, pelo que terá que se equacionar uma 

solução definitiva.------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais referiu, que um munícipe proprietário de uma habitação na aldeia da 

Pena, o informou da necessidade da existência de sanitários públicos, uma vez 

que esta aldeia é frequentemente visitada por muitas excursões, pelo que é de 

todo necessária a construção desse equipamento para quem ali usufrui daquele 

espaço turístico.--------------------------------------------------------------------------------------

------Quanto à Agenda Cultural, referiu que apesar de ter sido comunicado que a 

mesma iria ser publicada, é um facto que até à data ainda não se concretizou, 

sendo os eventos levados a efeito publicitados, a “conta gotas”, na página do 

Facebook, pelo que solicitou informação sobre o ponto de situação deste 

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

-----Quanto ao rio Ceira, é do conhecimento geral que apesar das possíveis 

descargas que se fizerem para limpeza do mesmo, possivelmente, não estará nas 

condições ideais para ser usufruído, pelo que a hipótese de desfrutar na época 

balnear de uma praia fluvial passará pela Ponte do Sótão, pelo que questionou 

sobre o ponto de situação do projeto para a Praia Fluvial do rio Sótão.--------------

-----Quanto à sua questão colocada sobre a oferta dos bilhetes para ida a Lisboa 

para ver o jogo da seleção nacional na passada semana, reiterou o seu pedido 

de esclarecimento sobre o porquê da secção de futebol de Góis não ter sido 

contactada para convite à participação dos seus jogadores.----------------------------

-----Terminou, referindo que na última reunião do órgão executivo no âmbito da 

proposta por si apresentada e deliberada sobre Lei nº112/2017, de 29.12, a 

senhora Presidente informou que o assunto seria presente nesta reunião, pelo 
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que não constando o mesmo na ordem do dia, questionou do porquê.---------------

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

Godinho Sampaio que no âmbito da deliberação tomada pelo Executivo 

relativamente  à proposta apresentada, todo o trabalho está pronto, porém para 

que se possa tomar uma posição com mais fundamentos foi solicitado parecer à 

CCDRC, pelo que se esta entidade remeter o mesmo dentro dos prazos de envio 

dos documentos para a próxima reunião, o assunto irá ser agendado.---------------

-----No que concerne aos bilhetes para o jogo da seleção, informou que irá dar a 

palavra ao senhor Chefe de Gabinete para esclarecer os procedimentos 

tomados.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Dada  a palavra, o senhor Chefe de Gabinete, informou que a Federação 

Portuguesa de Futebol convidou a Câmara Municipal para se associar ao referido 

jogo de futebol na disponibilização de transporte para 50 pessoas, 

correspondente aos 50 bilhetes que iriam oferecer. Mais informou, que os bilhetes 

eram para maiores de 12 anos, pelo que todos os interessados teriam que ir à 

página da federação e enviar cópia do cartão de cidadão e endereço eletrónico 

para validação do seu bilhete, sendo através deste processo que foram ofertados 

os bilhetes. Informou ainda, que a divulgação deste evento foi feita através da 

página do Facebook da Câmara Municipal e de cartazes publicitados em vários 

espaços públicos da vila. Por último, informou que houve um colaborador que o 

ajudou em todo este processo e que o informou ter contactado algumas pessoas 

da secção de futebol para divulgar esta iniciativa.------------------------------------------ 

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

referiu que efetivamente não tem conhecimento de ter sido contactado qualquer 

dirigente para divulgação do evento junto dos jogadores das equipas, na secção 

de futebol da A.E.R.G., realçando que poderá eventualmente esse contacto ter 

sido realizado através de alguns colaboradores. Contudo, é seu entendimento que 

numa primeira fase deveria ter havido o cuidado de contactar a secção de futebol 

da A.E.R.G. no sentido de saber se haveria interessados em participar, mediante 

a disponibilização de um determinado número de bilhetes e, posteriormente, 
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passar a uma segunda fase de disponibilização dos restantes bilhetes por toda a 

população.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou que irá dar indicações para que numa próxima 

oportunidade seja feito o contacto primeiramente com a instituição e 

posteriormente com a população em geral.--------------------------------------------------- 

-----No que concerne à Praia Fluvial de Ponte do Sótão informou que a empreitada 

relativa ao açude e muros está concluída, sendo que numa outra fase terá que 

ser realizada uma outra empreitada para a colocação de balneários e material 

urbano, o que possivelmente, não contemplará a época balnear no ano em curso 

para também não comprometer a mesma.--------------------------------------------------- 

-----No que concerne à ponte junto ao pavilhão Gimnodesportivo, informou do 

pedido do Góis Moto Clube para melhorar todo espaço para que aquando a 

concentração o mesmo reunisse condições para ali acolher um conjunto de 

equipamentos, tendo de igual modo sido solicitada intervenção no acesso à ponte 

pedonal de modo a que circulação na mesma fosse mais eficaz, pelo que foram 

realizados trabalhos para que todo o espaço estivesse em condições de poder 

acolher a 25ª Concentração Mototurística. Porém, o projeto de acesso à ponte 

carece de parecer da competente entidade por estar inserido em RAN, bem como 

de disponibilidade orçamental para o efeito, pelo que presentemente terá que se 

equacionar uma solução provisória, para que  futuramente se possa proceder à 

implementação do projeto.------------------------------------------------------------------------  

-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia informou que relativamente à 

situação dos gatídeos em Cabreira, a informação que prestou foi fruto da 

comunicação do veterinário ao serviço da Câmara Municipal, pelo que irá reiterar 

que se desloque ao local para verificação da situação. Prevaleceu-se da 

oportunidade para informar que no âmbito da legislação em vigor  e para que seja 

um processo célere já foram realizados alguns contactos com a clínica veterinária 

Cãofraria de Vila Nova de Poiares no sentido de ter conhecimento da 

possibilidade de celebrar uma parceria que vise um conjunto de serviços 

relativamente aos animais de rua.---------------------------------------------------------------
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-----No que concerne ao muro na Av. Padre António Dinis informou que em 

reunião com a empresa esta assumiu a reposição do mesmo.-------------------------

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

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

-----a) Usou da palavra o senhor António Carvalho, Presidente da Junta de 

Freguesia de Vila Nova do Ceira, deu conhecimento dos trabalhos de limpeza que 

irão ser realizados na estrada de Vila Nova do Ceira-Vila Nova de Poiares, os 

quais irão ser comparticipados pela Câmara Municipal. Mais deu conhecimento, 

que a freguesia irá de igual modo realizar trabalhos de limpeza entre a povoação 

e Sacões e a Candosa. Acrescentou que, presentemente, encontram-se a ser 

efetuados trabalhos de limpeza nas aldeias da freguesia.--------------------------------

-----A senhora Presidente agradeceu a informação do senhor António Carvalho, 

reiterando as suas palavras no que concerne à disponibilização de apoio 

financeiro no que concerne aos trabalhos de limpeza a realizar na EN2 no troço 

que foi desclassificado (Vila Nova do Ceira-Vila Nova de Poiares).-------------------- 

-----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 nove de maio de 

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

3.2 – COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE MALHADA E CASAIS/VOTO DE 

AGRADECIMENTO – A Câmara tomou conhecimento do Voto de agradecimento 

atribuído à Câmara Municipal de Góis pela Comissão de Melhoramentos de 

Malhada e Casais no âmbito do apoio e colaboração prestado a esta coletividade.- 

-----A senhora Presidente, em nome do Executivo, agradeceu o reconhecimento,  

realçando a disponibilidade da Câmara Municipal em continuar a colaborar com 

a coletividade.---------------------------------------------------------------------------------------- 

3.3 – RANCHO FOLCLÓRICO DAS SACHADEIRAS DA VÁRZEA DA CASA DO 

POVO DE VILA NOVA DO CEIRA/CORPOS SOCIAIS – A Câmara tomou 
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conhecimento dos corpos sociais do Rancho Folclórico das Sachadeiras da 

Várzea da Casa do Povo de Vila Nova do Ceira para o biénio 2018/19.-------------

-----A senhora Presidente, em nome do Executivo, felicitou os novos corpos 

sociais, desejando sucesso em todas as atividades que promovam, realçando a 

disponibilidade da Câmara Municipal em continuar a colaborar com a 

coletividade.------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.4 – SISTEMA DE GESTÃO MYDOC/INFORMAÇÃO – A senhora Presidente 

informou o Executivo que aquando do início do funcionamento do sistema de 

Gestão MYDOC deu indicações no sentido de apenas os trabalhadores do quadro 

de pessoal poderem manusear a mesma, tendo como fundamento o princípio da 

legalidade, a fim de evitar qualquer tipo de constrangimento ao Município.---------

-----Porém, informou que a senhora Chefe da DAG deu conhecimento que face 

ao volume de documentos registados e/ou movimentados pelo Serviço de 

Recursos Humanos (designadamente relativos a faltas, férias, ajudas de custo e 

trabalho suplementar), trará variados constrangimentos, designadamente o não 

tratamento atempado de vários assuntos de maior tecnicidade. Tal situação, 

deve-se ao facto do despacho por si exarado, das quatro pessoas que atualmente 

desempenham funções naquele serviço, apenas os dois trabalhadores 

pertencentes ao mapa de pessoal do Município podem manusear a aplicação, 

uma vez que os outros dois são colaboradores no âmbito da parceria existente 

com a ADESA – Associação de Desenvolvimento da Serra do Açor, e que têm 

prestado o apoio necessário a que o serviço funcione com regularidade e 

celeridade.  Pelo que, caso os mesmos deixem de manusear o Mydoc, os dois 

trabalhadores do Município ficarão com uma carga de trabalho administrativa 

extra que impedirá de realizar várias funções de primordial importância daquele 

serviço. Neste sentido, e considerando o anteriormente exposto, referiu que a 

senhora Chefe da DAG, propôs que seja ponderada a possibilidade dos 

colaboradores continuarem a registar e movimentar documentação, exceto 

elaboração de informações internas.-----------------------------------------------------------

-----Face ao exposto, informou que deu indicações à senhora Chefe da DAG para 
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que os dois colaboradores no âmbito da parceria existente com a ADESA, a 

exercerem funções no Serviço de Recursos Humanos continuem a registar e 

movimentar documentação, à exceção de elaboração de informações internas, 

no sentido de o serviço funcionar em pleno.--------------------------------------------------

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

3.5 – FUNDO DE APOIO MUNICIPAL/APOIO ÀS SEGUNDAS 

HABITAÇÕES/INFORMAÇÃO – A senhora Presidente informou que na 

sequência das questões sobre o apoio às segundas habitações, apraz-lhe 

mencionar que o artigo 154º da LOE/2018 prevê que o FAM possa conceder 

empréstimos aos municípios, exclusivamente destinados à conceção de apoio às 

pessoas singulares ou aos agregados familiares cujas habitações não 

permanentes tenham sido danificadas ou destruídas pelos incêndios de grandes 

dimensões. Mais informou, que após contacto com o FAM, foi-nos informado que 

a regulamentação de tal empréstimo constará previsivelmente no Decreto-Lei de 

Execução Orçamental do ano de 2018, que até à presente data ainda não foi 

publicado. Assim, neste momento, tirando a informação genérica que consta no 

referido artigo, e até sair um diploma com a referida regulamentação, não há 

condições para prestar qualquer informação adicional.----------------------------------- 

-----Sucede que a 15.05.18 foi publicado  o decreto-Lei nº33/2018, que estabelece 

a Execução do Orçamento do ano de 2018, e a única menção que é feita a esta 

questão consta no artigo 83º, sob epígrafe, mecanismos de apoio à reconstrução 

de habitações não permanentes afetadas pelos incêndios ou outras 

circunstâncias excecionais”, que refere que “A regulamentação dos 

procedimentos necessários à operacionalização do artigo 154º da Lei do 

Orçamento de Estado pode ser efetuada através de portaria dos membros do 

Governo responsáveis pelas áreas das finança e das autarquias locais”. Face ao 

exposto, referiu que até ao momento ainda não foi publicada a regulamentação 

necessária para o Município analisar a possibilidade de recorrer ao empréstimo 

junto ao FAM.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento.----------------------------------------------------------- 
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3.6 –  ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA SERRA DA LOUSÃ/PEDIDO DE 

APOIO – A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade subscrever 

a posição da Associação Empresaria da Serra da Lousã sobre a importância do 

investimento no IP3 e no apoio aos empresários da região.----------------------------- 

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

3.7 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

GÓIS/PASSEIO DE MOTORIZADAS E MOTOS ANTIGAS E ESPETÁCULO DE 

FREESTYLE/RATIFICAÇÃO – A senhora Presidente informou que o Grupo de 

Eventos da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Góis, pretende 

realizar no dia 10.06.18, o VII Passeio de Motorizadas e Motos, o qual integra a 

realização de um espetáculo de Freestyle com Moto entre as 15.00 horas e as 

18.00 horas desse mesmo dia na Av. José Girão Vitorino, pelo que em 

comunicação remetida à Câmara Municipal, no p.p. dia 29.05.18, solicitaram 

autorização para a realização do espetáculo de Freestyle.------------------------------

-----Face ao exposto, informou que emitiu parecer favorável ao licenciamento do 

Espetáculo de Freestyle, pelo que sendo competência do Executivo aprovar esse 

licenciamento, propôs que seja ratificado o seu ato.---------------------------------------

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

autorização da senhora Presidente relativa ao licenciamento do Espetáculo de 

Freestyle.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.8 –  INFARMED/PEDIDO DE PARECER – A Câmara tomou conhecimento e, 

tendo em consideração os fundamentos apresentados no documento enviado 

pelo INFARMED, deliberou, por maioria, com quatro votos a favor e uma 

abstenção, do senhor Vereador Mário Barata Garcia, emitir parecer favorável ao 

pedido de transferência de instalações da Farmácia da Serra, sita em Rua Aires 

Barata Dinis, Freguesia de Alvares, para a Avenida Manuel Ferreira Naia 

Sarrazola, nº3-B, R/C Dtº, Freguesia de Góis.----------------------------------------------- 

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

3.9 – REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/INÍCIO DE 
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PROCEDIMENTO – A senhora Presidente referiu que é intenção do Município 

envolver de forma mais ativa os cidadãos do concelho, através da sua 

participação no processo de governação local, mais concretamente ao nível dos 

instrumentos financeiros, através da alocação de uma parte dos recursos 

disponíveis à execução de projeto(s) propostos e votados pelos próprios, é 

necessário estabelecer as normas a que vai obedecer tal processo, de forma a 

que o mesmo decorra de forma transparente e eficaz, pelo que é necessário 

elaborar um regulamento. Referiu ainda, que nos termos previstos no novo 

Código do Procedimento Administrativo, aprovado pela Lei nº4/2015, de 7 de 

janeiro, o início do procedimento da elaboração/alteração de qualquer 

regulamento administrativo é publicitado no site do Município, com indicação do 

órgão que o decidiu desencadear, da data em que se vai iniciar, do objeto e da 

forma como se pode processar a constituição como interessados e a 

apresentação de contributos para a elaboração dos regulamentos (nº1 do artigo 

98º). Face ao exposto, e nos termos previstos na alínea k), do nº1, do artigo 33º 

da Lei nº75/2013, 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 referiu que é da competência da Câmara Municipal elaborar e submeter 

à aprovação da Assembleia Municipal os projetos de regulamentos externos, pelo  

que que propôs ao Executivo deliberar no sentido de se iniciar o procedimento 

relativo ao Regulamento do Orçamento Participativo.-------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento  deliberou, por unanimidade, aprovar o início 

de procedimento do Regulamento do Orçamento Participativo.------------------------ 

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

3.10 – CONCESSÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DO 

BAR/RESTAURANTE CASA DA NATUREZA/ABERTURA DE 

PROCEDIMENTO – A senhora Presidente informou que relativamente ao 

contrato de concessão do espaço mencionado em epígrafe, e na sequência da 

carta apresentada pelo concessionário, senhor Renato Miguel Lemos Queirós, 

onde informa do encerramento do espaço, e a consequente deliberação da 
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Câmara Municipal de 08/05/2018 onde foi deliberada a resolução do direito de 

ocupação, e considerando ainda a intenção do Município em iniciar procedimento 

com vista à concessão do direito de exploração do mesmo, apresentou ao 

Executivo a proposta do Caderno de Encargos para a abertura de procedimento 

para a concessão do  Direito de Exploração do Bar/Restaurante Casa da 

Natureza.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e após análise e discussão, deliberou por 

unanimidade:-----------------------------------------------------------------------------------------

-----a) Aprovar o Caderno de Encargos;------------------------------------------------------- 

-----b) Designar os seguintes elementos para  membros do júri:------------------------

-----1. Efetivos: Presidente: Sandra Maria Gonçalves Coelho, Técnica Superior; 1ª 

Vogal: Ana Cristina da Silva Grácio Rosa, Técnica Superior e 2º Vogal: João 

Vasco Barata Lopes, Técnico Superior.-------------------------------------------------------

-----2. Suplentes: 1ª Vogal: Maria de Lurdes Calhau Rodrigues, Técnica Superior 

e César António Ramos Ribeiro, Técnico Superior.---------------------------------------- 

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

3.11 – OBRAS PARTICULARES/ÁLVARO MATOS BANDEIRA – Foi presente 

a informação da DGUPA, datada de 03.10.2017, relativa a legalização de 

armazém e construção de muro de vedação, requerida por Álvaro Matos 

Bandeira, Regateira, freguesia de Góis.-------------------------------------------------------

----A Câmara tomou conhecimento e, de acordo com o parecer jurídico e  

informação técnica supra mencionada, deliberou, por maioria, com um voto a 

favor, do senhor Vereador Mário Barata Garcia, e quatro abstenções, da senhora 

Presidente e dos senhores Vereadores eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis e pelo PSD, aprovar a declaração de nulidade do ato de 

licenciamento exarado em 06.12.13 e titulado pelo alvará de licenças de obras 

nº4/2014, emitido em 27.01.14, relativo ao processo com a referência OU-GOI-

02L-2013.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Os senhores Vereadores eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis referiram que a sua abstenção consubstancia-se no facto 
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de que a presente informação deveria fazer menção a todos os procedimentos 

tomados no âmbito do processo em questão, no sentido do Executivo ter 

informação suficiente para tomar uma posição consistente.-----------------------------

-----O senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio informou que a 

sua posição de abstenção consubstancia-se pelo facto de não possuir informação 

suficiente sobre o processo por forma a deliberar seguramente sobre o mesmo.-- 

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

3.12 – OBRAS PARTICULARES/VÍTOR MANUEL COSTA ALVES – Foi 

presente a informação da DGUPA, datada de 05.06.2018, relativa a obras de 

alteração e ampliação de edificação destinada a arrumos, requerida por Vítor 

Manuel Costa Alves, Cortes, Freguesia de Alvares.---------------------------------------- 

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

mencionada, deliberou, por unanimidade, aprovar o processo de arquitetura.------ 

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

3.13 – EMPREITADA”RESTABELECIMENTO DA FLORESTA AFETADA POR 

AGENTES BIÓTICOS E ABIÓTICOS OU ACONTECIMENTOS 

CATASTRÓFICOS” – INCÊNDIOS DE JUNHO DE 2017/ADJUDICAÇÃO –  Foi 

presente a informação da DGUPA, datada de 06.06.2018, relativa à adjudicação 

da empreitada ”Restabelecimento da Floresta Afetada por Agentes Bióticos e 

Abióticos ou Acontecimentos Catastróficos” – Incêndios de junho de 2017”.--------

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

mencionada, deliberou, por unanimidade, aprovar o relatório final do júri do 

procedimento e a adjudicação da empreitada ”Restabelecimento da Floresta 

Afetada por Agentes Bióticos e Abióticos ou Acontecimentos Catastróficos” – 

Incêndios de junho de 2017” ao concorrente FLOPONOR S.A., pelo valor de 

613.992,60 € + IVA, para um prazo de execução de 240 dias, por ser a proposta 

que, de acordo com a ordenação das propostas e face ao critério de adjudicação 

definido no n.º 18 do programa do procedimento, é a mais vantajosa e que se 

encontra nas condições legais e formais exigidas.-----------------------------------------

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



 
                                                     

M U N I C Í P I O  D E  G Ó I S   
 

 

15 

 

3.14 – PRESTAÇÃO DE CONTAS CONSOLIDADAS/ANO 2017 – Foi presente 

a Prestação de Contas Consolidadas relativa ao ano de 2017, cuja cópia constitui 

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

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

favor, da senhora Presidente da Câmara e do senhor Vereador Mário Barata 

Garcia, e três abstenções, dos senhores Vereadores eleitos pelo Grupo de 

Cidadãos Eleitores Independentes por Góis e do senhor Vereador eleito pelo 

PSD, aprovar a Prestação de Contas Consolidadas/Ano 2017.------------------------- 

-----Mais deliberou por unanimidade remeter o presente assunto à apreciação e 

votação da Assembleia.---------------------------------------------------------------------------- 

-----Os senhores Vereadores eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis referiram que o seu sentido de voto está em consonância 

com a posição assumida aquando a deliberação da Prestação de Contas/Ano 

2017, presente na reunião deste órgão em 10.04.2018.----------------------------------

-----O senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio referiu que votou 

o presente assunto de acordo com a posição que tomou na reunião do órgão 

executivo em que foi presente a Prestação de Contas/Ano 2017.---------------------- 

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

3.15 – RELATÓRIO E PARECER DO ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO E 

CERTIFICAÇÃO LEGAL DE  CONTAS CONSOLIDADAS/ANO 

2017/DOCUMENTO PRELIMINAR – A Câmara tomou conhecimento  do Draft do 

Relatório e Parecer do Órgão de Fiscalização e Certificação Legal de Contas 

Consolidadas/Ano 2017, apresentado por Marques de Almeida, J. Nunes, V. 

Simões & Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A., cuja 

cópia  constitui o Anexo Il da presente Ata.--------------------------------------------------- 

 

-----Deliberado por unanimidade remeter o presente assunto à Assembleia 

Municipal para conhecimento.-------------------------------------------------------------------- 

-----A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos.------- 
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3.16 – LCPA/PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS – A senhora Presidente deu conhecimento 

que estabelece a alínea c) do nº1 do artigo 6º (Compromissos plurianuais) da 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 (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso – LCPA) também 

em conjugação com o artigo 22º (Ano económico) do Decreto-Lei nº197/99, de 8 

de junho, na sua redação atual, que os municípios não podem assumir 

compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica natureza ou 

valor que não tenham sido submetidos a autorização prévia da assembleia 

municipal. Informou que para o ano de 2018, à semelhança do ano de 2016 e 

2017, não existe qualquer autorização prévia genérica à assunção de 

compromissos plurianuais, cumprindo determinadas condições, conforme 

previsto no nº 3 do artigo 6º da LCPA conjugado com o artigo 12º (Compromissos 

plurianuais no âmbito do subsetor local) do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de 

junho, alterado pelas Leis nºs 64/2012, de 20 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de 

dezembro e pelo Decreto-Lei nº 99/2015, de 2 de junho, e portanto qualquer 

abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo 

orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua 

realização terá que ser sujeito a autorização prévia do Órgão Deliberativo.---------

-----Neste sentido, deu conhecimento que se pretende assumir o compromisso 

plurianual constante no Anexo III da presente Ata, o qual terá que ser submetido 

à autorização por parte da Assembleia Municipal.------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade emitir parecer 

favorável para a assunção do compromisso plurianual constante no Anexo III da 

presente Ata.------------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais deliberou, por unanimidade, remeter o presente assunto à Assembleia 

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

-----A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos.-------- 
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3.17 – INCÊNDIOS FLORESTAIS DE OUTUBRO DE 2017/PEDIDO DE 

ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA - Foi presente a informação nº5330 dos 

Serviços de Águas e Saneamento - DAG, datada de 07.06.18, relativa ao pedido 

de isenção de pagamento de prestação de serviços de água e resíduos e rescisão 

de contrato, por parte do contrato titulado pelo consumidor nº11787, Ádela, União 

das Freguesias de Cadafaz e do Colmeal.----------------------------------------------------

------A senhora Presidente informou o Executivo que de acordo com informação a 

do Serviço de Ação Social da Câmara Municipal, a habitação do consumidor em 

questão foi totalmente destruída pelo incêndio florestal ocorrido no mês de 

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

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

sentido de que sejam anuladas as faturas relativas ao processamento de 

novembro e seguintes com as correspondentes restituições que houver lugar, 

bem como que não seja cobrada a tarifa relativa à interrupção do fornecimento de 

água a pedido do utilizador.-----------------------------------------------------------------------

------A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade anuir à proposta 

apresentada pela senhora Presidente.---------------------------------------------------------

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

3.18 – DÍVIDAS DE TERCEIROS/PAGAMENTO A PRESTAÇÕES/PROPOSTA  

– Foi presente a informação nº 246 do Serviço Administrativo/Águas e 

Saneamento – DAG, datada de 05.06.18, relativa à proposta de pagamento em 

prestações de dívidas de terceiros ao Município de Góis, na qual o consumidor 

nº14286 da freguesia de Góis, solicita autorização para proceder ao pagamento 

em prestações da dívida relacionada com a prestação de serviços de água e 

resíduos.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

proposta de pedido de pagamento a prestações de dívidas de terceiros.------------ 

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

3.19 – 10ª 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 
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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 10ª alteração ao Orçamento Municipal para 

o Ano de 2018, que importa, no orçamento da parte da despesa, em 94.500,00€ 

(noventa e quatro mil e quinhentos euros) tanto nos reforços como nas anulações, 

cuja cópia constitui o Anexo IV da presente Ata.--------------------------------------------

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

3.20 – 10ª 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 10ª alteração às Grandes Opções do Plano para o Ano 

de 2018, que importa em 27.000,00€ (vinte e sete mil euros) nos reforços  

69.500,00€ (sessenta e nove mil e quinhentos euros) nas anulações, cuja cópia 

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

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

3.21 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - A senhora Presidente 

levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno de transferências 

correntes, datado do dia seis de junho do ano em curso, cujo documento constitui 

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

3.21.1 – Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Góis –  A Câmara tomou 

conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a referida transferência de 

correntes no montante de mil setecentos e cinquenta euros, cuja finalidade é o  

apoio na manutenção corrente/funcionamento da instituição – apoio no 

desenvolvimento de todas as respostas sociais que dinamiza e na consequente 

manutenção de postos de trabalho existentes.---------------------------------------------- 

3.21.2 – Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra – A 

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 

transferência de correntes no montante de vinte e quatro mil e quinhentos euros, 
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cuja finalidade é o apoio ao funcionamento de projetos diversos e apoio nas 

parcerias ( ex: progama de medidas de emprego).----------------------------------------- 

3.21.3 – Associação Educativa e Recreativa de Góis – A Câmara tomou 

conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a referida transferência de 

correntes no montante de quatro mil euros, cuja finalidade é 

apoio/comparticipação ao funcionamento das diversas secções da instituição.---- 

-----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.----------------------------------------------------------------- 

3.21.4 – Lousitânea – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, aprovar a referida transferência de correntes no montante de dois 

mil euros, cuja finalidade é o apoio no funcionamento conforme descrito na 

memória descritiva que integra a candidatura ao Regulamento Municipal de 

Concessão de Subsídios.-------------------------------------------------------------------------- 

3.21.5 – Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Góis – A 

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 

transferência de correntes no montante de dez mil euros, cuja finalidade é o apoio 

mensal à atividade corrente.---------------------------------------------------------------------- 

3.21.6 – CIM-RC – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

aprovar a referida transferência de correntes no montante de três mil, novecentos 

e dezoitos euros e quarenta e três cêntimos, cuja finalidade  é a comparticipação 

financeira relativa ao apoio ao Acordo Contratual de Colaboração no âmbito dos 

Estudos de Agregação dos Serviços de Abastecimento de Água e de Saneamento 

de Águas Residuais celebrado em 08.09.17.------------------------------------------------

3.21.7 – Associação de Municípios da Rota da Estrada Nacional 2 – A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 
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transferência de correntes no montante doze mil euros, cuja finalidade e o Evento 

Grande Prémio Portugal Nacional 2, conforme deliberado na Assembleia Geral 

de 24/05/2018.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

total de movimentos da tesouraria do dia onze e junho do ano em curso, no 

montante de um milhão, novecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e noventa 

e oito euros e trinta e dois cêntimos.----------------------------------------------------------- 

4 – APROVAÇÕES EM MINUTA: ASSOCIAÇÃO EMPRESARIAL DA SERRA DA 

LOUSÃ/PEDIDO DE APOIO; ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS 

VOLUNTÁRIOS DE GÓIS/PASSEIO DE MOTORIZADAS E MOTOS ANTIGAS E 

ESPETÁCULO DE FREESTYLE/RATIFICAÇÃO;  INFARMED/PEDIDO DE PARECER;  

REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO/INÍCIO DE PROCEDIMENTO; 

CONCESSÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DO BAR/RESTAURANTE CASA DA 

NATUREZA/ABERTURA DE PROCEDIMENTO; OBRAS PARTICULARES/ÁLVARO 

MATOS BANDEIRA; OBRAS PARTICULARES/VÍTOR MANUEL COSTA ALVES; 

EMPREITADA ”RESTABELECIMENTO DA FLORESTA AFETADA POR AGENTES 

BIÓTICOS E ABIÓTICOS OU ACONTECIMENTOS CATASTRÓFICOS” – INCÊNDIOS 

DE JUNHO DE 2017/ADJUDICAÇÃO; PRESTAÇÃO DE CONTAS 

CONSOLIDADAS/ANO 2017; RELATÓRIO E PARECER DO ORGÃO DE 

FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO LEGAL DE  CONTAS CONSOLIDADAS/ANO 

2017/DOCUMENTO PRELIMINAR; LCPA/PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A 

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS; INCÊNDIOS FLORESTAIS DE 

OUTUBRO DE 2017/PEDIDO DE ISENÇÃO DE PAGAMENTO DE ÁGUA; DÍVIDAS DE 

TERCEIROS/PAGAMENTO A PRESTAÇÕES/PROPOSTA; 10ª ALTERAÇÃO AO 

ORÇAMENTO/ANO 2018; 10ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018; MAPA DE 

TRANSFERÊNCIAS DE CORRENTES.---------------------------------------------------------------- 

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

encerrada a reunião, pelas treze horas e trinta 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, 

                 ________________________                      _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


