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A T A  D A  R E U N I Ã O  D E  

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

 
-----No dia dez de  julho 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.-----------------------------

-----A senhora Presidente informou que presentemente integra o Executivo o  

senhor Dr.º Nuno Miguel Martins Bandeira, em substituição do senhor Vereador 

eleito pelo PSD, nos termos dispostos no nº1 do artigo 78º da Lei das Autarquias 

Locais, Lei nº169/99, de 18 de setembro.-----------------------------------------------------

-----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 – MUNÍCIPIO DE FAFE/80ª VOLTA A PORTUGAL SANTANDER/PEDIDO DE 

PARECER------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.3 – DISTINÇÃO HONORÍFICA/COOPERATIVA DE VILA NOVA DO CEIRA------------ 

3.4 – DISTINÇÃO HONORÍFICA/FILVAR – FILARMÓNICA VARZEENSE------------------ 

3.5 – PARQUE MUNICIPAL DE GÓIS/ PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

DA OBRA------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.6 – PARQUE MUNICIPAL DE GÓIS/SISTEMA DE SUPRESSÃO DE 

INCÊNDIOS GRUPO HIDROPRESSOR---------------------------------------------------------------- 



 
                                                     

M U N I C Í P I O  D E  G Ó I S   
 

 

2 

 

3.7 – PARQUE MUNICIPAL DE GÓIS/LIGAÇÃO ESGOTOS DOMÉSTICOS--------------- 

3.8 – PARQUE MUNICIPAL DE GÓIS/INFORMAÇÃO SOBRE SISTEMA DE REGA---- 

3.9 – AQUISIÇÃO DE TERRENOS, SITO NA MOITA, PARA PROLONGAMENTO DA 

PRAIA FLUVIAL DAS CANAVEIAS – VILA NOVA DO CEIRA E PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DE UM FUTURO PARQUE DE CARAVANISMO/ADITAMENTO À 

DELIBERAÇÃO DE 20.04.2018-------------------------------------------------------------------------- 

3.10 – REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE GÓIS/PROJETO------ 

3.11 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO PRAZOS NO 

MONTANTE DE 500.000€/ INÍCIO DO PROCEDIMENTO---------------------------------------- 

3.12 – 12ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018------------------------------------------- 

3.13 – 12ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018--------------------------------------------------------- 

3.14 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES---------------------------------------------- 

3.14.1 – IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS-------------------- 

3.14.2 – ADIBER – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA BEIRA 

SERRA----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.14.3 – ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E RECREATIVA DE GÓIS------------------------------ 

3.14.4 – LOUSITÂNEA – LIGA DE AMIGOS DA SERRA DA LOUSÃ------------------------ 

3.14.5 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GÓIS--- 

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

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

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

1.1 – FALTAS –  A senhora Presidente  informou o Executivo que o senhor 

Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio não está presente por motivo 

de gozo de férias, tendo sido justificada a sua falta.---------------------------------------  

1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE – A senhora Presidente 

iniciou a sua intervenção dando as boas vindas ao senhor Dr.º Nuno Miguel 

Martins Bandeira que se encontra, no dia de hoje,  a substituir o senhor Vereador 

António Rui de Sousa Godinho Sampaio.-----------------------------------------------------

-----Seguidamente, renovou o convite ao Executivo para se associar ao Góis 

Oroso Arte, evento que irá decorrer de 13 a 15 de julho, com um vasto programa 

cultural o qual será um excelente tributo ao Ano Europeu do Património Cultural. 
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Sendo esta uma oportunidade para dar maior visibilidade à nossa cultura e 

património irá abrir o programa deste certame a atuação da Banda Filarmónica 

Varzeense – FILVAR e a Banda Filarmónica da A.E.R.G., no Largo Francisco 

Inácio Dias Nogueira, no dia 13.07., pelas 21.30 horas. No sábado, dia 14.07., irá 

ter lugar a inauguração da exposição coletiva na Casa do Artista, pelas 18.30 

horas, a qual conta com uma representação significativa de vários países, 

exposição que irá estar patente até ao dia 15.08.18. Ainda neste dia, no âmbito 

da geminação com o Município de Oroso (Galiza-Espanha) atua o Grupo Galego 

“Faíscas de Pontagra”, seguindo-se a atuação da “Barca dos Castiços”, no Largo 

Francisco Inácio Dias Nogueira, pelas 22.00 horas. No domingo, irá atuar o Grupo 

“Ginga”, seguindo-se o Espetáculo “Presença, Serena e Terna” com Hélder 

Bruno, Blossom Quartet e Mafalda Camilo, sendo convidado especial Nuno 

Guerreiro, pelas 21.00 horas, na Praia Fluvial da Peneda, encerrando este 

certame cultural o espetáculo piromusical.----------------------------------------------------

-----Ainda no âmbito cultural, renovou as suas felicitações à FILVAR pela 

comemoração do 50º Aniversário do seu Ressurgimento, bem como a todos que 

desde a sua génese até ao presente deram o seu contributo para que a 

Filarmónica Varzeense seja um marco na nossa cultura.---------------------------------

-----De igual modo, reiterou felicitações à Freguesia de Vila Nova do Ceira, pela 

comemoração do 91º aniversário, enaltecendo todo o trabalho que tem 

desenvolvido em prol dos varzeenses e naturalmente do nosso concelho.----------

-----Renovou ainda, felicitações à Cooperativa Social e Agro-Florestal de Vila 

Nova do Ceira pela comemoração do seu 50ª aniversário, fruto do meritório 

trabalho que tem desenvolvido em várias áreas e que em muito tem contribuído 

para o desenvolvimento económico e social da freguesia e do concelho.------------

-----Prosseguiu, referindo que o Município de Góis acolheu de  4 a 8 de julho, o 

XIX Summer Cup - Torneio Internacional de Voleibol masculino/feminino nos 

escalões de formação, contando com a participação de 2500 participantes de 

equipas nacionais e internacionais. Mais referiu, que na próxima reunião do 

Conselho Local de Educação irá propor que o Agrupamento de Escolas de Góis, 
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conjuntamente com os Técnicos de Desporto do Município promova entre os 

alunos uma equipa feminina/masculina de voleibol para que no próximo ano 

possam vir também a participar neste evento.-----------------------------------------------

-----Referiu ainda, que nos dias 3 e 4 de julho a “Academia Olá”, promoveu na 

Casa da Cultura de Góis formação a cerca de 300 jovens, com o intuito de ajudar 

os jovens portugueses a integrar o mercado de trabalho através de projetos 

diferenciadores, com relevância social e impacto real, que visam o 

desenvolvimento de competências e a acumulação de experiência profissional.--

-----Por último, referiu que a zona de lazer de Ponte de Sótão já se encontra em 

condições para que todos possam desfrutar da água do rio Sótão nesta época 

balnear, salientando que ainda não se pode denominar  este espaço como “Praia 

Fluvial”, porquanto o mesmo carece da algumas infraestruturas para o efeito, que 

serão concluídas numa outra fase, após o período balnear. ----------------------------

-----Terminou, referindo da necessidade de alteração de algumas cláusulas do  

Regulamento Municipal dos Sistemas Públicos e Prediais de Abastecimento de 

Água e de Saneamento de Águas Residuais do Concelho Góis, tendo para o 

efeito apresentado os devidos esclarecimentos, pelo que será um assunto a ser 

presente ao Executivo numa próxima reunião.---------------------------------------------- 

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

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – Interveio o senhor 

Vereador José Alberto Domingos Rodrigues que iniciou a seu intervenção 

dirigindo as boas vindas ao senhor Vereador substituto, Nuno Miguel Martins 

Bandeira, desejando uma boa jornada de trabalho.----------------------------------------

-----Seguidamente, referiu que no passado fim de semana, o Grupo de Cidadãos 

Eleitores Independentes por Góis reuniu com alguns munícipes da União das 

Freguesia de Cadafaz e do Colmeal os quais apresentaram algumas questões 

sobre investimentos nesta freguesia, nomeadamente:------------------------------------

-----a)  Se a empreitada de beneficiação da estrada entre Candosa-Cadafaz já se 

encontra concluída;--------------------------------------------------------------------------------- 
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-----b) Se já se há uma data definida para o início da empreitada da estrada da 

Malhada-Soito;--------------------------------------------------------------------------------------- 

-----c) Se existem outras estradas em plano para serem intervencionadas;---------

-----d) Se já foram tomados procedimentos junto da Altice PT no sentido de 

colmatar a insuficiência dos meios de comunicação existente nas localidades de 

Ádela e Açor, nomeadamente em termos de internet.------------------------------------- 

-----Continuou, referindo que a Comissão de Melhoramentos da Malhada  

endereçou à Câmara Municipal um pedido para que proceda à canalização da 

água da mina ali existente para o tanque de combate a incêndios, salientando que 

os proprietários dos terrenos onde passará a tubagem se encontram disponíveis 

para a cedência deste, pelo que solicitou informação sobre o ponto de situação 

do referido pedido.-----------------------------------------------------------------------------------

-----No âmbito das limpezas das faixas de gestão de combustível, questionou se 

a estrada do Vale do Ceira irá ser intervencionada, uma vez que é visível que a 

mesma se encontra com muita vegetação em ambos os lados da via.---------------

-----Terminou, felicitando a FILVAR pelo 50º Aniversário do Ressurgimento da 

Filarmónica, prevalecendo-se para enaltecer a excelência do concerto 

comemorativo desta efeméride.------------------------------------------------------------------ 

-----Interveio a senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz que dirigiu 

palavras de boas vindas ao senhor Nuno Miguel Martins Bandeira pelo facto de 

no dia de hoje integrar o Executivo.-------------------------------------------------------------

-----Seguidamente, referiu que na última reunião do Executivo apresentou duas 

questões pelo que desejava ter conhecimento do desenvolvimento dado às 

mesmas, nomeadamente sobre a derrocada do Juncal, tendo tido conhecimento 

que no dia de hoje se iniciaram os trabalhos para reposição das referidas terras, 

lamentando que passadas duas semanas a alteração da sinalética, por si 

sugerida, não tenha produzido qualquer efeito, uma vez que esta impossibilita o 

acesso via automóvel a duas habitações que se encontram edificadas antes do 

local da derrocada.---------------------------------------------------------------------------------- 
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-----Sobre a outra questão, referiu que na reunião da Câmara Municipal de 

15.03.18 foi deliberado um orçamento da EDP para a Av. da FILVAR em Vila Nova 

do Ceira, o qual foi aprovado em minuta para efeitos imediatos, sendo certo que 

até à presente data ainda não foi dado cumprimento ao mesmo, facto que 

lamenta, porquanto existe um casal jovem a construir uma habitação nesta zona 

e para efeitos de disponibilidade de rede elétrica para a empreitada de construção 

tiveram que alugar um gerador, o qual acarretará custos significativos aos 

mesmos. É seu entendimento, que se trata de uma situação que urge uma rápida 

resolução, realçando que efetivamente não é com este tipo de política que 

incentivamos à fixação de jovens no nosso concelho, pelo que questionou se já 

foram tomados os devidos procedimentos.---------------------------------------------------  

-----Terminou, reiterando o seu pedido de beneficiação em alguns troços da 

estrada Portela de Góis-Vila Nova do Ceira, porquanto com o passar do tempo 

está cada vez mais intransitável, pelo que se a mesma não for intervencionada 

no imediato poderá, eventualmente, ter que ser no futuro objeto de requalificação 

no seu todo.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Interveio o senhor Vereador substituto Nuno Miguel Martins Bandeira que 

agradeceu as palavras de boas vindas dirigidas à sua pessoa, pelo que sendo 

este um novo desafio pessoal espera estar à altura do mesmo, entendendo que  

todos juntos deverão levar a bom porto os assuntos que serão, no dia de hoje, 

objeto de análise e deliberação do Executivo.-----------------------------------------------

-----Prosseguiu a sua intervenção, dirigindo as suas felicitações à freguesia de 

Vila Nova do Ceira pelo facto de nestas três últimas semanas ter sido o centro de 

divulgação e promoção ao nível cultural, nomeadamente com a comemoração do 

91º Aniversário desta Freguesia, seguindo-se a VI edição da Feira de Produtos 

Tradicionais, promovida pela Cooperativa Social e Agro-Florestal de Vila Nova do 

Ceira e encerrando com a comemoração do 50º Aniversário do Ressurgimento 

da FILVAR. Ainda sobre a FILVAR, mencionou todo o trabalho que tem vindo a 

desenvolver no âmbito do ensino da música às camadas infanto-juvenis, numa 

ótica de que esta área seja um ponto de referência na nossa cultura.----------------
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-----Sobre a Ordem de Trabalhos da presente reunião, referiu que o senhor 

Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio questionou se a atribuição de 

subsídio à Associação Cultural RaizVanguarda, integrava o Mapa de 

Transferências Correntes, por ter sido deliberado em sede do Executivo que o 

mesmo seria presente nesta reunião para deliberação, bem como qual o ponto de 

situação sobre o assunto referente à Lei nº112/17 de 29.12.----------------------------

-----Sobre a Conta Solidária, questionou se já foi disponibilizado algum montante 

desta para efeitos de necessidades aos munícipes cujas habitações foram 

devastadas pelos incêndios florestais. -------------------------------------------------------- 

-----Sobre as beneficiações que estão a ser realizadas em algumas estradas 

concelhias questionou se está previsto a colocação de sinalética horizontal e/ou 

vertical das mesmas, porquanto durante o período noturno torna-se necessária a 

mesma para conduzir em segurança.----------------------------------------------------------

-----Sobre a lavagem e desinfeção dos contentores do lixo, questionou se já há 

previsão para que este trabalho seja efetuado no concelho, em virtude de ter sido 

questionado por alguns munícipes  sobre este assunto.----------------------------------

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia que após saudação ao 

senhor Nuno Miguel Martins Bandeira, reiterou todas as manifestações de 

felicitação que foram objeto de intervenção nesta reunião, subscrevendo as 

mesmas.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto às questões sobre as beneficiações das estradas municipais, referiu 

que a estrada entre Candosa-Cadafaz, a empreitada no pavimento encontra-se 

concluída, estando em falta as valetas e a colocação de segurança. Quanto à 

sinalética horizontal, referiu que está prevista a colocação da mesma em todas as 

vias que irão ser intervencionadas, bem como de sinalética vertical. Quanto à 

questão da estrada Malhada-Soito, referiu que a mesma consta na listagem que 

a Câmara Municipal apresentou à CCDRC no âmbito do incêndio ocorrido no mês 

de outubro do ano de 2017, a qual foi objeto de aceitação por parte desta 

entidade, estando em falta o financiamento para as devidas beneficiações. Ainda 

sobre beneficiação de estradas, informou que foi dada prioridade às da freguesia 
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de Alvares e da União das Freguesias de Cadafaz e do Colmeal, porque foram as 

que foram objeto de deterioração nos incêndios de junho no ano transato. Numa 

segunda fase irá ser dada prioridade à freguesia de Vila Nova do Ceira por causa 

do incêndio do mês de outubro  a par com a União das Freguesias de Cadafaz e 

do Colmeal, como é o caso da estrada Soito-Malhada com início num 

entroncamento com a estrada do Vale do Ceira.--------------------------------------------

-----Quanto à reposição do tubo da canalização da água da mina até ao tanque 

existente na Malhada, referiu da necessidade da Câmara Municipal disponibilizar 

uma máquina giratória para os trabalhos em campo, porém terá que haver 

formalmente autorização dos proprietários dos terrenos, bem como 

disponibilidade orçamental para os execução dos trabalhos. ---------------------------

-----Quanto à situação do Juncal, objeto de intervenção da senhora Vereadora 

Maria Helena Antunes Barata Moniz, mencionou que solicitou à freguesia de Vila 

Nova do Ceira que interviesse no processo de alteração da sinalética, porém 

efetivamente foi um facto que não se verificou, tendo no dia de hoje sido dado 

início aos trabalhos de reposição do terreno onde se verificou a derrocada.--------

-----Quanto à situação que gerou a solicitação de um orçamento à EDP para 

infraestruturas elétricas de baixa tensão para a Av. da FILVAR em Vila Nova do 

Ceira, mencionou que quando se licenciou o processo de construção não se tinha 

conhecimento da inexistência de infraestruturas elétricas de baixa tensão, facto 

que somente se verificou aquando a solicitação à EDP por parte dos requerentes.- 

-----Sobre esta questão a senhora Presidente referiu que aquando a aprovação 

do referido orçamento em sede do Executivo solicitou ao trabalhador José Manuel 

Paiva Marques que informasse se no projeto inicial desta rua  foram contempladas 

as referidas infraestruturas o que até data não tem qualquer informação. Mais 

referiu, que contatou o interlocutor da EDP no sentido de propor a partilha de 

custos, tendo obtido como resposta que a proposta iria ser estudada uma vez que 

a partilha de custos tem como prioridade novos investimentos. ------------------------ 

-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia referiu que o projeto previa as 

infraestruturas elétricas de baixa tensão não tendo conhecimento do porquê desta 
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não terem sido executadas, salientando que todos os projetos elétricos de 

qualquer empreitada desenvolvida pela Câmara Municipal não são elaborados 

pela EDP. Salientou, que foi solicitado à EDP viabilidade de energia elétrica tendo 

a resposta sido positiva, contudo não apresentou o respetivo orçamento, tendo 

posteriormente a Câmara Municipal solicitado orçamento para o efeito.------------- 

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

referiu que na passada reunião da Câmara Municipal aquando mencionou este 

assunto o senhor Chefe da DGUPA, informou que na sequência do despacho da 

senhora Presidente deslocaram-se ao local com um representante da EDP para 

analisarem a situação, tendo sido comunicado por este que a questão que se 

coloca é se as condutas existentes neste arruamento serão as mais adequadas 

à situação atual, pelo que iriam analisar esta situação, sendo que estariam 

disponíveis no caso das condutas serem utilizadas fazerem uma redução no 

orçamento, por isso trata-se de trabalhos a menos. Concluiu, referindo que o que 

presentemente importa é a resolução imediata desta situação no sentido de que 

a edificação de obra destes munícipes não lhes acarrete mais custos.--------------- 

-----A senhora Presidente sobre este assunto referiu que a Câmara Municipal irá 

tomar os devidos procedimentos para que a EDP avance o mais rápido possível 

com as infraestruturas elétricas de baixa tensão.------------------------------------------- 

-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia prosseguiu, referindo que no que diz 

respeito à reparação dos buracos na estrada Casêlhos-Vila Nova do Ceira será 

um trabalho a realizar assim que se finalizem os trabalhos da estrada que serve 

Samoura-Piães.--------------------------------------------------------------------------------------

-----No que diz respeita à estrada do Vale do Ceira, informou que a mesma será 

objeto limpeza assim que se finalizem os trabalhos de limpeza na EN2.------------- 

-----Quanto ao subsídio a atribuir à RaizVanguarda, referiu que o mesmo não foi 

presente ao Executivo por ter entendido que aquando a proposta apresentada o 

senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio iria apresentar um 

pedido por escrito para  incluir o assunto na Ordem do Dia.----------------------------- 
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-----Quanto à limpeza dos contentores do lixo, informou que o início da mesma 

está previsto para o final do mês em curso.-------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou ainda no âmbito da beneficiação da nossa 

rede viária irá reunir, no dia de amanhã em Góis, com a CCDRC, nas pessoas da 

senhora Dr.ª Isabel Damasceno e do senhor Dr.º Bernardo Campos, no sentido 

de ter conhecimento sobre o ponto de situação relativo às candidaturas 

apresentadas no âmbito dos incêndios do mês do outubro do passado ano, uma 

vez que até à presente data a Câmara Municipal ainda não obteve uma resposta, 

ainda que tenham aceite o mapa de prejuízos. Salientou, que o valor orçamentado 

para a empreitada de beneficiação das vias relativas ao incêndio de junho do ano 

de 2017 ultrapassava os novecentos mil euros, sendo que a empresa que ganhou 

o concurso está a executar os trabalhos pelo valor na ordem dos seiscentos mil 

euros, havendo uma libertação de cerca de trezentos mil euros, que apesar do 

dinheiro não ser da Câmara Municipal, eventualmente, poderia ser utilizado na 

reparação de outras vias. Face ao exposto, referiu que reunião irá expor esta 

situação, convidando os Técnicos da CCDRC a visitarem algumas obras, no 

sentido de podermos demonstrar in loco a necessidade de utilizar o valor 

remanescente na beneficiação de outras vias, uma vez que poderíamos 

aproveitar a presença da empresa no terreno e se houvesse luz verde poderíamos 

proceder a uma adenda à referida empreitada. Mais referiu, que um dos assuntos 

que irá também ser analisado nessa reunião será a requalificação da E.B.1 de 

Vila Nova do Ceira e respetivo pavilhão, tendo para o efeito prestado os devidos 

esclarecimentos sobre o financiamento.------------------------------------------------------- 

-----No que respeita à Conta Solidária, informou que a mesma nunca foi utilizada, 

uma vez que o Regulamento Municipal de atribuição de donativos financeiros – 

Conta Solidária, ainda não foi aprovado pela Câmara Municipal, tendo sido 

facultado a todo o Executivo uma proposta para se pronunciar e dar o seu 

contributo, pelo não havendo qualquer sugestão à proposta apresentada, a 

mesma será presente na próxima reunião do órgão executivo para análise e 

deliberação.-------------------------------------------------------------------------------------------
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-----No que respeita à listagem sobre o assunto referente à Lei nº112/17 de 29.12, 

informou que foi feito um levantamento de todos os colaboradores que são 

passiveis de enquadramento, no qual constam as necessidades efetivas dos 

serviços, entre outros dados, pelo que a mesma será presente na próxima reunião 

do Executivo.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----No que respeita ao subsídio a atribuir à RaizVanguarda irá proceder à 

autorização do mesmo, sendo que este será presente na próxima reunião do 

Executivo para ratificação.------------------------------------------------------------------------ 

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

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

-----a) Usou da palavra o senhor José Augusto Rodrigues que iniciou a sua 

intervenção  solicitando esclarecimentos sobre o estado da água do rio Ceira.----

-----De seguida, referiu que endereçou, após os incêndios florestais do mês de 

outubro, comunicação à Câmara Municipal no sentido de beneficiação da EN 2 

Vila Nova do Ceira-Vila Nova de Poiares, nomeadamente quanto à colocação de 

sinalética, uma vez que durante o período noturno torna-se difícil circular nesta 

via, realçando ter também remetido a mesma comunicação ao Município de Vila 

Nova de Poiares, pelo que desejava ter conhecimento da previsão de 

beneficiação desta via de comunicação.------------------------------------------------------

-----No âmbito do Programa “Aldeias Seguras, Pessoas Seguras”, endereçou em 

nome da população do Liboreiro o agradecimento à Câmara Municipal de Góis, 

por esta localidade integrar o mesmo, pelo que tal como já referiu em anteriores 

reuniões do Executivo, é intenção da ANALIB -  Associação de Naturais e Amigos 

do Liboreiro a construção de um tanque, para que em caso de incêndio o outro 

tanque ali existente possa servir a população, bem como a colocação de algumas 

bocas de incêndio na povoação. Referiu, que a ANALIB já procedeu à  limpeza 

da faixa de gestão de combustível em torno da localidade, porém devido às 

condições atmosféricas que se fizeram sentir existe a necessidade de proceder a 

uma segunda limpeza, o que naturalmente fará com que haja um decréscimo no 

montante disponível para a construção de referido tanque, pelo que apesar da 
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disponibilidade orçamental disponível, provavelmente a mesma não será 

suficiente para que a edificação do tanque seja da total responsabilidade da 

ANALIB, como compromisso anteriormente assumido, pelo que solicitou a 

colaboração da Câmara Municipal.-------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou o munícipe que quanto ao estado da água do 

rio a Câmara Municipal já tomou as diligências necessárias no sentido de ter 

conhecimento de qual o fator que esteve na génese do mesmo, pelo que incide 

sobretudo nas condições atmosféricas que se fizeram sentir, após os incêndios 

do ano transato, o que faz com que as terras secas, objeto de movimentação 

sejam objeto de derrocada para o leito do rio.----------------------------------------------- 

-----Quanto ao troço da EN2 Vila Nova do Ceira-Vila Nova de Poiares informou 

dos procedimentos realizados com a Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares  

no sentido de a beneficiação ser conjunta e de ser mais célere, porém por se tratar 

de uma prioridade uma vez que é uma das vias principais de acesso ao concelho 

já deu indicações aos serviços municipais para que tomem os devidos 

procedimentos para colocação e sinalética e segurança nesta via.--------------------

-----Quanto à povoação do Liboreiro informou que a Câmara Municipal terá que 

requalificar a rede de abastecimento público e aquando esses trabalhos irá 

resolver algumas das questões colocadas pelo munícipe, salientando que terá 

que ser promovida reunião para apresentação dos trabalhos relativamente à 

construção do tanque naquela localidade.---------------------------------------------------- 

-----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 seis de junho de 

dois mil e dezoito, sendo assinada pelo senhor Vice-presidente e por quem a 

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

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

Administrativo, a senhora Presidente da Câmara Municipal e o senhor Vereador 
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substituto Nuno Miguel Martins Bandeira não participaram na votação por não 

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

3.2 – MUNÍCIPIO DE FAFE/80ª VOLTA A PORTUGAL SANTANDER/PEDIDO 

DE PARECER – A senhora Presidente informou que de 1 a 12 de agosto irá 

decorrer a 80ª Volta a Portugal Santander, tendo o  Município de Fafe solicitado 

parecer sobre a aprovação do percurso do nosso concelho.----------------------------

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

favorável sobre a aprovação do percurso no concelho de Góis, nos termos da 

alínea b), ponto 6, artigo 52º do Regulamento das Atividades Diversas.-------------

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

3.3 – DISTINÇÃO HONORÍFICA/COOPERATIVA DE VILA NOVA DO CEIRA – 

A senhora Presidente referiu que o artigo 3º do Regulamento das Distinções 

Honoríficas do Município de Góis, estabelece os pressupostos para a atribuição 

da Medalha do Concelho de Góis, a qual destina-se a agraciar indivíduos ou 

entidades que pela grandeza dos seus empreendimentos, em qualquer ramo da 

atividade humana, pelo ser extraordinário valor e exemplo como pessoa ou 

cidadão ou pela sua concessão de benefícios de excecional relevância ao 

Município, tenham contribuído para o progresso e o nome do Concelho de Góis.-

-----Neste sentido, a senhora Presidente propôs à Câmara Municipal que 

deliberasse sobre a proposta de atribuição da Medalha do Concelho à 

Cooperativa Social e Agro-Florestal de Vila Nova do Ceira pelo meritório trabalho 

desenvolvido ao longo dos últimos cinquenta anos, sem interrupção, em prol do 

desenvolvimento económico e social da freguesia e do concelho.---------------------

-----A cooperativa denominada Cooperativa Silvo Agro-Pecuária de Vila Nova do 

Ceira S.C.R.L., constituída por escrito particular de 20 de Abril de 1968 e cujos 

estatutos foram aprovados por alvará de 22 de Maio de 1969, da Secretaria de 

Estado da Agricultura, alterou a sua denominação para Cooperativa Social e 

Agro-Florestal de Vila Nova do Ceira, C.R.L, rege-se pelo Código Cooperativo, 

aprovado pela Lei nº 119/2015 de 31 de Agosto, pelo Decreto-Lei nº 335/99 de 20 

de Agosto, pelo Decreto-Lei nº 7/98 de 15 de janeiro, demais legislação aplicável 
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e pelos presentes estatutos aprovados em Assembleia Geral de 27 de Outubro 

de 1984, alterados em Assembleia Geral de 08 de Novembro de 2008, 30 de 

Outubro de 2010, 22 de Setembro de 2013, 29 de Agosto de 2016 e 22 de Outubro 

de 2016.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Cooperativa desenvolve a sua atividade nos ramos florestal e agrícola, da 

solidariedade social e dos serviços de produtores e dos associados. A instituição 

tem por objeto principal a melhoria da qualidade de vida da população com o 

aproveitamento adequado e sustentado dos recursos locais.---------------------------

-----Um dos equipamentos de excelência criado pela Cooperativa é o Lagar 

Museu, um espaço museológico que surge de uma necessidade de divulgar e 

promover o ritual e a tradição da produção do azeite, recordando os costumes 

dos antepassados da região e deixando um testemunho sobre a temática às 

gerações vindouras.--------------------------------------------------------------------------------

-----As atividades propostas pelo Lagar Museu foram elaboradas especialmente a 

pensar no púbico que o visita, de forma a este ter um contacto mais próximo com 

dois produtos endógenos: o azeite e o mel. A aposta nestes produtos tem sido 

reconhecida a nível nacional, prova disso são os inúmeros prémios que tem 

conquistado: ------------------------------------------------------------------------------------------

-----a) Ano 2013 - Medalha de Ouro - Concurso Nacional de Embalagens do Mel;- 

-----b) Ano 2014 - Medalha de Bronze - Mel de Urze - Mel Casa da Costeira;- 

-----c) Ano 2015 - Medalha de Ouro - Mel de Urze - Mel Casa da Costeira;---------

-----d) Ano 2017 - Medalha de Prata - Mel de Urze - Mel Casa da Costeira;---------

----e) Ano 2018 - Mel do Ano - Feira Nacional de Agricultura.---------------------------

-----A solidariedade e a cultura estão presentes na dinâmica da Cooperativa, 

tendo recentemente realizado a VI edição da Feira de Produtos Tradicionais, 

certame que promove o concelho e a região, bem como o artesanato, a floresta e 

os produtos endógenos de entres outras iniciativas culturais tendo como palco a 

Quinta da Costeira, cuja capela foi distintamente restaurada.---------------------------

-----Pelos órgãos sociais desta Cooperativa passaram muitos Varzeenses dignos 

de mérito entre os quais se distinguiram de entre muitos outros, os Presidentes 
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da Direção, designadamente: Eng. António Barata Garcia; Amorim Garcia, Vítor 

Tomé Carneiro; Francisco Carvalho S. Carneiro; Joaquim Baêta F. Alves; António 

Antunes Paiva; António Fernandes; Eng. Saúl Antunes dos Santos; António 

Alberto F. Monteiro; Eng. Diamantino Jorge S. Garcia; José Carlos R. Garcia; 

Atualmente é presidida por António Joaquim Duarte Simões Dias.--------------------

-----Desempenharam o lugar de Presidente da Assembleia Geral 

designadamente: Dr. Henrique Pereira de Figueiredo; Dr. Octávio Dias Garcia; Dr. 

Mário Barata Garcia e, atualmente, é Presidente a  Dra. Maria Dulce Monteiro 

Baêta Fernandes Gil Agostinho.----------------------------------------------------------------- 

-----Interveio o senhor Vereador substituto, Nuno Miguel Martins Bandeira 

referindo concordar plenamente com a atribuição dessa distinção honorífica, 

salientando que esta entidade há muito que ultrapassou a base da sua criação, 

sendo que presentemente teremos que ter um olhar diferente para a Cooperativa 

e designá-la como um parceiro na área do turismo e da cultura, não devendo o 

Município de Góis deixar de apoiar uma vez que esse mesmo apoio terá 

certamente um retorno positivo. A Feira de Produtos Tradicionais é sem dúvida 

um evento no qual se destaca pelas atividades que promove, sendo um ponto de 

referência no nosso calendário cultural anual.----------------------------------------------- 

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

atribuição de Medalha do Concelho à Cooperativa Social e Agro-Florestal de Vila 

Nova do Ceira.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.4 – DISTINÇÃO HONORÍFICA/FILVAR – FILARMÓNICA VARZEENSE – A 

senhora Presidente referiu que o artigo 3º do Regulamento das Distinções 

Honoríficas do Município de Góis, estabelece os pressupostos para a atribuição 

da Medalha do Concelho de Góis, a qual destina-se a agraciar indivíduos ou 

entidades que pela grandeza dos seus empreendimentos, em qualquer ramo da 

atividade humana, pelo ser extraordinário valor e exemplo como pessoa ou 

cidadão ou pela sua concessão de benefícios de excecional relevância ao 

Município, tenham contribuído para o progresso e o nome do Concelho de Góis.-
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-----Neste sentido, a senhora Presidente propôs à Câmara Municipal que 

deliberasse sobre a proposta de atribuição da Medalha do Concelho à FILVAR – 

FILARMÓNICA VARZEENSE pelo trabalho social e de desenvolvimento local 

realizado ao longo de cinquenta anos.---------------------------------------------------------

-----A Filarmónica Varzeense (FILVAR) foi fundada a 5 de abril de 1902 com o 

nome de Sociedade Filarmónica Varzeense. ------------------------------------------------

-----Devido à forte emigração e ao envelhecimento de alguns dos seus elementos, 

a Filarmónica teve uma primeira fase que decorreu até 1932, ano em que 

cessaram as suas atividades. Desde essa data até 1968, esta coletividade viveu 

na memória dos Varzeenses que ansiavam a sua reorganização. Neste período 

a filarmónica tocou algumas obras em eventos pontuais, tal como a inauguração 

do telefone local e, ainda, na festa de licenciatura de algumas pessoas da 

freguesia, de entre elas a do Conselheiro Dr. Octávio Dias Garcia, conforme 

correu nos jornais da época. ---------------------------------------------------------------------

-----Em 1968 foi reativada e, apesar das dificuldades socioeconómicas, tem vindo 

a resistir e a melhorar o seu repertório musical em quantidade e qualidade. A 

iniciativa da reativação pertenceu essencialmente ao Rev. Padre Fernando 

Rodrigues Ribeiro com o apoio de José Rodrigues e de Albino Neves Ferreira 

para a qual o Jornal o Varzeense foi o principal veículo de divulgação, de 

angariação dos fundos necessários e sobretudo de motivação dos elementos à 

aprendizagem de música para ingressar nas fileiras da Banda. -----------------------

-----No dia 1 de janeiro de 1969 realizou a primeira apresentação pública. ---------

-----Esta Filarmónica começou por ser dirigida pelo maestro Manuel Maria Ferreira 

Pleno, de Vila Nova de Poiares, coadjuvado pelo clarinetista Francisco Carneiro, 

conhecido por Chico Barbeiro.-------------------------------------------------------------------

-----Devido à longa idade este primeiro maestro é sucedido por diversos maestros 

militares, tendo estabilizado na década de 1980-1989 como professor e regente 

Mário Garcia.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----Com a colaboração de muitos Varzeenses e do apoio das autarquias e da 

Cooperativa local, adquiriu uma casa e adaptou-a praticamente de raiz para sua 
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sede e local de ensaio. Vários presidentes se destacaram na direção da 

Filarmónica Varzeense para além dos já referidos, também o Sr. Rafael Carvalho 

Praça, o Sr. António Marta, Sr. Amorim Neves Garcia, Sr. Jaime Rodrigues. 

Atualmente tem como Presidente o Sr. João Bruno Martins.----------------------------

-----O Nelo Paiva, de Miranda do Corvo, foi o Maestro da Filarmónica entre os 

anos de 1990 e 2013, tendo sido homenageado, a título póstumo, com a 

atribuição de medalha de mérito em 2015. ---------------------------------------------------

-----No presente é dirigida pelo Maestro Nuno Alves, de Góis, que veio 

rejuvenescer as fileiras e o repertório da Filarmónica, estruturando um novo 

modelo de Escola de Música que, para além de garantir a renovação dos músicos, 

potencia e incentiva os jovens a ingressar no ensino oficial da música, 

designadamente em Conservatórios e Escolas Profissionais. --------------------------

-----Atualmente, esta coletividade tem o nome de Associação Desportiva 

Recreativa e Cultural Filarmónica Varzeense (FILVAR), tem a sua sede em Vila 

Nova do Ceira, e é constituída por, aproximadamente, 250 sócios e 35 músicos.- 

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

atribuição de Medalha do Concelho à FILVAR – Filarmónica Varzeense.----------- 

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

3.5 – PARQUE MUNICIPAL DE GÓIS/PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 

EXECUÇÃO DA OBRA – Foi presente a informação da DGUPA, datada de 

05.07.18, relativa ao pedido por parte do adjudicatário de prorrogação do prazo 

de execução da obra do Parque Municipal.---------------------------------------------------

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

mencionada, deliberou, por unanimidade, autorizar a prorrogação do prazo de 

execução da obra do Parque Municipal até 09.08.2018.---------------------------------- 

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

3.6 – PARQUE MUNICIPAL DE GÓIS/SISTEMA DE SUPRESSÃO DE 

INCÊNDIOS GRUPO HIDROPRESSOR – Foi presente a informação da DGUPA, 

datada de 05.07.18, relativa ao sistema de supressão de incêndios grupo 

Hidropressor a instalar na obra do Parque Municipal.------------------------------------- 
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-----A Câmara tomou conhecimento e, após análise e discussão, deliberou por 

unanimidade, que deve ser realizada reunião com todos os intervenientes neste 

processo no sentido do Executivo poder tomar uma deliberação sobre o assunto.- 

3.7 – PARQUE MUNICIPAL DE GÓIS/LIGAÇÃO ESGOTOS DOMÉSTICOS – 

Foi presente a informação da DGUPA, datada de 05.07.18, relativa à ligação dos 

esgotos domésticos do Parque Municipal.----------------------------------------------------

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

unanimidade, solicitar que os serviços apresentem uma proposta objetiva sobre 

o assunto no sentido do Executivo poder tomar uma deliberação sobre o mesmo.- 

3.8 – PARQUE MUNICIPAL DE GÓIS/INFORMAÇÃO SOBRE SISTEMA DE 

REGA – Foi presente a informação da DGUPA, datada de 05.07.18, relativa ao 

sistema de rega e execução dos espaços verdes do Parque Municipal de Góis.--

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

mencionada, deliberou, por unanimidade, autorizar a implementação do sistema 

de rega, bem como que a execução da implantação dos espaços verdes seja 

realizada no outono.--------------------------------------------------------------------------------

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

3.9 – AQUISIÇÃO DE TERRENOS, SITO NA MOITA, PARA 

PROLONGAMENTO DA PRAIA FLUVIAL DAS CANAVEIAS – VILA NOVA DO 

CEIRA E PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UM FUTURO PARQUE DE 

CARAVANISMO/ ADITAMENTO À DELIBERAÇÃO DE 20.04.2018 – A senhora 

Presidente informou que o Executivo na sua reunião ordinária de 20.04.18 

deliberou proceder à aquisição dos referidos terrenos, bem como dar poderes à 

Presidente da Câmara Municipal para outorga do contrato de promessa de 

compra e venda. No entanto, e considerando que, é pretendido pagar no 

momento da celebração desse contrato promessa compra e venda o 

correspondente a 50% do valor a título de sinal e é intenção do Município tomar 

posse dos terrenos em questão antes da celebração da escritura de compra e 

venda, e dado que essas condições não constam da deliberação, foi elaborada 

para o efeito minuta de contrato de promessa de compra e venda.--------------------
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-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a 

minuta de contrato de promessa de compra e venda nas condições propostas.--- 

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

3.10 – REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE GÓIS/ 

PROJETO – A senhora Presidente informou que o Executivo na sua reunião 

ordinária de 12.06.2018 deliberou iniciar o procedimento de elaboração do 

Regulamento mencionado em epígrafe, conforme prevê o nº1 do artigo 98º do 

novo Código do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pela Lei nº4/2015, 

de 7 de janeiro, e decorrido o período de 10 dias concedido para que os 

interessados se constituíssem como tal e apresentassem contributos para a 

elaboração do mesmo, sem que tivesse sido rececionado qualquer documento 

relacionado com essa fase, cumpre agora elaborar, o projeto de Regulamento 

(artigo 99º do CPA).---------------------------------------------------------------------------------

-----Neste sentido, informou que foi elaborado o projeto de Regulamento, cuja 

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

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

unanimidade aprovar o projeto de Regulamento do Orçamento Participativo.------ 

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

3.11 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO PRAZOS NO 

MONTANTE DE 500.000€/ INÍCIO DO PROCEDIMENTO – A senhora Presidente 

informou da intenção de contratação de um empréstimo a médio e longo prazos 

no montante de 500.000 € destinado à realização de investimento municipal, 

nomeadamente para a implantação da Praia Fluvial de Alvares (250.000€) e 

beneficiação e manutenção de arruamentos no Concelho (250.000 €).--------------

-----Neste sentido informou que:-----------------------------------------------------------------

-----1. A Lei nº73/2013, de 3 de setembro, alterada pelas Leis nºs 82-D/2014, de 

31 de dezembro,69/2015, de 16 de julho, 132/2015, de 4 de setembro, 7-A/2016, 

de 30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro prevê, relativamente aos 

empréstimos a médio e longo prazos, designadamente o seguinte:-------------------

-----a) Nos termos do artigo 49º, podem os municípios contrair empréstimos, 
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incluindo aberturas de crédito, junto de quaisquer instituições autorizadas por lei 

a conceder crédito, bem como celebrar contratos de locação financeira, nos 

termos da lei;------------------------------------------------------------------------------------------

-----b) Nos termos do artigo 51º, os empréstimos de médio e longo prazo podem 

ser contraídos para aplicação em investimentos ou ainda para proceder de acordo 

com os mecanismos de recuperação financeira municipal;------------------------------

-----c) Os contratos de empréstimo, de médio e longo prazos, incluindo os 

empréstimos contraídos no âmbito dos mecanismos de recuperação financeira 

municipal, cujos efeitos da celebração se mantenham ao longo de dois ou mais 

mandatos, são objeto de aprovação por maioria absoluta dos membros da 

assembleia municipal em efetividade de funções;------------------------------------------

-----d) Deve ainda a Assembleia Municipal discutir e autorizar previamente a 

contratação de qual quer empréstimo médio e longo prazos, quando este 

ultrapasse 10% das despesas de investimento previstas no orçamento do 

exercício, independentemente da sua inclusão no plano plurianual de atividades. 

No caso em apreço, não será necessário a Assembleia Municipal discutir e 

autorizar previamente a sua contratação uma vez que o montante do empréstimo 

pretendido não ultrapassa o montante de 615.526,42 € (10% do total das 

despesas de investimento previstas no orçamento do exercício – 6.155.264,18 € 

x 10%);-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----2. Relativamente à contratação de empréstimos, importa ainda ter em  

consideração o disposto na Lei supracitada sobre a dívida total (artigo 52º), uma 

vez que apenas podem ser contratados empréstimos desde que não seja 

ultrapassado o limite da dívida total, considerando, no entanto, a exceção prevista 

no nº5 do artigo 52º (não são considerados os valores dos empréstimos 

destinados exclusivamente ao financiamento da contrapartida nacional de 

projetos com comparticipação dos Fundos Europeus Estruturais ou de outros 

fundos de apoio aos investimentos inscritos no orçamento da União Europeia e o 

valor das subvenções reembolsáveis ou dos instrumentos financeiros referidos no 

nº1 do artigo 7º do Decreto-Lei nº159/2014, de 27 de outubro). Mais adiante, será 
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apresentada situação à data de 31.05.2018, face ao limite da dívida total.----------

-----3. É ainda de referir que a contratação do empréstimo terá repercussões ao 

nível da Lei  nº8/2012, de 21 de fevereiro (Lei dos Compromissos e Pagamentos 

em Atraso - LCPA), mais concretamente ao nível dos fundos disponíveis no 

momento da assunção do respetivo compromisso e ao nível dos compromissos 

plurianuais. No entanto, é de ressalvar o disposto no nº5 do artigo 82º da Lei 

nº114/2017, de 29 de dezembro (Orçamento do Estado para 2018) que refere 

que, “Em 2018, são excluídos do âmbito de aplicação da Lei nº8/2012, de 21 de 

fevereiro (…), os municípios e as freguesias que, a 31 de dezembro de 2017, 

cumpram as obrigações de reporte ao Tribunal de Contas e à DGAL e os limites 

de endividamento previstos (…), no artigo 52º (…) da Lei nº75/2013, de 3 de 

setembro (…)”, referindo ainda o nº6 do mesmo que “A exclusão a que se refere 

o número anterior produz efeitos após a aprovação dos documentos de prestação 

de contas e a partir da data da comunicação à DGAL da demonstração do 

cumprimento dos referidos limites”. Dado que o Município já procedeu ao envio 

da comunicação referida, junto da DGAL, de que cumpriu à data indicada, todos 

os requisitos para ficar excecionada da aplicação da LCPA, não será necessária 

a autorização da Assembleia Municipal para assumir os compromissos 

plurianuais relativos à contratação do presente empréstimo, nem será necessário 

comprovar em momento posterior (na efetiva assunção do compromisso), a 

existência de fundos disponíveis para o efeito.----------------------------------------------

-----4. É referido ainda na Lei nº75/2013, de 12 de setembro, relativamente à 

contratação de empréstimos, o seguinte:-----------------------------------------------------

-----a) Nos termos da alínea f), do nº1, do artigo 25º compete à Assembleia 

Municipal, sob proposta da câmara municipal, autorizar a contratação de 

empréstimos;-----------------------------------------------------------------------------------------

-----b) O pedido de autorização à Assembleia Municipal para a contração de 

empréstimos é obrigatoriamente acompanhado de informação sobre as 

condições praticadas em, pelo menos, três instituições autorizadas por lei a 

conceder crédito, bem como de mapa demonstrativo da capacidade de 
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endividamento do município (nº4 do artigo 25º);--------------------------------------------

-----5. Por fim, importa prestar informação adicional relativamente a uma eventual 

operação de financiamento para aplicação em investimento com recurso à banca 

(empréstimo a médio e longo prazos), e que repercussões terá na situação 

financeira do Município, designadamente no que respeita à dívida total:-------------

-----a) Caso se opte por um empréstimo com prestações semestrais (opção 

utilizada na generalidade dos empréstimos do Município), tendo em consideração 

que o contrato será assinado apenas no segundo semestre de 2018, não 

ocorrerá, neste ano a assunção de quaisquer compromissos.--------------------------

-----b) No que respeita à questão do limite da dívida total, apresentou o respetivo 

cálculo às datas de 31.12.2017 e de 31.05.2018 (último cálculo efetuado):--------- 

CUMPRIMENTO DO LIMITE DA DÍVIDA TOTAL 31-12-2017 31-05-2018 

1. Média da receita corrente líquida cobrada 6.366.718,71 6.429.091,19 

2. Limite da Dívida Total [(1.)*1,5] 9.550.078,07 9.643.636,78 

3. Limite da dívida total (n) - aumento de 20% aumento 
dívida de n-1 

3.345.918,25 3.540.225,20 

4. Total da dívida a terceiros operações orçamentais  1.978.455,57 1.737.119,35 

5. Contribuição SM/AM/SEL/Ent. Participadas* 35.916,74 35.916,74 

6. Dívida Total [(4.)+(5.)] 2.014.372,31 1.773.036,09 

7. Margem utilizável [(3.)-(6.)]  1.331.545,94 1.767.189,11 

* No valor de 30-05-2018 considerou-se o valor de 31/12/2017, por se desconhecer um 
valor mais atualizado. 

-----Face ao exposto, a senhora Presidente, informou que se encontram reunidas 

as condições legais para se avançar com a contratação de um empréstimo a 

médio e longo prazos, pelo que nos termos  da alínea a), do nº1 do artigo 19º da 

Resolução nº14/2011, de 11 de julho do Tribunal de Contas, publicada na 2ª Série 

do Diário da República nº156, de 16 de agosto de 2011), propôs que o Executivo  

delibere no sentido de autorizar a abertura de procedimento para contratação de 

empréstimo a médio e longo prazos no montante de 500.000€.------------------------

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

abertura do procedimento para contratação de empréstimo a médio e longo 

prazos no montante de 500.000€.--------------------------------------------------------------- 

-----A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos.-------- 
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3.12 – 12ª 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 12ª alteração ao Orçamento Municipal para 

o Ano de 2018, que importa, no orçamento da parte da despesa, em 45.000,00€ 

(quarenta e cinco mil euros) tanto nos reforços como nas anulações, cuja cópia 

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

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

3.13 – 12ª 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 12ª alteração às Grandes Opções do Plano para o Ano 

de 2018, que importa em 5.000,00€ (cinco mil euros) nos reforços e 40.000,00€ 

(quarenta mil euros), cuja cópia constitui o Anexo III da presente Ata. -------------- 

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

3.14 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – A senhora Presidente 

levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno de transferências 

correntes, datado do dia nove de julho do ano em curso, cujo documento constitui 

o Anexo IV da presente Ata.---------------------------------------------------------------------- 

3.14.1 – 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.---------------------------- 

3.14.2 – ADIBER – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA 

BEIRA SERRA – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

aprovar a referida transferência de correntes no montante de dezoito mil euros, 
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cuja finalidade é o apoio ao funcionamento de projetos diversos e apoio nas 

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

3.14.3 – 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.---- 

3.14.4 – LOUSITÂNEA – LIGA DE AMIGOS DA SERRA DA LOUSÃ – 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.---------------- 

3.14.5 – 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.--------------------------------------------------------- 

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

total de movimentos da tesouraria do dia nove de julho do ano em curso, no 

montante de um milhão, quinhentos e três mil, setenta e dois euros e cinco 

cêntimos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – APROVAÇÕES EM MINUTA: MUNÍCIPIO DE FAFE/80ª VOLTA A PORTUGAL 

SANTANDER/PEDIDO DE PARECER; DISTINÇÃO HONORÍFICA/COOPERATIVA DE 

VILA NOVA DO CEIRA; DISTINÇÃO HONORÍFICA/FILVAR–FILARMÓNICA 

VARZEENSE;  PARQUE MUNICIPAL DE GÓIS/PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE 

EXECUÇÃO DA OBRA;  PARQUE MUNICIPAL DE GÓIS/INFORMAÇÃO SOBRE 

SISTEMA DE REGA; AQUISIÇÃO DE TERRENOS, SITO NA MOITA, PARA 

PROLONGAMENTO DA PRAIA FLUVIAL DAS CANAVEIAS – VILA NOVA DO CEIRA 

E PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UM FUTURO PARQUE DE 

CARAVANISMO/ADITAMENTO À DELIBERAÇÃO DE 20.04.2018; REGULAMENTO 

DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE GÓIS/PROJETO; CONTRATAÇÃO DE 

EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO PRAZOS NO MONTANTE DE 500.000€/INÍCIO DO 

PROCEDIMENTO; 12ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018; 12ª ALTERAÇÃO 
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ÀS GOP/ANO 2018; MAPA DE TRANSFERÊNCIAS 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.--------------------------- 

                 

                 Presidente da Câmara Municipal,                      A Secretária, 

                 ________________________                      _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


