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A T A  D A  R E U N I Ã O  D E  

O N Z E  D E  S E T E M B R O  D E  2 0 1 8  

 
-----No dia onze de setembro 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 – RESTABELECIMENTO DA FLORESTA AFETADA POR AGENTES BIÓTICOS E 

ABIÓTICOS OU ACONTECIMENTOS CATASTRÓFICOS – INCÊNDIOS DE JUNHO 

DE 2017/CONCURSO PÚBLICO/ALTERAÇÃO À DELIBERAÇÃO DO EXECUTIVO DE 

27.02.2018------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.3 – GRUPO DE CIDADÃOS ELEITORES INDEPENDENTES POR GÓIS/EXPOSIÇÃO 

PÚBLICA DAS ATAS DAS REUNIÕES DO EXECUTIVO----------------------------------------- 

3.4 – GOIS MOTO CLUBE/25º RAIDE TT DE GÓIS – PARAÍSO TODO-TERRENO------ 

3.5 – EDP/REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA------------------------------------------------------- 

3.6 – REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AOS ESTUDANTES DO 

ENSINO SECUNDÁRIO E SUPERIOR/RATIFICAÇÃO-------------------------------------------- 
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3.7 – REGULAMENTO MUNICIPAL DO MECANISMO DE APOIO À RECONSTRUÇÃO 

DAS HABITAÇÕES NÃO PERMANENTES AFETADAS PELOS INCÊNDIOS DE 

2017/INÍCIO DE PROCEDIMENTO---------------------------------------------------------------------- 

3.8 – ESTRUTURA ORGÂNICA MUNICIPAL/PROPOSTA DE ALTERAÇÃO-------------- 

3.9  -  MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL/RATIFICAÇÃO-------------------------- 

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

3.10 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES---------------------------------------------- 

3.10.1 – CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS------------------------------------------------------- 

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

3.10.3 – ADIBER---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.10.5 – LOUSITÂNEA-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.11 – 16ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018/RATIFICAÇÃO---------------------- 

3.12 –  16ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018/RATIFICAÇÃO---------------------------------- 

3.13 – 17ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018------------------------------------------- 

3.14 – 17ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018--------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE – A senhora Presidente 

iniciou a sua intervenção, informando que convidou o senhor Eng.º Luís Pedroso 

Lima administrador da empresa - Linha de Cuidados de Saúde (LCS) para 

apresentar ao Executivo os serviços que prestam à comunidade, nomeadamente 

em termos de saúde-online nas autarquias locais.-----------------------------------------

-----O senhor Eng.º Luís Pedroso Lima referiu que de entre as necessidades mais 

sentidas pelas populações é possível destacar de uma forma prioritária o acesso 

a cuidados de saúde de proximidade, assentando esta realidade quer na 

constatação de um progressivo envelhecimento da população, seja em ambientes 

rurais ou urbanos, quer no aumento significativo do número de pessoas que vivem 
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isoladas sem qualquer apoio de base familiar e que desta forma, sentem em 

particular mais dificuldade no acesso a cuidados de saúde. Mais referiu que, 

acresce que as contingências decorrentes da necessidade de contenção da 

despesa pública em saúde, tem levado a uma progressiva centralização dos 

serviços de proximidade em saúde (cuidados primários) com a consequente 

redução do número de extensões, diminuição de horários de funcionamento, 

incrementando deste modo as dificuldades de acesso aos cidadãos, 

nomeadamente aos habitantes em zonas rurais, sendo exemplo disso os 

municípios do interior do país, salientando que adicionalmente a esta realidade, 

os cidadãos têm ainda um custo acrescido no acesso aos cuidados de saúde, 

tendo agora que suportar os encargos decorrentes da necessidade de deslocação 

aos locais onde os serviços são prestados.--------------------------------------------------

-----Referiu que, o projeto denominado “Saúde Online” visa contribuir para a 

superação da maior dificuldade que os cidadãos sentem perante os sistemas de 

saúde - a acessibilidade aos cuidados de saúde. Aproveitando o horário de 

funcionamento das Juntas de Freguesia, o projeto permitirá a instalação nestas 

autarquias locais de “@Medspots” - infraestruturas de sistemas de informação 

que permitem o acesso dos cidadãos a serviços de saúde por 

Teleaconselhamento Médico. O licenciamento dos @Medspots será feito quer 

para equipamentos fixos quer para equipamentos móveis permitindo assim que 

os potenciais utilizadores tenham acesso aos serviços quer na Junta de Freguesia 

quer no seu domicílio. As Câmaras Municipais, elaborarão um regulamento 

interno que permita determinar quais os cidadãos que poderão aceder 

gratuitamente a este serviço médico online, adquirindo um pacote mensal de 150 

teleaconselhamentos médicos. Quanto aos restantes cidadãos residentes no 

concelho, terão também acesso ao serviço, seja deslocando-se às Juntas de 

Freguesia e utilizando os @Medspots instalados ou poderão ainda aceder através 

de qualquer equipamento que suporte os sistemas operativos Android ou IOS 

(smartphones, tablets, etc…). Todos eles auferirão de um desconto em relação 
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ao valor de tabela praticado pela LCS.---------------------------------------------------------

------A implementação deste serviço visa melhorar o acesso dos cidadãos a 

cuidados de saúde; aumentar a equidade no acesso disponibilizando o serviço 

gratuitamente a quem mais dele necessita; reforça-se o papel das Juntas de 

Freguesia dotando-as de meios, através do licenciamento do software de suporte 

à atividade, que permitem o acesso dos cidadãos a cuidados de saúde; 

modernizar as Juntas de Freguesia dotando-as de meios - os @Medspots – que 

permitem assegurar o serviço agora instituído reforçando o papel das Juntas de 

Freguesia ao atribuir-lhes a função de esclarecimento e formação dos cidadãos 

na utilização de tecnologias de informação em saúde bem como moderniza-se a 

administração local e inova-se na prestação de serviços de saúde.-------------------

-----Relativamente ao funcionamento deste serviço, referiu que para quem não 

disponha de meios de acesso em sua casa, as Câmaras Municipais em 

articulação com as Juntas de Freguesia, disponibilizarão meios para acesso ao 

serviço “Saúde Online”, sendo da responsabilidade das Câmaras indicar os 

horários de funcionamento que pretendem para a disponibilização do serviço. 

Todos os utilizadores do serviço “Saúde Online” serão previamente triados por 

um enfermeiro para averiguar da exequibilidade do teleatendimento médico face 

à situação clínica descrita, sendo que em caso da situação clínica não ser 

ajustada a teleatendimento médico o serviço disponibilizado pela LCS será 

gratuito. Acrescentou que, face à situação clínica concreta de cada utente 

poderão ser estudados mecanismos de articulação com outras respostas 

complementares existentes na sua área de residência ( veículos médicos, etc…). 

O serviço “Saúde Online” está disponível 365 dias por ano, 7 dias por semana, no 

horário das 8h às 24 horas. O serviço está disponível em tablets e smartphones 

com os sistemas operativos IOS ou Android, podendo também ser acedido por 

qualquer equipamentos fixo dotado de sistema operativo Android (boxes TV) com 

ligação à Internet.------------------------------------------------------------------------------------

------Face ao exposto, apresentou a proposta para prestação deste serviços na 
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Autarquia, a qual se consubstancia em que a Câmara Municipal licencia, junto da 

LCS, os equipamentos e licenças de software que permitem a operacionalização 

dos @Medspots e do sistema de teleatendimento, sendo que adicionalmente a 

Câmara Municipal adjudica o serviço de teleaconselhamento Médico, para a 

realização de um mínimo de 150 teleconsultas por mês, realçando que a não 

utilização da totalidade dos teleatendimentos em determinado mês permite a 

acumulação para o mês seguinte. Salientou que só contarão para os 150 

teleatendimentos os contactos com intervenção dos médicos da LCS. Isto é todo 

o sistema de triagem prévio é gratuito. Por último, apresentou a proposta 

financeira para adesão por parte da Câmara Municipal a estes serviços.------------

-----A senhora Presidente referiu que no pressuposto que a Câmara Municipal  

possa vir adquirir este serviço, questionou a Vereação se desejava colocar 

alguma questão.-------------------------------------------------------------------------------------

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

parecer-lhe um projeto interessante, pelo que entre a realidade da não prestação 

de serviços de saúde nas freguesias do concelho, e dar-se a possibilidade através 

deste projeto do acesso dos munícipes a alguns serviços de saúde, é seu 

entendimento que esta será uma das opções a ter em conta. Porém, referiu que 

a prestação destes serviços poderá subentender-se que “estamos a atirar a toalha 

ao chão” e rendermo-nos à não prestação de serviços médicos por parte do 

serviço nacional de saúde.------------------------------------------------------------------------ 

-----A senhora Presidente referiu que  se a Câmara Municipal aderir a este projeto 

o mesmo só se justifica na freguesia de Alvares, sendo do conhecimento geral 

que à cerca de quatro meses que não se verifica a prestação de serviços de saúde 

na extensão desta freguesia, incindo a mesma em sucessivos fatores que são do 

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

-----Interveio o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues que felicitou o 

senhor Eng.º Luís Pedroso Lima pela disponibilidade de apresentação deste 

projeto e pelo objetivo do mesmo o qual visa sobretudo colmatar a prestação de 
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serviços de saúde, os quais deveriam ser prestados por parte do SNS, pelo que 

a prestação dos serviços por parte da empresa LCS – Linha de Cuidados de 

Saúde poderá ser uma alternativa para os munícipes do nosso concelho, 

nomeadamente da freguesia de Alvares.------------------------------------------------------

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

prevaleceu da oportunidade para felicitar e agradecer a disponibilidade do senhor 

Eng.º Luís Pedroso Lima pela apresentação do projeto “Saúde Online”, o qual é 

bastante interessante e  poderá ser uma solução adequada para combater os 

constrangimentos no nosso concelho ao nível da prestação de serviços de 

saúde.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----A senhora Presidente agradeceu a apresentação e todos os esclarecimentos 

prestados pelo senhor Eng.º Luís Pedroso Lima sobre o projeto “Saúde Online”, 

pelo que informou que ainda no mês em curso irá contatar a empresa, 

posteriormente à reunião que irá realizar com o senhor Presidente da Junta de 

Freguesia de Alvares no sentido de ser feito um projeto piloto na freguesia  que 

preside.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – Interveio o senhor 

Vereador José Alberto Domingos Rodrigues solicitando informação sobre o ponto 

de situação relativamente ao processo da Casa da Natureza. Quanto à situação 

ocorrida na noite do dia 8 de setembro pediu informação sobre os fatores que 

determinam o estado em que se encontra a água do rio Ceira. É seu entendimento  

que deveria o Executivo criar uma solução para que futuramente estas situações 

a acontecerem pudessem ser evitados os constrangimentos com que nos 

deparamos sempre que há um aumento do caudal do rio, uma vez que o rio é 

uma das mais valias que temos no nosso concelho, pelo que sempre que esta  

situação se verifica há um prejuízo económico, entre outros, como o 

abastecimento de água para consumo humano.--------------------------------------------

-----Interveio a senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz referindo 
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que irá apresentar uma situação, a qual já foi por si apresentada pelo menos duas  

vezes em sede do Executivo, relativa ao abastecimento de rede de iluminação 

por parte da EDP na Rua da FILVAR, freguesia de Vila Nova do Ceira.  Referiu 

que na altura reportou a situação de uma habitação que está a ser construída 

neste arruamento, a qual foi devidamente licenciada, porém os seus proprietários 

depararam-se com o problema de não ter forma de abastecimento de rede de 

energia elétrica para as obras, aquando solicitou esse pedido junto da EDP. Mais 

referiu, que tal situação tem causado muitos constrangimentos ao casal jovem 

donos da referia construção, pelo que para que a habitação fosse edificada 

tiveram que alugar o gerador para assim poder colmatar a falha de fornecimento 

de energia por parte da EDP. Referiu ainda, que na última vez que abordou o 

assunto em questão, foi-lhe dito que a situação encontrava-se resolvida, 

porquanto já tinha sido remetida para a EDP a ordem de pagamento e o respetivo 

pagamento.  Acontece que esse facto não é verdadeiro, uma vez que a EDP 

continua a dar como resposta aos requerentes que ainda não tem qualquer 

autorização para fazer a obra. Face ao exposto, solicitou o ponto de situação 

deste processo.--------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto às palavras proferidas pela senhora Vereadora Maria Helena Antunes 

Barata Moniz, a senhora Presidente questionou em que momento é que foi dito 

em sede do executivo que a situação estaria resolvida, palavras que não se 

atribuem à sua pessoa, recordando do momento em que  referiu que esta situação 

era do seu total desconhecimento. Referiu que quando a mesma foi à reunião da 

Câmara Municipal foi por si proposto aos serviços municipais que verificassem se 

no projeto da Câmara Municipal, cuja empreitada foi levada a efeito  pela empresa 

C. Bandeira & Filhos, Lda., no ano de 2003, se a mesma contemplava a instalação 

da rede de iluminação pública e da rede de baixa tensão, ou, se se tratava de um 

procedimento a levar a efeito pela EDP. Referiu que se trata de um processo que 

se encontra no arquivo municipal, pelo que conforme indicações deverá o mesmo 

ser devidamente consultado para recolha de informação para esclarecimentos e 



 

 
 

8 

 

fundamentação. Referiu que no momento do licenciamento da obra é apresentado 

um documento da EDP informando que estão reunidas as condições para o 

fornecimento da energia, pelo que se o processo não tivesse essa informação, 

com certeza que a equipa técnica da Câmara Municipal não teria proposto o 

licenciamento deste processo até que esta situação estivesse devidamente 

resolvida.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Sobre o orçamento em causa, referiu que após consulta ao processo do ano 

de 2003 é referido pela EDP de que não assumia a partilha de custos porque se 

tratava de uma obra nova, assumindo somente a partilha de custos quando se 

trata de uma requalificação, pelo que solicitou junta da EDP, através de mail, que  

reapreciassem a situação, porquanto a Câmara Municipal está munida de um 

processo que não permitir à EDP declinar desconhecimento sobre o assunto em 

questão.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Acrescentou que a despesa já foi autorizada, relembrando que para que essa 

pudesse ocorrer foi proposto em sede do Executivo uma alteração ao Orçamento 

e às GOP/Ano de 2018 no valor de 18.000,00€. Mais referiu, que sobre o valor a 

disponibilizar, foi seu procedimento explorar até ao limite a possibilidade de a 

Câmara Municipal não ter que assumir o valor total em causa, pelo que irá a obra 

ser feita, mas tentou até ao limite que o orçamento para o efeito pudesse vir a ser 

alterado para um valor mais baixo.-------------------------------------------------------------- 

-----Dada a palavra, a senhora Vereadora referiu que da primeira vez que abordou 

este assunto, foi proferida pela senhora Chefe da DAG, Dr.ª Sara Mendes, que a 

requisição já se encontrava efetuada, conforme explicação em sede do Executivo. 

Mais referiu que, o trabalhador José Marques também explicou que tinha sido 

feita uma visita ao local para ter conhecimento da existência de condutas, 

lembrando que o senhor Vice-Presidente referiu que em conversa com a EDP a 

empresa estava disponível para que posteriormente fosse feito um acerto de 

contas, caso existissem as condutas e se, as mesmas, estavam viáveis para que 

o trabalho fosse efetuado, pelo que a Câmara Municipal já não iria disponibilizar 
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o valor dos dezoito mil euros, mas um valor mais reduzido. Referiu não ter 

conhecimento se houve algum problema ao longo de todo este processo, sabe 

apenas que os munícipes não podem ser prejudicados, porquanto se licenciaram 

um projeto de obras partem do princípio que estão reunidas todas as condições 

para que lhe seja fornecida energia  elétrica, pelo que quando se depararam com 

a situação de não fornecimento de energia tiveram que alugar um gerador, pelo 

que estando a obra quase em fase de conclusão com certeza que querem habitar 

a moradia e provavelmente o fornecimento de energia elétrica não será no 

imediato uma realidade.----------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou a senhora Vereadora que os munícipes não 

irão ficar sem energia elétrica, porquanto já foi dada indicação para que a EDP 

proceda aos trabalhos para fornecimento de energia elétrica.-------------------------- 

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

referindo ter efetuado um trabalho relativo à Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, Lei 

- quadro de transferências de competências para as autarquias locais e para as 

entidades intermunicipais, para que esta legislação possa ser mais entendível, 

tendo remetido o mesmo para a senhora chefe da DAG, Dr.ª Sara Mendes, 

podendo a Técnica disponibilizar o documento a todo o Executivo.-------------------

-----Referiu que na qualidade de Vereador da Câmara Municipal não possui um 

endereço eletrónico, tendo disponibilizado o seu mail pessoal para envio de 

documentação, pelo que solicitou que lhe fosse criado um mail como Vereador do 

Município.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais questionou sobre o  ponto da situação em que se encontra o Parque 

Municipal, uma vez que passou no espaço em que este foi implementado, e pode 

verificar que já não se vê movimento de obras, pelo que o mesmo poderá estar 

em fase de conclusão.------------------------------------------------------------------------------

-----Relativamente ao estado em que se encontra o rio Ceira, e consequentemente 

o abastecimento de água para consumo humano, referiu a existência de um 

conjunto de questões que devem ser seriamente equacionadas, e tomadas as 



 

 
 

10 

 

medidas necessárias para a sua resolução, uma vez que é inconcebível que a 

população da vila de Góis tenha estado no passado domingo mais de sete horas 

sem fornecimento de água, pese embora o esforço das pessoas que de tudo 

fizeram para repor a situação, facto que louva, porquanto pode constatar in loco 

o trabalho realizado. Porém, referiu que quando aconteceu uma situação 

semelhante a esta, foi o assunto abordado em  sede do executivo, e prestada a 

informação sobre a criação de uma alternativa à situação atual, tendo o 

trabalhador Luís Anjos explicado quais os procedimentos que iriam ser realizados 

para a resolução da falta de abastecimento de água, pelo que desejava ter 

conhecimento dos trabalhos já realizados, em virtude de entender que se trata de 

uma obra com caráter prioritário.----------------------------------------------------------------

-----Ainda sobre o estado do rio Ceira, referiu ser do seu conhecimento que na 

zona de Fajão o rio se encontra limpo, verificando-se que a água a partir do Casal 

Novo já está turva. Deste ponto em diante, é visível o estado de turvação em que 

se encontra atualmente o rio. Referiu ainda, que se tem de se perceber se o atual 

estado do rio resulta somente da erosão provocada pelos incêndios, ou de outros 

fatores, i.e., se houve algum tipo de intervenção, quem é que autorizou a mesma 

e em que moldes é que esta foi realizada, uma vez que é obvio que existe alguma 

responsabilidade, em virtude de a estabilização  do solo não estar feita sendo o 

atual estado do rio o resultado da mesma. Neste sentido, referiu ser  importante 

que a Câmara Municipal tenha conhecimento de todos os factos, uma vez que o 

fator que serve para explicação é sempre o mesmo, os incêndios florestais 

ocorridos no passado ano, entendendo que grande parte incide sobretudo nos 

incêndios, mas poderá também haver responsabilidade de quem autorizou algum 

tipo de trabalhos, sendo necessário perceber, porquanto esta situação causa um 

prejuízo enorme em termos financeiros à Câmara Municipal, no que concerne ao 

transporte para abastecimento de água para consumo humano, situação que na 

sua ótica não será muito sustentável por muito tempo, por isso há de facto que 

estudar uma alternativa viável que resolva o problema de uma vez por todas. ----
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-----Continuou a sua intervenção, dando conhecimento da Resolução nº 

115/2018, de 6 de setembro, a qual define uma nova orientação estratégica para 

o ordenamento florestal sobre os Programas Regionais de Ordenamento Florestal 

(PROF), são instrumentos de gestão territorial setoriais, previstos na Lei de Bases 

da Política Florestal, cuja revisão envolve o acompanhamento das entidades 

locais, determinando que os Planos Diretores Municipais (PDM) devem ser 

adaptados aos PROF, sendo uma das determinações patentes nesta legislação  

estabelecer que as exposições dos PDM devem ser adaptadas conciliando as 

suas normas de uso do solo no domínio do uso e gestão florestal considerando a 

escala intermunicipal. Deu ainda conhecimento da Resolução nº116/2018, de 7 

de setembro, a qual aprova o Programa de Valorização do Interior, realçando que 

a Unidade de Missão para a Valorização do Interior (UMVI) elaborou o Programa 

Nacional para a Coesão Territorial (PNCT), assentando este num diagnóstico da 

situação do interior do país que identifica o declínio demográfico - diminuição da 

população e envelhecimento dos residentes - e a fragilidade da base económica 

como fatores do declínio. Reconhece, ainda, a existência de territórios com 

dinâmicas e caraterísticas diversas, que carecem de uma intervenção política em 

função dessas características. Referiu que o PNCT aprovou a execução de 164 

medidas destinadas à valorização do Interior, agrupadas em cinco eixos: Um 

território interior + Coeso; Um território interior + Competitivo; Um território interior 

+ Sustentável; Um território interior + Conectado e Um território interior + 

Colaborativo. Acrescentou que dos cinco eixos o que mais  lhe chamou a sua  

atenção foi o de Um território interior + conectado:  Programa de investimentos 

nas acessibilidades de proximidade, sendo a descrição da medida intervir num 

conjunto de ligações rodoviárias de modo a melhorar as acessibilidades de 

proximidade, com uma forte aposta na região Centro Interior. As intervenções 

preconizadas visam maioritariamente a requalificação de infraestruturas já 

existentes, incrementando os seus padrões de funcionalidade e de 

operacionalidade, contribuindo, desta forma, para a mobilidade inter-regional das 
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populações, o que garante uma efetiva promoção da coesão territorial. As 

intervenções garantem, na sua quase generalidade, melhores condições de 

acessibilidade ao tecido empresarial, mitigando os custos de contexto associados 

a transporte de mercadorias, potenciando, deste modo, o incremento da 

competitividade da economia local e regional. Quanto ao nível das intervenções 

previstas para o período 2018-2022, no valor de 260 milhões de euros de 

investimento referiu que são para: Requalificação integral/duplicação do IP3 

Coimbra-Santa Comba-Viseu, abrangendo os concelhos de Coimbra, Penacova, 

Santa Comba, Tondela e Viseu, numa extensão de 75 km; Prolongamento do IP5-

A25 entre Vilar Formoso e Fronteira, abrangendo o concelho de Almeida, numa 

extensão de 3,5 km; Requalificação da ER342 - Arganil (Km 92+530) e Coja (Km 

105+200), abrangendo o concelho de Arganil, numa extensão de 12,7 km; 

Requalificação EN344 - Pampilhosa/Vale de Pereiras (EN351), abrangendo o 

concelho de Pampilhosa da Serra, numa extensão de 7,7 km; Requalificação 

ER344 - Vale de Pereiras (EN351)/Alvares (EN2), abrangendo os concelhos de 

Pampilhosa da Serra e Góis. Face ao exposto, apraz-lhe mencionar que durante 

quatro anos o concelho de Góis ao nível de requalificação das acessibilidades, 

assunto que mais nos afeta, não será contemplado. Trata-se de uma situação 

preocupante porque vimos que não há de facto intenção de investir no futuro na 

requalificação das nossas acessibilidades.---------------------------------------------------

-----Terminou a sua intervenção, referindo que no âmbito do estatuto do direito da 

oposição entende que a Vereação deveria ter um gabinete para reunir e exercer  

as suas funções, realçando que os órgãos das autarquias  têm de elaborar até ao 

final de março um Relatório do Grau de Observância do respeito pelos direitos e 

garantias constantes na lei, não se lembrando  que desde a sua tomada de posse 

tenha existido algum relatório. Face ao exposto, referiu que consultou alguns 

municípios que elaboraram este documento, pelo que por uma questão de 

transparência deveria a Câmara Municipal de Góis elaborar o documento no 

sentido de se respeitar o Estatuto da Oposição.--------------------------------------------
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-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia referindo que se 

congratulava pela proposta da “Saúde Online” apresentada pelo senhor Eng.º 

Luís Pedroso Lima administrador da empresa - Linha de Cuidados de Saúde 

(LCS), considerando a mesma de muito importante, pois deve-se aproveitar  todas 

essas oportunidades para a atual melhor prestação de serviços de saúde à 

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

-----Mais referiu que no sábado passado esteve presente na inauguração da 

requalificação da Capela de Ádela, na União das Freguesias de Cadafaz e do 

Colmeal, renovação esta em consequência da devastação ocorrida pelo incêndio 

de outubro do ano passado, cerimónia esta que foi como que um prenúncio para 

que a reconstrução das habitações destruídas sejam uma realidade muito 

rapidamente, renovando o seu agradecimento a todos quanto de envolveram 

nesta iniciativa, a qual contou com o apoio da Câmara Municipal. Referiu ainda, 

que esteve também presente na cerimónia religiosa da festa de Santa Maria 

Maior, em Góis, tendo ficado surpreendido com a adesão da população, 

congratulando-se pelo colaboração de todos quanto se associaram a esta 

iniciativa.-----------------------------------------------------------------------------------------------

----Quanto ao atual estado da água do rio Ceira, referiu que quando estava na 

cerimónia em Ádela atrás referida não conseguiu aperceber-se que iria haver 

qualquer intempérie, tendo ficado surpreendido quando chegou à vila de Góis e 

foi informado que poderia haver uma cheia no rio, porquanto choveu bastante 

naquela zona, pelo que foram tomadas algumas diligências no sentido de 

precaver algumas situações. Por isso manifestou o seu reconhecido 

agradecimento na pessoa do senhor Nuno Lopes, a todos os trabalhadores da 

Câmara Municipal, pela forma célere com que foram desencadeados todos os 

trabalhos, nomeadamente o transporte de água para consumo humano. 

Salientou, que se tratou de um fenómeno estranho e totalmente imprevisto.-------

-----A senhora Presidente agradeceu a disponibilidade do senhor Vice-Presidente 

em ter estado presente nas iniciativas que referiu, uma vez que nesse fim-de- 
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semana esteve em representação da Câmara Municipal na edição do Góis Oroso 

Arte no Município de Oroso.----------------------------------------------------------------------

-----Quanto à intervenção do senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho 

Sampaio relativamente ao Relatório do Direito da Oposição, referiu que mais do 

que uma questão de transparência é um direito que cabe a si cumprir, sendo que 

o mesmo irá ser presente aos senhores Vereadores em março do próximo ano, 

pelo que as consequências que possam daí advir naturalmente que será a sua 

pessoa a única responsável.----------------------------------------------------------------------

-----Quanto à disponibilidade de um gabinete para os senhores Vereadores, 

referiu ter já dado indicações aos serviços para que procedessem à verificação 

de alguns espaços de forma a que posteriormente os mesmos fossem 

devidamente apetrechados com o material necessário para desenvolverem a sua 

atividade, porém ainda não recebeu qualquer feed-back por parte dos serviços, 

pelo que irá reiterar o seu pedido de forma a que brevemente os senhores 

Vereadores possam usufruir de um gabinete para o exercício das suas funções.- 

-----Quanto às Resoluções do Conselho de Ministros objeto de intervenção, referiu 

que teve a oportunidade de ter acesso às mesmas, entendendo que existe muito 

trabalho que terá que ser feito, pelo que deve a Equipa de Revisão do PDM 

analisar a que diz respeito a este processo, sendo que no que concerne à outra 

resolução referiu que mais uma vez o troço da EN342 que serve o nosso concelho 

ficou de fora, facto que lamenta, porém irá continuar a envidar esforços junto das 

competentes entidades por forma a que o troço da EN342 no nosso concelho 

possa vir a ser também objeto de requalificação.------------------------------------------- 

-----Quanto à disponibilização de um mail a todos os Vereadores da Câmara 

Municipal, referiu que na sequência do pedido do senhor Vereador tem a 

informação que o serviço de informática já criou um mail, pelo que irão ser os 

senhores Vereadores contactados no sentido de disponibilização de password 

para o efeito.------------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto ao ponto de situação do Parque Municipal deu conhecimento da 
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reunião com a empresa, na qual esteve presente o senhor Consultor Jurídico e a 

sua colega Dr.ª Helena Mateus e, numa fase posterior, o responsável pelo projeto, 

Arquiteto Carlos Santos, tendo sido solicitado a emissão de um parecer sobre os 

factos apresentados em conformidade com todo o processo de forma a que a 

Câmara Municipal possa tomar uma posição sobre este processo. Mais deu 

conhecimento que a empreitada está executada, conforme prazo estabelecido, 

estando em falta está executado, a questão relativa ao sistema hidropressor, a 

qual deu origem à supra mencionada reunião, pelo que deu a palavra ao senhor 

Consultor Jurídico, Dr.º Pedro Pereira Alves para prestar os devidos 

esclarecimentos.------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Dada a palavra, o senhor Dr.º Pedro Pereira Alves, referiu que relativamente 

à reunião realizada pode concluir-se que nas condições técnicas especiais da 

Rede de Abastecimentos de Águas, cuja memória descritiva integra o Programa 

de Concurso e Caderno de Encargos  da referida Empreitada está prevista  a 

instalação no ponto 10, página 14 e 15 de um sistema hidropressor.  Referiu que 

na memória descritiva relativa a tal sistema consigna-se  que a rede de extinção 

automática de incêndio possuiu um sistema hidropressor instalado na área 

técnica. Este sistema deverá satisfazer as exigências construtivas e hidráulicas 

da norma EN1285, cumprir as restantes normas aplicáveis,  e ser aprovado pela 

ANPC. Este sistema incluirá todos os materiais e acessórios necessários 

especificados pelo fabricante necessários à sua correta instalação e aprovação, 

devidamente testado e em funcionamento. A central de bombagem deverá ser 

constituída pelos seguintes equipamentos: uma bomba jockey elétrica; uma 

bomba principal elétrica; uma bomba de reserva diesel; uma quadro elétrico de 

alimentação e comando para a bomba principal elétrica; um quadro elétrico de 

alimentação e comando para a bomba de reserva diesel; um quadro elétrico de 

alimentação e comando para a bomba jockey; restantes materiais e equipamentos 

necessários ao perfeito funcionamento e montagem; cada  grupo de bombagem 

é testado em fábrica. Referiu que o dimensionamento destas instalações foi 
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realizado de acordo com a seguintes disposições: Projeto de Licenciamento de 

Segurança Conta Incêndios; Regulamento Geral dos Sistemas Públicos e 

Prediais de Distribuição de Água e Drenagem de Águas Residuais (DR nº23/95 

de 23/08/95);  Decreto-lei nº220/2008; Portaria nº1532/2008.---------------------------

-----Prosseguiu, referindo que na página 36 e 37 da mesma memória descritiva 

desta mesma especialidade estão definidos os requisitos mínimos para o sistema 

funcionar, nomeadamente o caudal  e a pressão necessária para os carreteis e 

sprinklers. Por outro lado, as folhas 5 a 10 da dita memória descritiva constam as 

peças desenhadas, que acompanham o projeto  da rede de Abastecimento de 

águas, onde todo o grupo de bombagem e respetivas tubagens está desenhado. 

Daqui resulta, claramente, que todos os concorrentes ao apresentarem a sua 

proposta global para a execução da empreitada, com a apresentação  de lista 

unitária de preços, tiveram oportunidade de conhecer o projeto integral da obra, 

com todas as especificações técnicas, incluindo o Projeto de Segurança Contra 

Incêndios em edifícios e, concretamente, todos os elementos supera referidos 

respeitantes ao sistema hidropressor. Referiu que no Mapa de Medições e 

Orçamento de projeto de execução, no artigo 17.4.1.5. está previsto executar:  

fornecimento  e aplicação de sistema hidropressor tipo Fire Hidroen, modelo 

P4/ENY2A/01 ou equivalente para Rede de Sprinkers incluindo Posto de 

Comando, kit de aspiração, selagem de tubagens, colunas montantes, todos os 

trabalhos, materiais e acessórios necessários à sua correta instalação e 

funcionamento. Foi estimado para este fornecimento, aplicação  e todos os 

materiais e trabalhos de acordo com o projeto, o valor de 45.000,00 euros. A 

empresa especificou  em conformidade  com o mapa  de mediações e orçamento 

de projeto de execução propôs um preço de  2.850,00 euros com a indicação que 

o sistema é GRUNFUS, tipo equivalente. A questão, que já no final da obra a 

empresa adjudicatória suscitou é de que havia um erro no modelo do sistema 

hidropressor, ou seja, não existe no mercado o modelo Y2A, mas apenas o 

modelo Y5A. E com base nesse erro ou omissão  do projeto entende que todos 
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os fornecimentos e trabalhos que excedem o valor apresentado pelo concorrente, 

devem ser pagos com trabalhos a mais. A empresa adjudicatória, com base nesse 

raciocínio apresenta um valor de 58.785,65 euros, para executar os trabalhos 

especificados no Projeto e correspondentes ao modelo Y5A. O modelo Y2A não 

existe no mercado. ---------------------------------------------------------------------------------

-----O senhor Consultor Jurídico referiu que foi feita reunião com os responsáveis 

da adjudicatária para se perceber claramente qual a sua posição ou o responsável 

pelo projeto, e com o presidente do júri do concurso e do técnico que acompanhou 

e executou de empreitada. Da análise de todos os elementos documentais e de 

todos os depoimentos recolhidos concluímos o seguinte: o modelo Y2A não 

existia no mercado à data do lançamento do concurso e da apresentação de 

propostas e continua a não existir. O modelo que existia e existe no mercado é o 

Y5A e é precisamente aquele que é descrito no projeto e memória descritiva a 

que todos os concorrentes tiveram acesso. Se à data de apresentação das 

propostas, as  empresas tivessem consultado o mercado, como se impunha, 

concluiriam que não existia p modelo Y2A, mas sim o modelo Y5A, para o tipo  e 

modelo de hidropressor especificados no projeto e condições técnicas. O lapso 

existente é meramente datilográfico e jamais poderá qualificar-se como um erro 

de projeto imputável ao projetista ou dono da obra. Aliás, o projetista quando 

elaborou o projeto estimou um valor próximo do valor de mercado. É óbvio que o 

concorrente adjudicatório da obra lançou um preço sem consultar o mercado da 

especialidade e dada a sua experiência em obras desta natureza tinha obrigação 

de saber que o valor apresentado é insignificante quando comparado com os 

valores reais dos equipamentos, materiais a aplicar e mão de obra especializada 

a afetar à sua execução. O valor irrisório apresentado, teve consequências na 

adjudicação da empreitada, porquanto se apresentasse um valor próximo da 

realidade, muito provavelmente não teria sido graduado em 1º lugar.----------------

-----Face ao exposto, referiu que somos da opinião que o Município não pode nem 

deve aceitar o valor que ora se pretende apresentar para os trabalhos em causa, 
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porquanto é  patente e notório que o erro suscitado é um lapso  de escrita e não 

um erro ou emissão de projeto, que explicitou  bem os equipamentos, materiais e 

trabalhos a executar no “item” em causa.-----------------------------------------------------

-----A senhora Presidente questionou o senhor Consultor Jurídico se a Câmara 

Municipal deverá responder formalmente à empresa referindo que na sequência  

citada reunião a Câmara Municipal não irá assumir despesa alguma, sendo 

interesse da Câmara Municipal que a obra seja concluída. Referiu ainda, que a 

ideia que defendeu desde o início foi que alguns serviços fossem deslocalizados 

para o Parque Municipal em virtude de não estarem reunidas todas as condições 

para que todos os serviços se desloquem simultaneamente. Acrescentou que  o 

serviço de armazém apesar de ter uma melhoria significativamente positiva é 

alegado, constantemente, que não possuem condições físicas para que a 

melhoria da prestação destes serviços esteja definitivamente colmatada. Porém, 

referiu que a Câmara Municipal ainda não pode proceder à deslocalização de 

serviços em virtude de carecer de vistoria realizada pelos Associação Humanitária 

de Bombeiros Voluntários de Góis, Autoridade da Proteção Civil, entre outras 

entidades, para podermos dizer que reúne todas as condições para poder estar 

em pleno funcionamento. Referiu que é importante não existirem mais atrasos, 

uma vez que a empresa cumpriu com todos o prazos à exceção do que está a 

ser, presentemente, objeto de discussão, pelo que se houver condições para que 

na semana em curso a Câmara Municipal notificar a empresa  para que possamos 

dar início à deslocalização dos serviços municipais.---------------------------------------

-----Dada a palavra, o senhor Dr.º Pedro Pereira Alves, informou que as palavras 

por si anteriormente proferidas constam na informação que será presente à 

Câmara Municipal no sentido de se aperceberem de toda a situação do seu ponto 

de vista, i.e., juridicamente entende que a empresa concorre com determinado 

preço, tendo ficado com a ideia que não consultou o mercado sobre  a descrição 

que a própria empresa faz dos trabalhos a realizar e do equipamento a fornecer, 

sendo que a memória descritiva faz referência a três bombas, sendo que só este 
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equipamento ultrapassava em muito o valor que efetivamente foi colocado no 

chamado “item” referente à execução do fornecimento deste tipo de equipamento 

e trabalhos e materiais a aplicar. Neste sentido, referiu que a empresa de certo 

modo sujeitou-se, uma vez que analisou as três empresas que foram graduadas, 

pelo que a última empresa podia, perfeitamente, vir a ganhar a obra, pelo que foi 

com o valor que a empresa apresentou que levou a que o júri a graduasse em 1º 

lugar, pelo que não pode sob pena de subverter as regras da concorrência vir 

agora dizer que se tratam de trabalhos a mais. Concluiu, referindo que do seu 

ponto de vista se trata de um erro datilográfico e não um erro de projeto ou 

omissão. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que com base no parecer jurídico a Câmara 

Municipal irá notificar a empresa dando conhecimento da posição tomada 

relativamente ao assunto em questão.--------------------------------------------------------- 

-----Dada a palavra o senhor Consultor Jurídico, informou que já se pronunciou 

sobre a questão relativa à solicitação da Empresa Vicente & Vicente, Indústria de 

Iluminação e Decoração, Lda, referindo do que se apercebeu é que é vontade 

política da Câmara Municipal dar satisfação ao pedido formulado pela empresa  

sobre a redução mensal, em 50% do valor total a pagar, para amortização do 

remanescente ainda em dívida, com mais um ano de carência, é nosso 

entendimento que a deliberação devidamente fundamentada do Executivo 

camarário deve ser submetida a aprovação ou ratificação da Assembleia 

Municipal. Porém, antes da deliberação ou ratificação por parte da Assembleia 

Municipal da deliberação da Câmara Municipal deve proceder-se a um 

ajustamento (aditamento) da alínea a) do Regulamento das Condições de 

Cedência dos Pavilhões do Polo Industrial – regra geral – criando-se a alínea l) 

com a seguinte redação: l) os prazos de pagamento e de carência previstas na 

alínea a) deste Regulamento de Condição de Cedência podem ser dilatados por 

deliberação da Câmara Municipal devidamente fundamentada. Aprovado este 

pequeno aditamento, pela Assembleia Municipal que não constitui uma alteração 
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de substância ao Regulamento, deliberação essa, que deve ser aprovada em 

minuta para produzir efeitos imediatos, para de seguida se poder proceder à 

votação da aprovação ou ratificação da deliberação da Câmara Municipal. 

Procedendo-se desta forma resolve-se positiva ou negativamente esta situação, 

e, em caso afirmativo ficam salvaguardadas situações, excecionais, que possam 

vir a verificar-se no futuro. Esta solução de pormenor não prejudica, antes pelo 

contrário, reforça a necessidade de se elaborar um Regulamento Municipal, 

adotado às novas realidades urbanísticas, industriais e tecnológicas, aplicável a 

todas as Zonas Industriais do concelho.-------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que irá dar conhecimento à senhora 

Presidente da Assembleia Municipal sobre o assunto em questão, uma vez que 

irá haver uma ligeira alteração ao Regulamento, i.e., irá haver um aditamento ao 

Regulamento em vigor, pelo que se a deliberação do Executivo for favorável terá 

a mesma de ser submetida à Assembleia Municipal para deliberação. --------------

-----Sobre a questão da água do rio, em nome da Câmara Municipal, apresentou 

as suas sinceras desculpas a todos os munícipes, pelo facto de terem estado 

demasiado tempo sem acesso a água na rede pública. Quanto à questão sobre o 

procedimento que iria ser tomado para colmatar esta situação, cuja informação 

foi proferida pelo trabalhador Luís Anjos em sede do Executivo, lembrou que o 

Executivo deliberou sobre o procedimento a tomar relativamente a uma nova 

captação de água, tendo sido dadas indicações para que os serviços 

procedessem a abertura de procedimento concursal por ajuste direto, não tido 

sido apresentada qualquer proposta pela empresa convidada, pelo que foi 

proposto  pelo trabalhador Francisco Dias a extinção do referido procedimento, 

tendo sido dadas indicações para abertura de novo procedimento concursal para 

o efeito, sendo que pela informação que possui trata-se de um processo que se 

encontra estagnado. ------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ainda sobre este tema, referiu que foi dada autorização  para aquisição da 

tubagem e criação de uma estação elevatória, tendo sido feito contacto com uma 
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empresa de Leiria para que possa fornecer as bobines no sentido de que se possa 

dar início à obra na semana em curso sendo esse o feed-back que tem do senhor 

Luís Anjos, esperando que cumpra.------------------------------------------------------------

-----Para conclusão deste tema, apresentou o seu reconhecido agradecimento à 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Góis que estão desde 

sábado no terreno com uma cisterna para transporte de água, a par com duas 

cisternas contratadas, porém referiu que após contactos realizados pela sua 

pessoa a Câmara Municipal irá dispensar uma cisterna contratada, uma vez que 

a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Pedrógão disponibilizou 

uma cisterna para o transporte de água, por forma a que haja uma diminuição dos 

custos com o transporte de água. Referiu ainda, que também junto do senhor 

Secretário de Estado do Ambiente foram também tomadas algumas diligências 

sobre o assunto em questão tendo exposto todos os problemas que resultam do 

estado em que se encontra a água do rio Ceira, nomeadamente em termos 

financeiros resultante do aluguer das cisternas, realçando que solicitou ao senhor 

Secretário de Estado que olhe de uma maneira diferente para o nosso concelho, 

tendo obtido como resposta que no dia de hoje iria contactar a Presidência do 

Fundo Ambiental a expor a situação.---------------------------------------------------------- 

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

referindo que quando fez na sua intervenção referência ao estado em que se 

encontra o rio Ceira, fê-lo porque teve a oportunidade de verificar que pelo aspeto 

das margens do rio se trata de uma situação recorrente, pelo que no período do 

inverno, dificilmente, teremos água do rio própria para consumo, devendo a 

Câmara Municipal junto das entidades competentes solicitar informação 

devidamente fundamentada, para que se possa tomar uma posição sobre quais 

os procedimentos a tomar futuramente.-------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que a informação que dispõe foi-lhe 

transmitida por um trabalhador da Câmara Municipal, uma vez que a contatou 

telefonicamente sobre o estado do tempo em Ribeira de Ádela e Carrimá  o que 
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iria fazer com que o rio sofresse alterações. Realçando que quem gere os 

recursos hídricos  deverá pronunciar-se sobre o estado do rio, sendo este o ponto 

de situação. Concluiu, referindo  que a captação no rio Sótão é uma alternativa, 

porém o rio Ceira terá que ser muito discutido, um vez se já era um assunto    no 

ordem do dia, pelo que com esta calamidade devem todas as entidades públicas 

pronunciarem-se sobre este assunto.---------------------------------------------------------- 

-----Dada a palavra, a senhora Vereadora referiu que o estado do rio Ceira faz-

nos pensar, uma vez que sempre houve ocorrência incêndios, bem como de 

cheias e trovadas, intrigando-a o porquê de somente no presente ano, após 

alterações atmosféricas, o rio ficar no atual estado, pelo que deve a Câmara 

Municipal solicitar explicações às entidades que têm competência na área.--------  

-----Dada a palavra, o senhor Vereador Mário Barata Garcia referiu a existência 

de dois problemas, um é o abastecimento de água ao domicilio, sendo o outro  a 

questão do rio, mesmo que se resolva o problema da água com transporte em 

sistemas alternativos, o problema do rio mantém-se. Referiu que da reunião com 

empresa Águas Centro Litoral  ficou de ser analisada a possibilidade  de 

construção de uma conduta até Góis a partir do ponto de entrega de água situado 

na freguesia de Vilarinho do vizinho concelho da Lousã para que, em caso de 

emergência, o abastecimento se possa fazer em condições de segurança e em 

quantidade necessário.---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

-----a) Usou da palavra o senhor Orlando Cide Antunes Alvarinhas referindo que 

na última reunião da Câmara Municipal do passado ano de 2017, foi por si 

colocada uma questão sobre a erosão de terras numa propriedade sua na Av. 

Padre António Dinis, na freguesia de Góis, tendo sido dito nessa reunião que a 

senhora Presidente em conjunto com o senhor Consultor Jurídico desta Câmara 

que iria averiguar se a responsabilidade da Câmara Municipal a construção do 

muro de suporte. Referiu que, para a sua pessoa não há dúvidas de quem é o 
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responsável, porém desejava saber se este assunto já está resolvido no sentido 

de saber com o que poderá contar.-------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que aquando a questão apresentada, solicitou 

ao senhor Consultor Jurídico da Câmara Municipal, Dr.º Pedro Pereira Alves para 

se deslocar ao locar no sentido de ter conhecimento de toda a situação. -----------

-----Dada a palavra, o senhor Dr.º Pedro Pereira Alves, referiu ter-se deslocado 

ao local acompanhado pelo senhor Orlando Cide Antunes Alvarinhas, tendo para 

o efeito realizado um registo fotográfico, que enviou para os se4rviços da Câmara 

Municipal. Referiu, que no seu entender existem duas situações. A primeira tem 

haver com a situação junto à estrada que tem a ver realmente com uma obra 

executada e que de alguma forma faz com que haja escorrência de uma linha 

água para a propriedade e, naturalmente, causa danos, pensa que se trata de 

responsabilidade de quem tem a administração da linha de água e de quem 

efetuou as obras na via pública, sendo um facto visível na altura em que efetuou 

a visita ao local, havendo sinais evidentes de existir uma drenagem de água da 

via pública que desaguava na propriedade, tendo como consequência a causa de 

danos e prejuízo na propriedade. A segunda situação existente na citada 

propriedade no seu entender carece de um maior grau de complexidade tem 

haver exatamente com as margens do rio, uma vez que a mesma está inserida 

numa zona de praia fluvial, havendo reentrâncias da própria corrente do rio que 

efetivamente que de alguma forma acabou por desfigurar a propriedade. 

Acrescentou que, essa reentrância é visível no local e nas fotografias remetidas, 

colocando-se nesta situação de quem é a responsabilidade. Referiu a inexistência 

de muros a vedar a propriedade e na não existência dos mesmos, sempre que 

existe uma cheia no rio é obvio que a propriedade tem tendência a diminuir a sua 

área, havendo reentrâncias salientes  que contribuem para a diminuição da área 

útil da propriedade arável. Referiu que esta questão merece um estudo mais 

aprofundado por forma a saber se a responsabilidade cabe ao Município ou se 

cabe a outra Entidade Pública, uma vez que estamos em presença de um rio que 
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tem o seu percurso e margens, e nestas circunstâncias parece-lhe que a 

responsabilidade poderá, naturalmente, imputar-se não só ao Município, do seu 

ponto de vista ao domínio hídrico nacional, sendo que ainda não se pronunciou 

sobre este ponto porquanto desejaria aprofundar sobre este assunto por forma a 

pronunciar-se sobre os prejuízos que ali se verificam. ------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que se trata de um assunto que se prolonga no 

tempo pelo que solicitou ao senhor Consultor Jurídico que emita parecer sobre o 

assunto, uma vez que caso se verifique a existência de responsabilidade da 

Câmara Municipal, o assunto seja tratado no mais célere espaço de tempo no 

sentido de não causar mais prejuízos ao munícipe.---------------------------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

Administrativo, a senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz não 

participou na votação por não ter estado presente na sessão a que a mesma 

respeita.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.2 – RESTABELECIMENTO DA FLORESTA AFETADA POR AGENTES 

BIÓTICOS E ABIÓTICOS OU ACONTECIMENTOS CATASTRÓFICOS – 

INCÊNDIOS DE JUNHO DE 2017/CONCURSO PÚBLICO/ALTERAÇÃO À 

DELIBERAÇÃO DO EXECUTIVO DE 27.02.2018 – A senhora Presidente deu 

conhecimento de que a alteração à deliberação do Executivo de 27.02.2018, vem 

na sequência do pedido de esclarecimento do Tribunal de Contas, porquanto no 

contrato do referido procedimento constava o nome Técnica Superior Maria de 

Lurdes Calhau Rodrigues para Gestora do contrato a qual tem como função 

acompanhar de forma permanente a execução do mesmo e na referida 
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deliberação consta na alínea h) o nome da Técnica Superior Sandra Maria 

Gonçalves Coelho nessa qualidade.------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, alterar a 

deliberação do Executivo de 27.02.2018, na parte respeitante à alínea h) Nomear 

a Técnica Superior Maria de Lurdes Calhau Rodrigues para Gestora do contrato 

a qual tem como função acompanhar de forma permanente a execução do 

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

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

3.3 – GRUPO DE CIDADÃOS ELEITORES INDEPENDENTES POR 

GÓIS/EXPOSIÇÃO PÚBLICA DAS ATAS DAS REUNIÕES DO EXECUTIVO – 

A senhora Presidente informou que os senhores Vereadores do Grupo de 

Cidadãos Eleitores Independentes por Góis solicitaram no p.p. dia 27.08.18, a 

inclusão do presente assunto na ordem de trabalhos, tendo como fundamento as 

disposições  plasmadas na alínea a) do nº1 do artº. 53 da Lei 75/2013, de 12 de 

setembro e legislação subsequente, o disposto no CPA – nº2 do art.º 34º do DL 

4/2015, de 07 de janeiro e o inserto na alínea a) do art.º 7º do Regimento da 

Câmara Municipal de Góis.-----------------------------------------------------------------------

-----Neste sentido, referiu que na vida temos que ter na consciência de que errar 

é humano, pelo que na última reunião não esteve presente a senhora Vereadora 

Maria Helena Antunes Barata Moniz, o senhor Vereador José Alberto Domingos 

Rodrigues trouxe uma missiva de que não constava no teor da ata as palavras 

proferidas pela senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz no que 

concerne a que na ata do dia dez de julho constar estar por extenso dia dez de 

junho, tendo sido de imediato reportado na ata a solicitação feita pelo senhor 

Vereador. Referiu que face ao exposto, no dia de hoje sente-se no mesmo direito  

de dizer que o requerimento dos senhores Vereadores do Grupo de Cidadãos 

Eleitores Independentes por Góis enferma de um erro, porquanto solicita a 

inclusão deste ponto na Ordem de Trabalhos da reunião ordinária a realizar no 
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próximo dia 15 de março, pelo que poderia dizer sempre que lhe assiste o direito 

de requerer que esse  erro fosse devidamente corrigido.--------------------------------- 

-----Sendo um assunto que cujo agendamento foi solicitado pelos senhores 

Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, a senhora 

Presidente deu a palavra as subscritores do mesmo para se pronunciarem.-------

-----Usou da palavra o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues, que  

iniciou a sua intervenção apresentando as suas desculpas pelo facto de no ofício 

remetido à Câmara Municipal, datado de 27.08.18, constar a solicitação de 

agendamento do presente assunto  para a reunião ordinária a realizar no próximo 

dia 15 de março, salientando que na proposta anexa a esse ofício a data está 

correta, ou seja, agendamento para reunião ordinária de 11.09.18. Referiu que 

têm acontecido várias coisas relativamente às atas e a alguns documentos, sendo 

seu entendimento que à semelhança da Assembleia Municipal de Góis devem os 

anexos serem também publicitados aquando a publicação das atas, porquanto 

existem pontos que remetem para os mesmos, fazendo todo o sentido que estes 

sejam publicados. Acrescentou, que a publicitação dos anexos da ata faz parte 

dos princípios da transparência que presentemente está muito em vogue, pelo 

que devem os anexos devem estar também acessíveis aquando a publicação das 

atas da Câmara Municipal por forma a qualquer munícipe e outros interessados 

os queiram também ler. Face às suas palavras sugeriu que futuramente devem 

os anexos, caso a publicação dos mesmos seja objeto de deliberação, ser 

também rubricados pela Vereação.------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que solicitou a Técnica responsável pela 

elaboração das Atas que se pronunciasse sobre o assunto.-----------------------------

-----A Técnica Superior, Liliana Maria Rosa Pinto, informou que não se pronunciou 

sobre o assunto, salientando que o procedimento que toma em relação à 

publicitação das Atas é o mesmo tomado anteriormente ao ano de 2008 pelos 

Secretários das Reuniões da Câmara Municipal, i.e., após aprovação da ata pelo 

Executivo, a mesma é publicitada na web página da Câmara Municipal, não 
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constando na publicitação da mesma os Anexos.------------------------------------------

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

que fazer menção que se trata de um procedimento que é uma prática nos 

serviços é a pior coisa que se pode proferir, uma vez que é prática na 

administração pública dizer-se que “faço assim, porque se fazia assim”, sendo um 

facto que as coisas devem evoluir. Pelo que, referiu que é entendimento dos 

Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, com a 

presente proposta que deve ser posta em prática a publicação das atas com os 

respetivos anexos.----------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que quanto às atas a Câmara Municipal tem 

de dar cumprimento ao legalmente imposto, pelo que se a legislação obrigar a 

publicitar as atas e estas com os anexos, irá dar indicações para que seja tomado 

este procedimento. Neste sentido, solicitou à senhora secretária do Executivo que 

recolha informação sobre a obrigatoriedade legal de publicitação das atas e 

respetivos anexos, sendo seu entendimento que a publicitação dos mesmos 

poderá ser obrigatória, uma vez que quando uma ata é  tornada pública e remete 

para um anexo e, verificando-se a falta do mesmo, poderá subentender-se que 

está a ser sonegada informação.----------------------------------------------------------------

-----O senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues referiu que por ser 

entendimento dos Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes 

por Góis que a não publicitação dos anexos da ata sonega informação, foi 

sugerido na proposta apresentada que devem os mesmos serem de igual modo 

publicitados com as respetivas atas.-----------------------------------------------------------

-----Usou da palavra o senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio 

referindo que na proposta dos senhores Vereadores do Grupo de Cidadãos 

Eleitores Independentes por Góis plasma “é entendimento dos mesmos que a 

forma como as atas do Executivo vêm sendo expostas no âmbito da sua difusão 

pública no site do Município são, no mínimo feridas de irregularidades”, 

questionando se as irregularidades patentes nas atas são pelo facto de as 
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mesmas serem publicitadas sem os respetivos anexos.----------------------------------

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

a existência de várias irregularidades, sendo a falta dos anexos uma destas, entre 

outras, apresentando como exemplo constar em ata um mês a que a mesma não 

se refere, realçando que, sobretudo, a irregularidade tem a ver com a não inclusão 

dos anexos aquando a publicitação das atas.----------------------------------------------- 

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

mencionou que a troca de palavra em relação ao mês se trata de um erro  

desculpável e, portanto, não penalizável, e que poderá ser devidamente corrigido. 

Ainda sobre o assunto em análise, referiu que após consulta a alguns sites das 

Câmara Municipais do distrito, como Arganil, Tábua, Oliveira do Hospital, 

Penacova e Lousã, verificou que das atas publicitadas em nenhuma consta 

qualquer anexo. Pelo não tendo conhecimento legal da obrigatoriedade de 

publicitação dos mesmos, somente se irá pronunciar favoravelmente à presente 

proposta, quando possuir conhecimento legal, caso a lei não estabeleça esse 

procedimento, deverá apenas ser cumprido o estabelecido.-----------------------------

-----Quanto às publicações das Atas da Assembleia Municipal de Góis relativas 

ao mandato em curso, referiu que pelo que pode constatar os anexos que a 

constituem são as propostas apresentadas pelos Grupos Municipais.  Ainda sobre 

as atas da Câmara Municipal de Góis, referiu que estas são demasiadamente 

exaustivas na exposição de alguns assuntos, entendendo que não deve o 

Executivo sobrepor situações, embora alguns anexos constantes nas mesmas 

sejam de âmbito técnico, não lhe parecendo que alguém falsifique estes 

documentos, em virtude de se tal facto acontecer será demasiado grave o que 

levaria a que se tomasse um procedimento de âmbito disciplinar e criminal. 

Quanto às assinaturas, referiu que dos sítios das Câmaras Municipais que 

consultou somente uma é que tinha a ata rubricada por todo o Executivo e no final 

da mesma assinada pelo Presidente da Câmara Municipal e Secretário, existindo 

algumas sem qualquer assinatura e outras somente assinadas no final da mesma 
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pelo Presidente da Câmara Municipal e Secretário. Terminou, referindo se a lei 

determinar que ata tem de ser exposta com anexos, a sua posição relativamente 

a este assunto será favorável, contudo solicitou para o efeito informação legal 

sobre este procedimento.--------------------------------------------------------------------------

-----Usou da palavra o senhor Vereador Mário Barata Garcia referindo que a 

suscitada questão das atas é importante entendendo que estes documentos 

devem reproduzir o que se passou na discussão que conduziu às deliberações 

dos assuntos presentes nas reuniões do Executivo. No entanto para que se 

cumpra o estabelecido legalmente basta a divulgação e difusão através de Edital 

das respetivas deliberações, para que estas ganhem eficácia externa. Por isso 

divulgar publicamente o conteúdo integral das Atas, que é uma prática desta 

Autarquia e que não é acompanhada pela maioria das outras congéneres, 

depende sempre da vontade do Executivo e não de uma obrigação imposta pela 

legislação. Assim deve-se decidir pela divulgação ou não assim como dos 

respetivos Anexos.---------------------------------------------------------------------------------- 

-----Usou da palavra a senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz 

referindo que já viu, por várias vezes, que o seu entendimento pela causa pública 

é diferente do restante Executivo, por entender que quanto mais transparente  se 

passar estes assuntos para a opinião pública melhor, por não haver nada de 

sigiloso nos assuntos discutidos nestas reuniões. Referiu, que os Vereadores 

eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis não afirmam 

que é obrigatório a publicitação dos anexos, porém entendem que não faz sentido 

remeter uma deliberação que se votou por unanimidade ou por maioria, 

remetendo a mesma para o anexo, as pessoas ficam completamente sem saber 

o motivo que determinou esse sentido, nem qual o teor do anexo. Face às suas 

palavras, referiu que para a sua pessoa faria todo sentido que o público em geral 

e os munícipes pudessem ter acesso aos anexos, uma vez que por vezes estes 

são bem importantes sendo também a justificação de algumas tomadas de 

posição de algumas deliberações, sendo exemplo disso um caso bem recente, 
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que lendo a Ata não se percebe bem qual o sentido  daquele voto e se calhar se 

a Ata tivesse lá o anexo e se o pudessem consultar, perceberiam o porquê 

daquela decisão.------------------------------------------------------------------------------------  

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

apresentou como exemplo que alguém faz uma exposição sobre um determinado 

assunto a nível pessoal, sendo entendimento da senhora Presidente da Câmara 

Municipal levar o assunto à reunião da Câmara Municipal para que o Executivo 

tome uma deliberação sobre o mesmo, pelo que questionou se também essa 

situação terá de ser exposta ser for considerada anexo à ata.--------------------------

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

que se a decisão for favorável a esse munícipe, conforme anexo,  é evidente que 

temos que ter algum cuidado, pelo que o anexo não devia ser exposto, pelo que 

se não desejarmos que o anexo conste em ata, dever-se-á que decidir sem 

remeter para o anexo.------------------------------------------------------------------------------ 

-----A senhora Presidente referiu que apesar das reuniões serem públicas a 

documentação presente nas mesmas é da esfera do Executivo, cabendo à sua 

pessoa única e simplesmente dar conhecimento ao Executivo da documentação 

para se pronunciar sobre a mesma. Pelo que, presentemente, cabe ao Executivo  

deliberar sobre a proposta apresentada pelos senhores Vereadores do Grupo de 

Cidadãos Eleitores Independentes por Góis.-------------------------------------------------

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

da senhora Presidente e do senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal e do 

senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio, e, dois a favor dos 

senhores Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis 

não aprovar a presente proposta.--------------------------------------------------------------- 

3.4 – GOIS MOTO CLUBE/25º RAIDE TT DE GÓIS – PARAÍSO TODO-

TERRENO – A senhora Presidente informou que o Góis Moto Clube pretende 

realizar nos dias 22 e 23 de setembro o 25º Raide de Góis – Paraíso Todo-

Terreno, prova pontuável para o Campeonato Nacional de Todo o Terreno, pelo 
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que em comunicação remetida à Câmara Municipal, no p.p. dia 28.08.18, 

solicitaram autorização para a realização da referida prova desportiva.--------------

-----A Câmara tomou conhecimento e, em conformidade com o artigo 52 do 

Regulamento das Atividades Diversas, deliberou, por unanimidade, licenciar o 25º 

Raide TT de Góis – Paraíso Todo-Terreno ao Góis Moto Clube, licenciamento 

condicionado ao parecer favorável das competentes entidades.----------------------- 

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

3.5 – EDP/REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – A Câmara tomou conhecimento 

e deliberou por unanimidade aprovar o seguinte orçamento para infraestruturas 

elétricas de baixa tensão na União de Freguesias de Cadafaz e do Colmeal: -----

---a) Local: Lar da Cabreira, União de Freguesias de Cadafaz e do Colmeal, no 

montante trezentos e vinte e oito euros e quarenta e sete cêntimos.------------------

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

3.6 – REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AOS ESTUDANTES 

DO ENSINO SECUNDÁRIO E SUPERIOR/RATIFICAÇÃO –  Foi presente a 

informação do Núcleo de Desenvolvimento Social, Cultural e Económico – Serviço 

de Ação Social, Formação, Emprego e Juventude, datada de 27.07.18, 

relativamente à inclusão das situações excecionais apresentadas para efeitos de 

atribuição do apoio económico aos estudantes do ensino secundário e superior 

de acordo com as respetivas alíneas do Regulamento em vigor, autorizada por 

despacho da senhora Presidente em 28.08.18.--------------------------------------------- 

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

que a informação técnica levanta algumas dúvidas, sendo seu entendimento que 

a mesma dever ser mais explícita e concreta, devendo a mesma referir a 

existência de documentação comprovativa das situações apresentadas.------------ 

------A senhora Presidente informou que irá solicitar informação sobre a 

excecionalidade, devidamente comprovada, das situações apresentadas.---------- 

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

despacho da senhora Presidente de 28.08.18.---------------------------------------------- 
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-----A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos.-------

3.7 – REGULAMENTO MUNICIPAL DO MECANISMO DE APOIO À 

RECONSTRUÇÃO DAS HABITAÇÕES NÃO PERMANENTES AFETADAS 

PELOS INCÊNDIOS DE 2017/INÍCIO DE PROCEDIMENTO – A senhora 

Presidente referiu que o artigo 154º da Lei nº114/2017, de 30 de setembro, institui 

um mecanismo de apoio às pessoas singulares ou aos agregados familiares para 

a reconstrução de habitações não permanentes afetas pelos incêndios, através 

da concessão de empréstimos, por parte do Fundo de Apoio Municipal (FAM), 

aos municípios abrangidos pelas Resoluções do Conselho de Ministros nºs101-

B/2017, de 12 de julho e 148/2017, de 2 de outubro. Mais referiu que, a 

regulamentação do mecanismo foi definido pela Portaria nº173-A/2018,  de 15 de 

junho, alterada pela Portaria nº243/2018, de 3 de setembro, conforme permite o 

artigo 83º da Lei nº33/2018, de 15 de maio. Referiu ainda que, o apoio se 

concretiza mediante a concessão de um empréstimo aos municípios junto do 

Fundo de Apoio Municipal (FAM), que por sua vez o concedem às pessoas 

singulares ou aos agregados familiares, de acordo com as condições a definir em 

regulamento municipal, que deve definir o disposto no nº4 do artigo 4º da 

supracitada Portaria. Acrescentou, que determina o nº1, do artigo 98º do Código 

do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei nº4º/2015, de 

7 de janeiro, que o início do procedimento de elaboração ou modificação de 

regulamentos  é publicitado no site do Município, com indicação do órgão que 

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

-----Face ao exposto, no âmbito da competência prevista na alínea k), do nº1, do 

artigo 33º da Lei nº75/20116, d e12 de setembro, alterada pelas Leis nºs 25/2015, 

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

conformidade com o previsto no nº1, do artigo 98º do Decreto-Lei nº4/2015, d e7 

de janeiro, propôs que a Câmara Municipal delibere:--------------------------------------
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-----1. Dar início ao procedimento de elaboração do Regulamento Municipal do 

Mecanismo de Apoio à Reconstrução das Habitações Não Permanentes Afetadas 

pelos Incêndios;--------------------------------------------------------------------------------------

-----2. Que a constituição como interessados  e a apresentação de contributos 

para a elaboração do referido Regulamento se processo por meio de 

requerimento, entregue no Serviço de Atendimento ao Munícipe (Balcão Único) 

do Município durante o horário normal de expediente (de segunda a sexta feira 

das 9h00 às 17h00), remetido por correio dirigido à Presidente da Câmara 

Municipal, Praça da República, 3330-310 Góis ou por correio eletrónico para o 

endereço dag@cm-gois-.pt, num prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados 

a partir da data de publicação no site do Município, em www.cm-gois.pt;------------

-----3. Que se proceda à publicação no sítio do Município na Internet o início do 

procedimento.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----1. Dar início ao procedimento de elaboração do Regulamento Municipal do 

Mecanismo de Apoio à Reconstrução das Habitações Não Permanentes Afetadas 

pelos Incêndios;--------------------------------------------------------------------------------------

-----2. Que a constituição como interessados  e a apresentação de contributos 

para a elaboração do referido Regulamento se processo por meio de 

requerimento, entregue no Serviço de Atendimento ao Munícipe (Balcão Único) 

do Município durante o horário normal de expediente (de segunda a sexta feira 

das 9h00 às 17h00), remetido por correio dirigido à Presidente da Câmara 

Municipal, Praça da República, 3330-310 Góis ou por correio eletrónico para o 

endereço dag@cm-gois.pt, num prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis contados a 

partir da data de publicação no site do Município, em www.cm-gois.pt;--------------

-----3. Que se proceda à publicação no sítio do Município na Internet o início do 

procedimento.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

mailto:dag@cm-gois-.pt
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3.8 – ESTRUTURA ORGÂNICA MUNICIPAL/PROPOSTA DE ALTERAÇÃO – A 

senhora Presidente informou que a presente proposta não é para deliberação,  

sendo somente para conhecimento do Executivo, sendo que numa reunião de 

trabalho é sua intenção aprofundar a proposta em análise. Informou que a sua 

pessoa não a leu com profundidade de forma a que possa no dia de hoje defende-

la da melhor forma, havendo algumas dúvidas na interpretação da lei naquilo que 

é a dimensão do nosso município, com menos de dez mil habitantes, embora 

pensa que não há os constrangimentos que houveram no passado, relativamente 

à criação de unidades orgânicas, porque no passado um município com a nossa 

dimensão não podia ter mais do que duas, pelo que na altura foi a criação 

somente de duas unidades orgânicas  e um núcleo, sendo que toda esta situação 

está ultrapassada. Face ao exposto, referiu que é sua proposta  que a discussão 

do presente assunto deverá ser feita em privado, consubstanciando-se esta no 

documento facultado ao Executivo, solicitando que todos os analisassem, sendo 

seu compromisso agendar uma reunião com o Executivo antecipadamente a este 

assunto ser agendado para deliberação. -----------------------------------------------------

-----Usou da palavra o senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio, 

referindo que o documento facultado ao Executivo  na página nº3, refere que 

“Assim, face ao exposto, e considerando as disposições no Decreto-Lei 

nº305/2009, de 23 de outubro, propõe-se  que a Câmara Municipal delibere que 

a adequação da estrutura orgânica do Município de Góis se desenvolva nos 

seguintes moldes (…). Caso a presente proposta venha a ser aprovada nos 

termos anteriormente sugeridos, e por força do disposto no artigo 6º do Decreto-

Lei nº305/2009, de 23 de outubro, deverá a mesma ser submetida à discussão e 

votação da Assembleia Municipal.” ------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente na sequência das palavras citadas pelo senhor 

Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio, referiu que aquando a 

apresentação deste assunto fez um preâmbulo, referindo que neste momento 

tinha algumas dúvidas na interpretação da lei, pelo que pediu que hoje apenas se 
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tome conhecimento da proposta, para que possamos ter a melhor discussão no 

momento da decisão. ------------------------------------------------------------------------------ 

-----Usou da palavra o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues 

questionando se a senhora Presidente não retira da Ordem de Trabalhos a 

proposta em questão.------------------------------------------------------------------------------ 

-----A senhora Presidente referiu que a sua proposta é que haja um 

reagendamento deste assunto para efeitos de deliberação.-----------------------------

-----O senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues referiu que é plasmado 

no documento em discussão que se trata de uma proposta para o Executivo 

deliberar e posteriormente a mesma ser remetida à Assembleia Municipal para 

aprovação.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente reafirmou as palavras por si anteriormente proferidas, 

que somente apresentou o presente assunto para o Executivo ter conhecimento 

e analisar a proposta em questão, para que oportunamente aquando o assunto 

for reagendado a sua pessoa possa explicá-lo dentro do espirito da lei.------------- 

-----O  senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues referiu que a proposta 

foi apresentada ao Executivo no sentido de ser aprovada, conforme plasma o 

documento, tendo a senhora Presidente mencionado que apenas a mesma era 

para conhecimento do Executivo, realçando que outras situações houveram que 

foi entregue o documento antes deste ser agendado, para efeitos de 

conhecimento e posteriormente o mesmo ser agendado para deliberação.---------

-----Face às palavra do senhor Vereador, a senhora Presidente referiu que 

atendendo aos timings da Assembleia Municipal o que se tentou foi preparar  um 

documento, tendo consciência que tanto esta, como outras propostas devem ser 

discutidas, ponderadas, ver qual o impacto real que no futuro pode a mesma ter 

no orçamento municipal. Quando  a Câmara Municipal  deliberar no sentido de 

alterar a estrutura orgânica, naturalmente que depois os todos momentos 

seguintes serão sempre objeto de deliberação do Executivo, em virtude de a 

Câmara Municipal pode alterar a estrutura mas naquelas que são as reais 
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necessidades dos serviços em termos de recursos humanos não é competência 

da Presidente da Câmara. Pelo que solicitou que fosse considerada para 

conhecimento e que numa próxima reunião seja agendada, posteriormente  a 

reunião com o Executivo para partilhar as razões desta proposta de alteração da 

estrutura orgânica .--------------------------------------------------------------------------------- 

-----Usou da palavra o senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio 

referindo entender a posição da senhora Presidente , tendo ficado surpreendido 

com o agendamento deste assunto para a presente reunião, dado o melindre que 

irá ter na estrutura dos serviços, pelo que deveria numa primeira fase o assunto 

ter sido objeto de discussão,  para que todo o Executivo tivesse conhecimento do 

que se pretende com a proposta em causa e das razões objetivas que determinam 

uma mudança desta natureza.-------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que inicialmente quando viu o que a lei nos 

permitia, era tentar de facto que de acordo com o espírito da lei que tivéssemos 

uma Câmara o mais moderna possível e com visão de futuro, porque o facto de 

se criarem estruturas orgânicas não tem que obrigatoriamente se promover a 

ocupação dos lugares, pelo que podemos ver qual é o funcionamento da 

organização, quais as necessidades e o que é que pode vir de facto resolver 

algumas lacunas do serviço, vendo isto como uma mudança de paradigma  para 

o futuro da organização da Câmara Municipal.--------------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento da proposta de alteração da Estrutura 

Orgânica Municipal.---------------------------------------------------------------------------------  

3.9 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL/RATIFICAÇÃO – A senhora 

Presidente levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno de 

transferências correntes, datado do dia vinte e nove de agosto do ano em curso, 

cujo documento constitui o Anexo I da presente Ata, no sentido de o Executivo 

nos termos previstos no artigo 164º, da Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, ratificar o 

seu despacho de 29.08.2018.--------------------------------------------------------------------

3.9.1 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 
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GÓIS – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, ratificar a 

referida transferência corrente no montante de dez mil euros, cuja finalidade é o 

apoio na aquisição de viatura de combate a incêndios (veículo florestal de 

combate a incêndios), autorizada por despacho da senhora Presidente em 

29.08.18.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.10 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – A senhora Presidente 

levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno de transferências 

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

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

3.10.1 – CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS – A Câmara tomou conhecimento 

e deliberou, por unanimidade, aprovar a referida transferência de correntes no 

montante de mil euros, cuja finalidade é o apoio na manutenção 

corrente/funcionamento do PMID – Programa Municipal de Inclusão e 

Desenvolvimento.----------------------------------------------------------------------------------- 

-----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 ao Centro Social 

Rocha Barros.---------------------------------------------------------------------------------------- 

3.10.2 – IRMANDADE 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.---------------------------- 
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3.10.3 – ADIBER – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

aprovar a referida transferência de correntes no montante de vinte mil euros, cuja 

finalidade é o apoio ao funcionamento de projetos diversos e apoio nas parcerias 

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

3.10.4 – 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 o 

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

3.10.5 – 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.---------------- 

3.10.6 – 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.--------------------------------------------------------- 

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

3.11 – 16ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018/RATIFICAÇÃO – Nos 

termos  previstos no artigo 164º, da Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, dado ser a 

Câmara Municipal e em conformidade com o previsto 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 
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30 de março, e 69/2015, de 16 julho, e 7-A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 

28 de dezembro e 50/2018 de 16 de agosto, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, ratificar a 16ª alteração ao Orçamento Municipal para o Ano de 

2018, que importa, no orçamento da parte da despesa, em 10.000,00€ (dez mil 

euros) tanto nos reforços como nas anulações, autorizada por despacho da 

senhora Presidente em 29.08.18, cuja cópia constitui o Anexo III da presente Ata.- 

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

3.12 –  16ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018/RATIFICAÇÃO – Nos termos  

previstos no artigo 164º, da Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, dado ser a Câmara 

Municipal e em conformidade com o previsto 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 e 50/2018 de 16 de agosto, a Câmara deliberou, por unanimidade, 

ratificar a 16ª alteração Grandes Opções do Plano para o Ano de 2018, que 

importa, no orçamento da parte da despesa, em 10.000,00€ (dez mil euros) tanto 

nos reforços como nas anulações, autorizada por despacho da senhora 

Presidente em 29.08.18 cuja cópia constitui o Anexo IV da presente Ata.---------- 

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

3.13 – 17ª 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 e 50/2018, de 

16 de agosto, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 17ª alteração ao 

Orçamento Municipal para o Ano de 2018, que importa, no orçamento da parte da 

despesa, em 97.000,00€ (noventa e sete mil euros) tanto nos reforços  e 

89.787,97€ (oitenta e novel mil, setecentos e oitenta e sete euro noventa e sete 

cêntimos) nas anulações, cuja cópia constitui o Anexo V da presente Ata.---------- 

-----A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos.-------- 
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3.14 – 17ª 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 50/2018, de 16 de agosto 

a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 127 alteração às Grandes 

Opções do Plano para o Ano de 2018, que importa em 75.000,00€ (setenta e 

cinco mil euros) nos reforços e 149.787,97€ (cento e quarenta e nove mil, 

setecentos e oitenta e sete euros e noventa e sete cêntimos), cuja cópia constitui 

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

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

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

total de movimentos da tesouraria do dia dez de setembro do ano em curso, no 

montante de um milhão, quatrocentos e vinte mil, seiscentos e sessenta e quatro 

euros e quarenta e três cêntimos.--------------------------------------------------------------- 

4 – APROVAÇÕES EM MINUTA: RESTABELECIMENTO FLORESTA AFETADA 

POR AGENTES BIÓTICOS E ABIÓTICOS OU ACONTECIMENTOS CATASTRÓFICOS 

– INCÊNDIOS DE JUNHO DE 2017/CONCURSO PÚBLICO/ALTERAÇÃO À 

DELIBERAÇÃO DO EXECUTIVO DE 27.02.2018; GOIS MOTO CLUBE/25º RAIDE TT 

DE GÓIS – PARAÍSO TODO-TERRENO; EDP/REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; 

REGULAMENTO PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AOS ESTUDANTES DO ENSINO 

SECUNDÁRIO E SUPERIOR/RATIFICAÇÃO; REGULAMENTO MUNICIPAL DO 

MECANISMO DE APOIO À RECONSTRUÇÃO DAS HABITAÇÕES NÃO 

PERMANENTES AFETADAS PELOS INCÊNDIOS DE 2017/INÍCIO DE 

PROCEDIMENTO;  MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL/RATIFICAÇÃO; 

MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES; 16ª ALTERAÇÃO AO 

ORÇAMENTO/ANO 2018/RATIFICAÇÃO; 16ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 

2018/RATIFICAÇÃO; 17ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018; 17ª 

ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018.---------------------------------------------------------------------- 
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----E, não havendo outros assuntos a tratar, a senhora Presidente declarou 

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

se lavrou a presente ata, sob a responsabilidade da Secretária.----------------------- 

                 

                 Presidente da Câmara Municipal,                      A Secretária, 

                 ________________________                      _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


