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A T A  D A  R E U N I Ã O  D E  

V I N T E  E  Q U A T R O  D E  S E T E M B R O  D E  2 0 1 8  

 
-----No dia vinte e quatro 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 – CIM-RC/ESTUDOS DE AGREGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS/ADENDA AO ACORDO 

CONTRATUAL DE COLABORAÇÃO------------------------------------------------------------------- 

3.3 – MUNICÍPIO DE CASCAIS/RALLY DE PORTUGAL HISTÓRICO------------------------ 

3.4 – CECÍLIA CORTEZ FALCÃO GOMES E MARIA ALICE CORTEZ HENRIQUES 

FALCÃO JOAQUIM/AUMENTO DE COMPARTES------------------------------------------------- 

3.5 – OBRAS PARTICULARES/ANTÓNIO PAULO BARATA FERREIRA LIMA----------- 

3.6 – OBRAS PARTICULARES/FERNANDO MANUEL DE ALMEIDA BARATA---------- 

3.7 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇÃO LEGAL, PARECER E 

AUDITORIA EXTERNA DAS CONTAS DO MUNICÍPIO DE 

GÓIS/ADJUDICAÇÃO/NOMEAÇÃO DE REVISOR OFICIAL DE CONTAS----------------- 
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3.8 – REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE GÓIS/PROPOSTA----- 

3.9 – REGULAMENTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE APOIO À RECONSTRUÇÃO 

DE HABITAÇÕES NÃO PERMANENTES AFETADAS PELOS INCÊNDIOS DE 

2017/PROJETO----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.10 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS/PROJETO------------------------------------------------------------------------------------ 

3.11 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS SISTEMAS PÚBLICOS E 

PREDIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DE ÁGUAS 

RESIDUAIS DO CONCELHO DE GÓIS/PROJETO------------------------------------------------- 

3.12 - REGULAMENTO DO PÓLO INDUSTRIAL E GÓIS /ADITAMENTO------------------- 

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

3.14 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO PRAZOS NO 

MONTANTE DE 500.000 €/APROVAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS----------- 

3.15 – 3ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018-------------------------------------------------- 

3.16 – 3ª REVISÃO ÀS GOP/ANO 2018--------------------------------------------------------------- 

3.17 – 18ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DO ANO DE 2018/RATIFICAÇÃO----------- 

3.18 – 18ª ALTERAÇÃO ÀS GOP DO ANO DE 2018/RATIFICAÇÃO------------------------- 

3.19 – 19ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DO ANO DE 2018--------------------------------- 

3.20 – 19ª ALTERAÇÃO ÀS GOP DO ANO DE 2018---------------------------------------------- 

3.21 – 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 dirigindo ao Executivo o seu agradecimento pela 

disponibilidade de alteração da reunião da Câmara Municipal para o dia de hoje, 

consubstanciando-se a mesma na existência de assuntos urgentes que carecem, 

previamente, de ser deliberados pela Câmara Municipal, na segunda reunião 

ordinária do mês. Neste sentido, referiu que para que seja dado cumprimento aos 

prazos previstos para envio de documentos de suporte à Ordem de Trabalhos da 

Assembleia Municipal, cuja sessão ordinária está agendada para o dia 
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28.09.2018, teve que  ser a reunião da Câmara Municipal realizada antes da data 

prevista (25.09.2018.).-----------------------------------------------------------------------------

-----Seguidamente, propôs a atribuição de um Voto de Pesar pelo falecimento da 

senhora D. Maria da Piedade Vitorino, mãe do senhor José António Vitorino Serra, 

Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Góis.----------------------------------------- 

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

manifestando total solidariedade e profundo pesar a toda família pela sua 

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

-----De seguida, manifestou a sua solidariedade para com o Góis Moto Clube em 

virtude de não ter sido realizado o 25º Raide de Góis – Paraíso Todo-Terreno, por 

razões que se prendem com as condições climatéricas (risco de incêndio), 

segundo parecer da competente entidade, tendo para o efeito apresentado 

algumas démarches que realizou no sentido de que a referida prova tivesse sido 

levada a efeito na data escolhida, porém a mesma foi alterada para outro fim de 

semana do mês de outubro.---------------------------------------------------------------------- 

-----Referiu que no próximo dia 27.09.18 irá reunir com o senhor Presidente com 

a ERSAR para recolha de mais informação sobre as taxas a aplicar relativamente 

ao tarifários de abastecimento de água, bem como à agregação dos Serviços de 

Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais e para poder 

transmitir a questão que estamos a passar com a água. Ainda sobre este tema 

referiu que foi retomada a captação de água para consumo humano no rio Ceira, 

pelo que dirigiu o seu reconhecido agradecimento à Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Góis, Pedrogão Grande, Penacova e Vila Nova de 

Poiares.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Deu conhecimento que os trabalhadores do Mapa de Pessoal da Câmara 

Municipal de Góis, Eng.ª Sandra Maria Gonçalves Coelho e Eng.º Bruno Filipe 

dos Santos Vitorino, a partir do dia 01.10.18 irão passar a exercer funções na 

Câmara Municipal de Coimbra e no IMT respetivamente, no âmbito do processo 

de mobilidade que requereram. De igual modo, deu conhecimento que o senhor 

Eng.º Tiago Cardoso irá regressar à sua entidade patronal, Câmara Municipal de 
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Coimbra. Neste sentido, dirigiu a todos as maiores felicidades no exercício das 

suas funções.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais deu conhecimento, que numa iniciativa do Conselho Regional da Casa 

do Concelho de Góis em parceria com a Câmara Municipal, o BUPI (Posto Móvel) 

esteve presente de 20 a 23 de setembro, na sede da Casa do Concelho de Góis 

em Lisboa, para possibilitar a todos os proprietários rústicos no nosso concelho 

efetuarem a identificação dos seus terrenos, endereçando as suas felicitações a 

todos quanto colaboraram e se associaram a esta iniciativa.----------------------------

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

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – Interveio o senhor 

Vereador José Alberto Domingos Rodrigues referindo que na reunião da Câmara 

Municipal de 11.09.18 solicitou informação relativamente ao ponto de situação do 

processo do ChillOut pelo que como não obteve qualquer resposta sobre o 

assunto reiterou o seu pedido. Nessa mesma reunião, referiu ter ficado acordado 

que iria ser presente informação ao Executivo sobre a alteração à deliberação do 

Executivo de 27.02.18 sobre o assunto “restabelecimento da floresta afetada por 

agentes bióticos e abióticos ou acontecimentos catastróficos – incêndios de junho 

de 2017/concurso público”, pelo que solicitou a entrega da mesma, uma vez que 

entende que deve existir uma fundamentação escrita para o efeito. Ainda nessa 

reunião, referiu que o estado do rio Ceira foi objeto de intervenção, pelo que 

questionou sobre a existência de informação oficial da respetiva entidade 

competente de forma a que todos tenham conhecimento do fator que contribuiu 

para o seu atual estado. Referiu que o rio Ceira deve ser um assunto ao qual se 

deve dar prioridade por ser um recurso importante para o bem estar  dos Goienses 

a vários níveis, entendendo que deve ser equacionada, com a mais brevidade 

possível, uma solução para que sempre que se verifiquem situações menos boas 

a Câmara Municipal tenha uma alternativa, por forma a que possa satisfazer no 

imediato o consumo de água. Mais referiu, que o seu entendimento 

consubstancia-se também, pelo facto de que sempre que se verifica a 

impossibilidade de captação de água no rio Ceira a Câmara Municipal tem de 
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disponibilizar um montante financeiro para gastos com o transporte de água para 

consumo humano. Ainda sobre esta temática, referiu que desejava ter 

conhecimento do ponto de situação da Central Hidroelétrica de Monte Redondo, 

nomeadamente à titularidade deste imóvel.-------------------------------------------------- 

-----Terminou, endereçando as suas felicitações à senhora Eng.ª Sandra Coelho 

e ao senhor Eng.º Bruno Vitorino fazendo votos para que tenham sucesso nas 

funções que irão desempenhar, realçando o facto de ter conhecimento que ambos 

os Técnicos são profissionais empenhados no exercício das suas funções.  De 

igual modo, dirigiu felicitações ao senhor Eng.º Tiago Cardoso para o cargo que 

irá ocupar na Câmara Municipal de Coimbra, salientando ser um Técnico com 

iniciativa e conhecimento dos assuntos conforme demonstrou como dirigente da 

DGUPA.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Porém, referiu que estar surpreso com os referidos pedidos de mobilidade, 

entre outros que também já foram objeto deste processo, pelo que sugeriu que 

deveria ser feito algo no sentido de se ter conhecimento do porquê da existência 

dos pedidos de mobilidade, sendo seu entendimento que se trata de uma sangria 

que está acontecer nos recursos humanos da Câmara Municipal, sendo muito 

complicado porquanto as pessoas mesmo que sejam substituídas podem não ter 

o conhecimento que estes Técnicos adquiriram ao longo destes anos, tendo 

também o seu tempo de aprendizagem para poderem desempenhar a função com 

eficácia.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

que irá abordar, mais uma vez, a devastação causada pelo javalis em propriedade 

agrícola e jardins de alguns munícipes, facto que se tem vindo alastrar com 

alguma intensidade, pelo que questionou se a Câmara Municipal já equacionou 

alguma solução para este assunto, como aliás já havia sugerido há alguns meses 

atrás.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----De seguida, referiu ter recebido, via mail, a informação da senhora secretária 

do Executivo relativamente à publicitação dos anexos das atas das reuniões da 

Câmara Municipal, realçando que em momento algum na proposta apresentada 
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pelos Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, bem 

como oralmente foi referido a obrigatoriedade legal da publicitação dos mesmos, 

uma vez que têm conhecimento que a legislação em vigor não faz qualquer 

menção a essa situação. Contudo, referiu que a proposta apresentada foi no 

sentido de que os anexos deveriam ser de igual modo publicitados com a 

respetiva ata, tanto para conhecimento geral de quem procede à leitura das atas, 

bem como por uma questão de transparência.---------------------------------------------- 

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

iniciou a sua intervenção questionando se a qualidade da água já se encontra 

assegurada, uma vez que na sua residência ainda se encontra com um tom 

amarelado.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----Referiu que  a partir do domingo passado, dia 23.09.18, as Câmaras estão 

proibidas  de abater animais nos canis e gatis municipais, resultando esta medida 

da Lei 27/2016, de 23 de agosto, a qual deu dois anos às câmaras para se 

adaptarem a esta proibição, disponibilizando fundos para o efeito: meio milhão de 

euros para campanhas de esterilização destinadas a reduzir o número de animais 

errantes e um milhão de euros para financiar a construção ou ampliação das 

estruturas de acolhimento dos animais. Neste sentido, referiu que desejava ter 

conhecimento das medidas adotadas pela Câmara Municipal para cumprimento 

da legislação criada para o efeito.--------------------------------------------------------------- 

-----Referiu que o Parque de Caravanas em Góis está completamente ao 

abandono, facto que em nada nos beneficia, porque quem nos visita e utiliza 

aquele espaço para permanecer fica com uma má impressão do acolhimento que 

está reservado para o efeito. As plantas ali existentes encontram-se quase secas 

por falta de rega, a relva encontra-se por cortar, as ervas cresceram e necessitam 

de ser cortadas, dando um ar de desmazelo a todo este espaço, pelo que apelou 

a que os serviços intervenham no sentido de que este espaço esteja aprazível 

para quem dele desfruta. -------------------------------------------------------------------------

-----Referiu que aproximando-se o período invernal existe uma maior necessidade 

das estradas estarem em condições de segurança para quem nelas circula, pelo 
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que reiterou a questão sobre a requalificação a vários níveis da EN2, no troço Vila 

Nova do Ceira-Vila Nova de Poiares, por forma a evitar a ocorrência de acidentes 

de viação.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Terminou, referindo que quanto aos trabalhadores do Mapa de Pessoal da 

Câmara Municipal que irão em regime de mobilidade exercer funções para 

Coimbra, cabe a cada um fazer as opções que entendam ser mais  favoráveis  de 

acordo com os seus interesses pessoais e profissionais, pelo que, a todos dirigiu 

as suas felicitações, sendo estas extensivas ao senhor Eng.º Tiago Cardoso, 

desejando a todos os maiores sucessos.----------------------------------------------------- 

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia referindo que quanto à 

operacionalidade do projeto do BUPI, Góis enquanto um dos dez municípios piloto 

mantém-se em segundo lugar no número de registos efetuados, realçando o facto 

de que este projeto está a ocupar vários trabalhadores do Município, bem como 

duas entidades prestadoras de serviços. Mais referiu que o prazo estabelecido 

para o registo das propriedades é manifestamente insuficiente devendo por isso 

prolongar-se atendendo ao fato de o tempo inicialmente previsto para cada registo 

não ser o suficiente. Ainda sobre esta temática, referiu que o BUPI Móvel 

deslocalizou-se a Lisboa para dar a oportunidade aos proprietários de 

propriedades rústicas no concelho de Góis, mas residentes em Lisboa, terem 

oportunidade de procederem aos respetivos registos sem ter que se deslocarem 

a Góis para esse efeito. Mais referiu, que é intenção da Câmara Municipal que o 

BUPI Móvel continue a circular pelas freguesias de Alvares, União das Freguesias 

de Cadafaz e do Colmeal.-------------------------------------------------------------------------

-----Referiu que a candidatura da Câmara Municipal ao PAMUS (Plano Ação de 

Mobilidade Urbana Sustentável) foi aprovada, a qual visa a instalação de uma 

ciclovia entre Vila Nova do Ceira e Góis e do interface (estacionamento para os 

autocarros da Transdev e da Câmara Municipal e Táxis), tratando-se de um 

assunto que carece de uma discussão ampla para que a decisão sobre a sua 

localização seja o mais consensual possível.------------------------------------------------

-----Referiu ainda que abriram candidaturas ao Fundo de Emergência da União 
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Europeia no sentido de apoiar as infraestruturas municipais que foram danificadas 

no incêndio de outubro de 2017, por isso até ao final do ano em curso a Câmara 

Municipal terá que apresentar as candidaturas, para recuperar as infraestruturas 

das freguesia de Vila Nova do Ceira e da União das Freguesias de Cadafaz e do 

Colmeal, realçando que um dos projetos será com certeza a questão da sinalética 

na EN2.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Referiu que em relação à Central de Monte Redondo pela informação que 

dispõe é que a concessão foi prolongada estando a aguardar-se novo concurso 

para nova concessão, tratando-se de um procedimento que está a ser levado a 

efeito em todas as mini-hídricas no nosso país, pelo que se aguarda também a 

vez da Central de Monte Redondo. Mais referiu, que a questão que se tem 

colocado é nomeadamente sobre a titularidade dos terrenos, sendo a concessão 

e a titularidade dos terrenos duas coisas distintas.-----------------------------------------

-----Referiu que quanto à proibição de abatimento animais nos canis e gatis 

municipais foi realizada na CIM-RC reunião para debater este tema, tendo sido 

dadas indicações ao veterinário da Câmara Municipal no sentido de estar 

presente na mesma, contudo ainda não foi recebida qualquer informação por 

parte do mesmo sobre este assunto.----------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente relativamente ao PAMUS (Plano Ação de Mobilidade 

Urbana Sustentável) referiu ter uma verba associada na ordem dos 400.000,00€, 

numa candidatura apresentada na CIM-RC, destacando a possibilidade de 

implementação de um interface e de uma ciclovia.-----------------------------------------  

-----Referiu ainda, que pretende levar a efeito no próximo dia 12 de outubro uma 

audição pública sobre a Requalificação da Praça da República e Ruas 

Envolventes, a qual será dirigida a residentes e comerciantes desta zona, bem 

com a todos que desejarem associar-se à mesma, pelo que irá também estar 

presente o senhor Arq. Carlos Santos, Pura Poesia, empresa responsável pelo 

projeto, bem como a empresa Carlos Gil - Obras Públicas, Construção Civil e 

Montagem Eléctrica, Lda, a quem foi adjudicada a empreitada deste projeto, 

iniciativa que irá ter lugar no Auditório da Casa da Cultura de Góis, pelas 19.00 
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horas.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----De seguida, deu a palavra ao trabalhador Luís Anjos para proceder a 

esclarecimento sobre a qualidade da água para consumo humano, dirigindo na 

sua pessoa um agradecido reconhecimento a todos os trabalhadores e 

colaboradores que estiveram ao longo destes dias a trabalhar para que a 

captação de água voltasse à normalidade.---------------------------------------------------

-----Dada a palavra, o senhor Luís Anjos referiu que a água está própria para 

consumo humano, tendo sido realizados trabalhos de limpeza dos depósitos, 

sendo que no início da manhã, do dia de hoje,  ainda procedeu a alguns trabalhos 

para que a água reúna todas as condições para que possa ser consumida com 

qualidade. Mais referiu que, atualmente, não se poderá efetuar qualquer tipo de 

intervenção no rio, uma vez que iria causar danos nos trabalhos realizados.------- 

-----A senhora Presidente referiu que a questão da água é um assunto na ordem 

do dia uma vez que temos que estar preparados para que situações idênticas à 

passada se verifiquem novamente, pelo que desta última vez as causas que 

estiveram na génese deste problema, após os contactos por si realizados, incidem 

na ocorrência das trovoadas e não em movimentações de terra, afirmação 

corroborada pelo trabalhador Luís Anjos, bem como pelo trabalhador Fernando 

Santos, conforme contacto com a sua pessoa. Referiu ainda que em conversa 

com o senhor Secretário de Estado do Ambiente expôs a situação tendo-lhe sido 

comunicado que a Câmara Municipal terá que estar preparada para situações 

semelhantes aquando se verificar condições atmosféricas idênticas no inverno, 

uma vez que ainda não se verifica vegetação suficiente para que haja retenção 

de terras. Acrescentou, que do contacto realizado junto da ARH sobre os fatores 

que estiveram na génese do estado da água do rio obteve como resposta que foi 

devido à trovoada que se fez sentir. ----------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente deu a palavra ao trabalhador Paulo França para prestar 

esclarecimentos sobre a situação do Parque de Caravanas.----------------------------

-----Dada a palavra, o senhor Paulo França informou que quanto ao sistema de 

rega existente naquele espaço foram dadas indicações para minimizar a utilização 
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de água face aos trabalhos que estariam a ser realizados, pelo que estando o 

sistema de captação em funcionamento a partir desta data já poderá o sistema 

de rega funcionar no seu pleno.-----------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que quanto às questões de proibição de abate 

animais errantes e dos javalis irá dar a palavra à senhora Eng.ª Helena Pedruco 

para se pronunciar sobre ambos assuntos.---------------------------------------------------

-----Dada a palavra, a senhora Eng.ª Helena Pedruco informou que sobre as 

medidas a adotar referentes aos animais errantes trata-se de um assunto que 

está a ser tratado pelo veterinário ao serviço da Câmara Municipal, pelo que  a 

sua pessoa não tem informação suficiente capaz de fundamentar a questão 

colocada.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Sobre a questão dos javalis referiu que a Câmara Municipal tem duas 

soluções no que concerne aos prejuízos causados por esta espécie. A primeira 

permite corrigir a densidade desses animais por parte do proprietário caso seja 

caçador, caso não se verifique essa atividade o mesmo poderá delegar esse 

trabalho em quem pratique essa atividade. A segunda é a Câmara Municipal 

comparticipar em cerca de 20% o custo da instalação de vedações ao redor de 

propriedades afetadas, prática iniciada no ano de 2012 até à presente data. 

Referiu que a partir do momento em que a Câmara Municipal autoriza o controlo 

de densidade deixa de ser responsável por qualquer prejuízo causado por essa 

espécie cinegética, pelo que sendo este assunto da preocupação da Câmara 

Municipal, foi tomada decisão sobre a comparticipação em 20% da instalação de 

vedações, realçando que a legislação não refere qualquer tipo de procedimento 

a tomar, cabendo a cada município tomar os procedimentos que entender ser os 

mais viáveis para colmatar esta situação.-----------------------------------------------------

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia colocando a questão 

relativamente à existência de cevadouros para alimentação dos javalis, 

permitindo a existência destes criar alguma atividade económica uma vez que 

existem algumas pessoas que tiram proveito da caça.------------------------------------

-----Dada a palavra, a senhora Eng.ª Helena Pedruco referiu que no que concerne 
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à caça poderá ser dividida em dois pontos: 1ª Atividade Desportiva que é paga 

pelos caçadores, sendo que a Câmara Municipal como entidade gestora da zona 

de caça municipal vende as licenças, tendo explicado o custo das mesmas  e o 

procedimento que é tomado. Quanto aos cevadouros, referiu a existência de 125, 

sendo que alguns destes, presentemente, encontram-se inativos porque já há 

caçadores que já não estão interessados ou mesmo pelo facto de não se terem 

inscrito, salientando que, atualmente, a Câmara Municipal está a renovar a 

localização dos cevadouros tendo para o efeito apresentado o trabalho que está 

a ser realizado.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que sobre esta matéria a Câmara Municipal 

poderá verificar qual a metodologia mais eficaz para combater a devastação feita 

por esta espécie, podendo de igual modo ser aumentada a percentagem da 

comparticipação da Câmara Municipal relativamente ao custo da instalação de 

vedações, pelo que propôs que a Técnica apresente uma proposta.------------------

-----Prosseguiu, referindo que relativamente à Casa da Natureza, foi dado o prazo 

para que o senhor Renato Queiroz, proprietário do ChillOut, regularizar a situação 

até ao dia 30.09.18., estando reunidas as condições para abertura de novo 

procedimento para efeitos de exploração daquele espaço.------------------------------

-----No que concerne à questão da transparência mencionada pela senhora 

Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz apraz-lhe mencionar tratar-se de 

um assunto complicado, uma vez que somente, presentemente, é que se está a 

falar nele, uma vez que se pode por em causa a transparência desta Câmara 

Municipal nos últimos trinta anos. Referiu que no que concerne à transparência 

municipal, anualmente é realizado um estudo  sobre essa matéria, sendo que o 

Município de Góis tem ocupado posições bastante interessantes 

comparativamente a outros municípios, sendo que todos os anos tem exortado, 

em particular os serviços da DAG e da DGUPA para que melhorar naquilo que 

são os itens que contribuem para esse estudo, realçando que a Câmara Municipal 

é o mais transparente possível na prestação de informação tanto para o 

Executivo, bem como para os munícipes.----------------------------------------------------- 
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-----Quanto aos processos de mobilidade referiu ter uma visão diferente da forma 

como encara os pedidos de mobilidade, porquanto entende que cabe a cada um 

decidir a sua vida. Referiu que a mobilidade dos trabalhadores se trata de uma 

perda  para a Câmara Municipal,  porém realçou que os mesmos irão para outras 

entidades exercer as suas funções com um meritório currículo criado por 

oportunidades facultadas por esta Câmara Municipal, tanto ao nível de formação 

que decorre da própria legislação, bem como fora desse contexto, por iniciativa 

dos trabalhadores. Referiu ainda, os votos de confiança que depositou por si 

atribuídos a estes trabalhadores colocando-os a presidir e/ou a integrar a júris de 

procedimentos, gestores de processos, coordenadores dos serviços, pelo que 

folga em dizer, publicamente, que vão daqui bons profissionais com currículos 

meritórios porque também foram enriquecidos fruto de muitas oportunidades 

dadas por esta Câmara Municipal enquanto entidade patronal de origem 

sobretudo aos dois trabalhadores do Mapa de Pessoal da Câmara Municipal 

reiterando o seu agradecimento pelas funções que exerceram na Câmara 

Municipal. Terminou, referindo não ter nenhum arrependimento pela forma como 

conduziu os processos, entendendo não existir coisa pior nos serviços  que ter 

pessoas infelizes  a trabalhar, sendo importante a felicidade das pessoas e o seu 

estado emocional diário. -------------------------------------------------------------------------- 

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

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

-----a) Usou da palavra o senhor Victor Manuel Nogueira Dias mencionando a sua 

disponibilidade para prestação de informação sobre a titularidade do imóvel  da 

Central de Monte Redondo.----------------------------------------------------------------------- 

-----b) Usou da palavra o senhor Daniel Rodrigues informando que sobre a Central 

de Monte Redondo também poderá prestar informações, caso seja do interesse 

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

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

3 – ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------------------- 
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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 onze de setembro de dois 

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

3.2 – CIM-RC/ESTUDOS DE AGREGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS/ 

ADENDA AO ACORDO CONTRATUAL DE COLABORAÇÃO – A Câmara 

tomou conhecimento tomou conhecimento da adenda ao Acordo Contratual de 

Colaboração “Estudos de Agregação dos Serviços de Abastecimento de Água e 

Saneamento de Águas Residuais”, conforme comunicação da CIM-RC.------------- 

3.3 – MUNICÍPIO DE CASCAIS/RALLY DE PORTUGAL HISTÓRICO – A 

senhora Presidente informou que  o Município de Cascais pretende realizar o “ 

XIII Rally de Portugal Histórico”, de 01 a 06 de outubro do ano em curso, prova 

com início e termo no Município de Cascais, pelo que em comunicação remetida 

à Câmara Municipal solicitou a emissão de parecer sobre a aprovação do 

percurso no concelho de Góis.------------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e, em conformidade com a alínea b), do ponto 

6, do artigo 52º do Regulamento das Atividades Diversas, deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer favorável sobre a aprovação do percurso no concelho 

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

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

3.4 – CECÍLIA CORTEZ FALCÃO GOMES E MARIA ALICE CORTEZ 

HENRIQUES FALCÃO JOAQUIM/AUMENTO DE COMPARTES – A senhora 

Presidente informou que de acordo com a informação do Serviço Jurídico  e de 

Contraordenações, datada de 03.09.18, as requerentes Cecília Cortez Falcão 

Gomes e Maria Alice Cortez Henriques Falcão Joaquim, solicitar ao abrigo do art.º 

54.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com a redação em vigor, autorização para 

aumento de compartes dos seguintes prédios inscritos na matriz rústica de 

Alvares:------------------------------------------------------------------------------------------------

-----a) Prédio rústico sito ou denominado “Carriço”, com a área de 73.624,00m2, 
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composto por eucaliptal, mato  e pastagem, que confronta a norte e a poente com 

José Antunes Rabaça, a sul com Joaquim Henriques Campos (CCH) e a nascente 

com Estrada, situado na freguesia de Alvares, concelho de Góis, inscrito na 

respetiva matriz predial rústica sob o artigo 2083;------------------------------------------

----b) Prédio rústico sito ou denominado “Vinha”, com a área de 310,00 m2, 

composto por olival, que confronta a norte com Afonso Martins, a sul com 

Rosalina Encarnação Coelho Antão, a nascente com arrecadação do próprio e a 

poente com Jorge Neves Simões, situado na freguesia de Alvares, concelho de 

Góis, inscrito na respetiva matriz predial rústica sob o artigo 2557.--------------------

-----Mais informou que se trata um pedido de parecer nos termos do n.º 1 art.º 54º 

da Lei nº 91/95 de 02.09, com a redação dada pela Lei n.º 165/99, de 14.09, Lei 

n.º 64/2003, de 23.08 e pela Lei n.º 10/2008, de 20.02, no qual é referido que o 

aumento do número de compartes não irá implicar parcelamento físico que vise 

infringir o regime legal dos loteamentos. Segundo a Lei, atrás referida só pode ser 

emitido parecer desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou 

dele resulte parcelamento físico em violação do regime legal de loteamentos 

urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para 

qualquer rendibilidade económica não urbana.----------------------------------------------

-----Assim sendo, parece que o objetivo do legislador terá sido o de possibilitar o 

controlo sobre o parcelamento físico ou jurídico dos prédios rústicos, desde logo 

quando tal parcelamento contrarie o regime legal dos loteamentos ou dele 

derivem parcelas sem qualquer rendibilidade económica, como poderá acontecer, 

a título meramente exemplificativo, nas seguintes situações:---------------------------

-----a) Quando da compropriedade resulte o parcelamento, ainda que apenas 

físico, de prédio rústico localizado fora do perímetro urbano, com o objetivo de se 

destinar a edificação, por contrariar a regra da localização prevista no art.º 41º do 

Decreto-lei n.º 555/99 de 16/12, com a redação em vigor, exceto se for um caso 

subsumível de destaque;--------------------------------------------------------------------------

-----b) Quando, ainda que não seja para construção, resultante de um elevado 

número de compartes, a criação de parcelas não viabilizem qualquer exploração 
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económica;--------------------------------------------------------------------------------------------

-----c) Quando, mesmo dentro do perímetro urbano, o parcelamento em questão 

contrarie um qualquer instrumento territorial.-------------------------------------------------

-----Informou ainda, que no caso em apreço, trata-se de um prédio proveniente de 

herança indivisa aberta por óbito de Maria da Encarnação Cortez com o NIF 

107926440 e Manuel Henriques Falcão, com o NIF 128917067, o qual, de acordo 

com as declarações expressamente prestadas pelos requerentes, se destina a 

permanecer inteiro e indiviso fisicamente, em nome de ambas em partes iguais.  

Pelo que, face ao exposto estamos perante uma situação que não pretende 

dissimular um parcelamento físico nem violar o regime legal de loteamentos 

urbanos, pelo que poderá ser deferida a pretensão dos requerentes.-----------------

-----A Câmara tomo conhecimento e, de acordo com a informação supra referida, 

deliberou, por unanimidade, autorizar para aumento de compartes os citados 

prédios rústicos.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.5 – OBRAS PARTICULARES/ANTÓNIO PAULO BARATA FERREIRA LIMA 

– Foi presente a informação da DGUPA, datada de 18.09.2018, relativa à 

aprovação do processo de obras, pelo requerente António Paulo Barata Ferreira 

Lima, Chã de Alvares, freguesia de Alvares.-------------------------------------------------

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

mencionada, deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento do projeto de 

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

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

3.6 – OBRAS PARTICULARES/FERNANDO MANUEL DE ALMEIDA BARATA 

– Foi presente a informação da DGUPA, datada de 13.09.2018, relativa à 

aprovação do processo de obras, pelo requerente Fernando Manuel de Almeida 

Barata, sito na Barroca, Regateira, freguesia de Góis. ----------------------------------- 

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

mencionada, deliberou, por unanimidade, aprovar licenciamento do processo de 
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obras.---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

3.7 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇÃO LEGAL, PARECER 

E AUDITORIA EXTERNA DAS CONTAS DO MUNICÍPIO DE 

GÓIS/ADJUDICAÇÃO/NOMEAÇÃO DE REVISOR OFICIAL DE CONTAS – A 

senhora Presidente informou que a sequência do procedimento concursal levado 

a efeito para contratação dos serviços para a Certificação Legal, Parecer e 

Auditoria externa das Contas do Município de Góis o mesmo encontra-se em fase 

de adjudicação.--------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais informou que, para o referido procedimento foi adotada a figura da 

consulta prévia, adotada nos termos da alínea c), do artigo 20º, do Decreto-Lei 

nº18/2008, de 29 de janeiro, alterado pela Lei nº59/2008, de 11 de setembro, pelo 

Decreto-Lei nº223/2009, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei nº278/2009, de 2 

de outubro, pela Lei nº3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei nº131/2010, de 14 

de dezembro, pela Lei nº64-B/2011, de 30 de dezembro, pelos Decretos-Lei nºs 

149/2012, de 12 de julho, 214-G/2015, de 2 de outubro e 111-B/2017, de 31 de 

agosto, com convite às seguintes entidades: Marques de Almeida, J. Nunes, V. 

Simões & Associado, SROC, SA (atual prestador); Pinto Castanheira & Miguel 

Castanheira, Lda; LCA – Leal, Carreira & Associados SROC, Lda; Pinto, Barros 

& Cardoso, SROC, Lda e Manuel Henriques Pinto, SROC, Sociedade Unipessoal, 

Lda. Informou que, apresentaram proposta as sociedades de revisores oficiais de 

contas (SROC) Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões & Associado, SROC, 

SA e LCA – Leal, Carreira & Associados SROC, Lda, com os valores de 24.549,60 

€ e 19.600,00 €, respetivamente. ---------------------------------------------------------------

-----Informou ainda, que o contrato em apreço terá a vigência necessária à 

conclusão da certificação legal, apreciação e parecer das contas e auditoria 

externa das gerências do atual mandato (2018, 2019, 2020 e 2021).-----------------

-----Estando o procedimento na fase de adjudicação, referiu que, de acordo com 

o disposto no nº1, artigo 77º, da Lei nº73/2013, de 3 de setembro, alterada pelas 

Leis nºs 82-D/2014, de 31 de dezembro, 69/2015, de 16 de julho, 132/2015, de 4 
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de setembro, 7-A/2016, de 30 de março, 42/2016, de 28 de dezembro e 51/2018, 

de 16 de agosto, compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara 

Municipal, nomear o Revisor Oficial de Contas (ROC) ou a Sociedade de 

Revisores Oficiais de Contas (SROC). O Relatório Final do júri do procedimento, 

que inclui a proposta de adjudicação, constitui o Anexo I da presente Ata.----------

-----Face ao exposto, a senhora Presidente propôs que a Câmara Municipal, de 

acordo com o previsto no nº1, artigo 77º da Lei nº73/2013, de 3 de setembro, 

alterada pelas Leis nºs 82-D/2014, de 31 de dezembro, 69/2015, de 16 de julho, 

132/2015, de 4 de setembro, 7-A/2016, de 30 de março, 42/2016, de 28 de 

dezembro e 51/2018, de 16 de agosto, proponha à Assembleia Municipal a 

nomeação da SROC LCA – Leal, Carreira & Associados SROC, Lda, para 

proceder à certificação legal, apreciação e parecer das contas e auditoria externa 

das gerências de 2018, 2019, 2020 e 2021, nomeação esta que corresponderá à 

adjudicação do procedimento.-------------------------------------------------------------------- 

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

salientando que o Relatório Final refere que “Face ao exposto, entende o júri do 

procedimento, após ponderadas as observações apresentadas na reclamação do 

concorrente, que não foi praticada qualquer das ilegalidades referidas, muito pelo 

contrário, com o procedimento tomado, obrigatório nos termos da Lei, o Município  

garantiu a não ocorrência da distorção da concorrência e a não violação dos 

princípios da não discriminação e da transparência, pelo que deliberou não dar 

provimento à mesma.” Referiu que o reclamante, refere no documento remetido 

à Câmara Municipal, que, “Em nosso entender, o presente procedimento público 

pré-contratual está ferido de morte, devendo o mesmo ser anulado, coibindo-se a 

entidade adjudicante de proferir qualquer decisão de adjudicação (…) face ao 

grave vício existente no caderno de Encargos do procedimento, qualquer decisão 

de adjudicação consubstanciaria uma grave violação do princípio da 

concorrência.” Referiu que esta reclamação resulta da consulta preliminar feita 

pela Câmara Municipal para a qual a empresa reclamante apresentou um valor 

de 24.549.96€. Pelo que a empresa refere que “É igualmente verdade que a EA, 
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quando fixa o preço base de um determinada prestação ou serviço que é objeto 

de compra pública, deve justificar o preço base, podendo fazê-lo, entre o mais, 

com base na informação recolhida em consultas preliminares (ao mercado)”, 

estando este teor patente no CCP. Sendo que o artigo 17,º do nº 7,  do CCP 

determina que “A fixação do valor estimado do contrato deve ser fundamentada 

com base em critérios objetivos utilizando como referência preferencial  os custos 

médios unitários de prestação do mesmo tipo adjudicadas em anteriores 

procedimentos promovidos pela entidade adjudicante”. Referiu que “esse 

exercício de fundamentação é feito na decisão de contratar ou na decisão de 

escolha do procedimento, acrescentando que com efeito, quando a lei prevê, nos 

nºs 3 e 4 do artigo 35-A o dever da publicitação de informação ou parecer 

elaborado pelo candidato/concorrente, ou da participação deste, por qualquer 

forma, na preparação do procedimento de formação do contrato, não quer, nem 

pode, seguramente, incluir a divulgação pública da proposta de preço 

apresentada, no âmbito  das consultas  ao mercado, pelo que tal elemento pode 

ser utilizado, como vimos, para efeitos  de formação da convicção decisória da 

Autarquia enquanto ao preço base, mas não para divulgação externa, pelo que 

com efeito a “divulgação pública” do preço proposto por um pré-candidato não só 

não se enquadra no espírito e na letra dos nºs3 e 4  do artigo 35º-A do CCP – que 

visam, de facto, impedir situações de menor transparência lesivas da 

concorrência, que não sejam especificamente enquadráveis na al, i) do nº1 do 

artigo 55º do mesmo Código, (…) Com efeito sendo certo que o preço 

apresentado pela nossa sociedade, em sede de consulta preliminar, não é 

juridicamente vinculativo – sendo possível, por isso, apresentar, em sede de 

procedimento de consulta prévia, um outro preço inferior ao preço fixado pela EA 

(…) É medianamente claro para qualquer entendedor médio que, uma vez 

indicado, em sede de consulta preliminar, um determinado preço para um 

determinado serviço, não é razoavelmente possível apresentar, volvido pouco 

mais de um mês, um preço substancialmente inferior para o mesmo serviço.”-----

-----Face ao exposto, referiu que consultado o artigo 35º-A – consulta preliminar 
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ao mercado o mesmo refere no nº 3. que “Quando um candidato ou concorrente, 

ou uma empresa associada a um candidato ou concorrente, tiver apresentado 

informação ou parecer à entidade adjudicante ou tiver sido consultada, nos termos 

dos números anteriores, ou tiver participado de qualquer outra forma na 

preparação do procedimento de formação do contrato, a entidade adjudicante 

deve tomar as medidas adequadas para evitar qualquer distorção da concorrência 

em virtude dessa participação.”, pelo que se há um candidato que é consultado e 

apresenta um preço, os outros a seguir irão apresentar um preço abaixo desse, 

sendo que o que apresentou primeiramente irá ser prejudicado.----------------------- 

-----Dada a palavra, a senhora Chefe da DAG, Dr.ª Sara Mendes, referiu que esta 

consulta preliminar ao mercado é uma novidade do CCP desde 01.01.2018, pois 

introduz esta nova figura e impõe determinadas condições, e é equiparado ao 

procedimento anteriormente tomado de uma consulta informal, efetuada pelas 

entidades adjudicantes com o intuito de serem definidas várias condições do 

procedimento. Explicou que na base desta consulta preliminar esteve a 

necessidade de aferir quais os valores de mercado atuais associados a esta 

prestação de serviços, dado que poderia haver um agravamento dos atualmente 

valores praticados, decorrente de um eventual aumento do volume de trabalho 

por parte do ROC, pela entrada em vigor, a 01/01/2019, do novo sistema 

contabilístico (Sistema de Normalização Contabilístico para as Administrações 

Públicas, que vem substituir o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias 

Locais). Mais informou que esta nova figura, está prevista no já referido artigo 35º-

A do CCP, cujos nº3 e 4 referem que, quando determinado candidato tiver 

apresentado informação ou tiver sido consultado na preparação de um 

procedimento, a entidade adjudicante deve tomar as medidas adequadas para 

evitar a distorção da concorrência, sendo consideradas medidas adequadas ”(…) 

entre outras, a comunicação aos restantes candidatos ou concorrentes de todas 

as informações pertinentes trocadas no âmbito da participação do candidato ou 

concorrente na preparação do procedimento de formação do contrato, com 

inclusão dessas informações nas peças do procedimento.” Mais referiu que, com 
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estas novas exigências o legislador pretendeu tornar mais formal o procedimento 

utilizado até final de 2018, como medida de transparência e de boa gestão 

pública, fixando mecanismos para que não haja perda de transparência ou 

prejuízo para a concorrência, porquanto uma entidade consultada previamente à 

abertura de um procedimento, tem acesso a informação antes dos restantes 

candidatos e pode tentar influenciar a entidade adjudicante de forma a que o 

procedimento que venha a ser promovido seja o mais aproximado possível dos 

seus interesses, pelo que se impõe a adoção de medidas adequadas a evitar 

esses riscos, designadamente, a publicidade (nas peças do procedimento) de 

todas as entidades que foram consultadas e dos contributos/informações 

pertinentes que foram fornecidos, consideradas na preparação das peças do 

procedimento. Por fim, e em face do exposto, referiu que da análise efetuada pelo 

júri do procedimento (o qual presidiu), à reclamação apresentada pela empresa, 

e após solicitarem o apoio jurídico à jurista do Município, entendeu o júri deliberar 

no sentido de não aceitar os fundamentos apresentados pela empresa, por 

considerar que os procedimentos foram tomados em conformidade com o previsto 

legalmente sobre esta matéria, pois no caso em apreço, nas peças do 

procedimento, mais concretamente no caderno de encargos, consta que foi 

efetuada uma consulta preliminar ao mercado, quais foram as entidades 

consultadas e qual informação, da obtida, é que foi utilizada na preparação do 

procedimento (o preço base do procedimento foi definido tendo em consideração 

a informação obtida nessa consulta). ----------------------------------------------------------

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia referindo que face às 

dúvidas suscitadas pela reclamação apresentada irá abster-se na votação do 

presente assunto.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

ter dúvidas sobre este procedimento, porém o júri do mesmo é soberano. 

Contudo, referiu que na reclamação apresentada o ponto 6. refere que “a nossa 

sociedade foi contactada, em sede de prévia auscultação ao mercado (consulta 

preliminar), mediante email de 07.06.2018.”, pelo que entende que o conteúdo da 



 
 

 

21 

 

referida comunicação poderá ter algum peso sobre a reclamação apresentada, 

não tendo conhecimento do que foi solicitado, uma vez que, ainda nessa 

reclamação, refere que essa informação foi utilizada externamente.------------------ 

-----Dada a palavra a senhora Dr.ª Cristina Rosa, Jurista da Câmara Municipal, 

referiu que considera a não verificação da violação do princípio de concorrência, 

invocada pelo facto de no Caderno de Encargos do procedimento, se fazer 

referência a que o preço base fixado corresponde ao valor mínimo que foi indicado 

pela reclamante numa consulta preliminar efetuada em momento anterior ao da 

implementação do procedimento, por se considerar que o preço base a fixar tem 

necessariamente de ser fundamentado, podendo ter por base informação 

recolhida em consultas preliminares ao mercado. Acrescentou, que a consulta 

preliminar não vincula juridicamente a entidade auscultada, podendo a mesma 

reconsiderar o valor indicado e apresentar uma proposta com preço inferior. Não 

se tratando de um procedimento para a formação de contrato (é algo que o 

antecede), nem sequer de um instrumento procedimental especial,  referiu que a 

consulta preliminar configura tão somente uma simples “auscultação” ao 

mercado, da qual não resulta qualquer vinculo obrigacional entre a entidade 

adjudicante e a entidade a quem esta se dirige, para efeitos de uma eventual 

adjudicação posterior relacionada com o objeto da questão colocada.--------------- 

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

referindo que o Executivo  quando toma uma decisão com base na informação do 

júri,  e sendo o mesmo soberano em relação ao procedimento, é porque entendeu 

que assim o deve ser em face da situação em análise. As dúvidas colocaram-se, 

em virtude de no anexo à informação constar o requerimento apresentado pela 

entidade reclamante, e que da consulta efetuada à legislação em vigor resultam 

algumas incertezas sobre o procedimento tomado. --------------------------------------- 

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

referindo que os Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por 

Góis irão abster-se na votação deste assunto, embora entendam que o júri é 
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soberano na posição tomada, contudo, face às questões colocadas, resultou a 

falta de objetividade ao esclarecimento das mesmas.------------------------------------- 

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

referindo que irá abster-se na votação deste assunto, consubstanciando-se a sua 

posição por ter algumas dúvidas, se foram tomadas as medidas adequadas para 

evitar qualquer distorção da concorrência em virtude da participação da entidade 

reclamante.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou, com um voto a favor da senhora 

Presidente da Câmara Municipal e quatro abstenções dos senhores Vereadores 

Mário Barata Garcia, António Rui de Sousa Godinho Sampaio, José Alberto 

Domingos Rodrigues e da senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata 

Moniz,  nomear a  SROC LCA – Leal, Carreira & Associados SROC, Lda, para 

proceder à certificação legal, apreciação e parecer das contas e auditoria externa 

das gerências de 2018, 2019, 2020 e 2021, nomeação esta que corresponderá à 

adjudicação do procedimento.--------------------------------------------------------------------

-----Mais deliberou por unanimidade remeter o assunto à Assembleia Municipal 

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

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

-----Por deliberação do Executivo a reunião foi interrompida pelas 13.20 horas, 

tendo os trabalhos sido retomados pelas 14.40 horas.------------------------------------ 

3.8 – REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 

GÓIS/PROPOSTA – A senhora Presidente informou que o Executivo na sua 

reunião ordinária de 12.06.2018, deliberou dar início ao procedimento de 

elaboração do Regulamento do Orçamento Participativo de Góis, tendo na sua 

reunião ordinária de 10.07.2018 aprovado o Projeto de Regulamento do 

Orçamento Participativo de Góis. Mais informou, que o mesmo foi sujeito ao 

período de consulta pública por um prazo de 30 (trinta) dias, nos termos previstos 

no artigo 101º do Decreto-Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, após publicação do Aviso 

(extrato) nº10411/2018, na 2ª série do Diário da República nº147, de 1 de agosto 

e que não foi recebida qualquer sugestão, reclamação ou observação.--------------
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-----Face ao exposto, propôs que a Câmara Municipal delibere:------------------------

-----a) Aprovar o Regulamento do Orçamento Participativo de Góis, de acordo com 

o estipulado na alínea ccc), do nº1, do artigo 33º, da Lei nº75/2013, de 12 de 

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

julho, 7-A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro, cuja cópia 

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

-----b) Remeter o referido Regulamento ao Órgão Deliberativo para aprovação, 

nos termos do previsto na alínea b) e g), do artigo 25º, da Lei nº75/2013, de 12 

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

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

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

Regulamento do Orçamento Participativo de Góis, de acordo com o estipulado na 

alínea ccc), do nº1, do artigo 33º, da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, alterada 

pelas Leis nºs 25/2015, de 30 de março, 69/2015, de 16 de julho, 7-A/2016, de 30 

de março e 42/2016, de 28 de dezembro.-----------------------------------------------------

-----Nos termos do previsto na alínea b) e g), do artigo 25º, da Lei nº75/2013, de 

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

de julho, 7-A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro, deliberou, por 

unanimidade, remeter o assunto à Assembleia Municipal para aprovação.---------- 

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

3.9 – REGULAMENTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE APOIO À 

RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NÃO PERMANENTES AFETADAS 

PELOS INCÊNDIOS DE 2017/PROJETO – A senhora Presidente informou que o 

Executivo na sua reunião ordinária de 11.09.2018 deliberou iniciar o procedimento 

de elaboração do Regulamento Municipal do Programa de Apoio  à Reconstrução 

de Habitações Não Permanentes Afetadas pelos Incêndios de 2017, conforme 

prevê o nº1 do artigo 98º do novo Código do Procedimento Administrativo (CPA), 

aprovado pela Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, e decorrido o período de 5 dias 

concedido para que os interessados se constituíssem como tal e apresentassem 

contributos para a elaboração do mesmo, sem que tivesse sido rececionado 
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qualquer documento relacionado com essa fase, cumpre agora elaborar, o projeto 

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

-----Neste sentido, informou que foi elaborada proposta de projeto de 

Regulamento que, após ser aprovada pelo Órgão Executivo, deveria ser sujeita a 

audiência dos interessados, sob a forma de consulta pública, nos termos do artigo 

101º do CPA. No entanto, pelos considerandos a seguir elencados, que constam 

no preâmbulo do projeto de Regulamento, propõe-se a dispensa deste período, 

como aliás consta na FAQ nº2, da parte I. Tramitação Processual - disponível no 

site do Fundo de Apoio Municipal (FAM), relacionada especificamente com este 

apoio à reconstrução de habitações não permanentes:-----------------------------------

-----a) Para além da aprovação do presente Regulamento, o Município terá que 

proceder à sua divulgação, rececionar as candidaturas dentro de um prazo 

razoável (que permita, também, aos potenciais beneficiários munirem-se da 

necessária documentação instrutória), analisá-las, efetuar o respetivo pedido de 

parecer à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro 

(CCDRC) e, após a sua receção, instruir o pedido fundamentado do empréstimo 

para posterior envio à Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL) tendo, 

contudo e para o efeito, de cingir-se ao curtíssimo prazo constante dos normativos 

em vigor;-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----b) A tramitação para a elaboração de um regulamento municipal, incluindo 

todas as fases previstas no Código do Procedimento Administrativo é, por si só, 

morosa;------------------------------------------------------------------------------------------------

-----c) O Município de Góis apenas terá condições financeiras para atribuição dos 

apoios em causa se recorrer aos empréstimos previstos, dado que, para esse fim, 

não pode legalmente recorrer a empréstimos bancários;---------------------------------

-----d) Pode-se encarar como de extrema importância ajudar as pessoas/famílias 

a reconstruir as habitações que perderam ou ficaram danificadas na sequência 

dos grandes incêndios de 2017;-----------------------------------------------------------------

-----e) O tempo disponível para aprovação do presente Regulamento e para o 

desenrolar dos procedimentos conducentes ao pedido do empréstimo são 
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argumentos bastantes para fundamentar a urgência na sua aprovação, assim 

como a dispensa da realização da audiência de interessados pela forma 

legalmente prevista, no caso, através de consulta pública, a acrescer que 

prolongar a entrada em vigor do presente Regulamento para esse efeito 

comprometeria a respetiva utilidade já mencionada.---------------------------------------

-----Sucede porém, que apesar desta proposta de dispensa da realização da 

audiência de interessados pela forma legalmente prevista, no caso, através de 

consulta pública, continuará a ser difícil cumprir os prazos previstos na Portaria 

nº173-A/2018, de 15 de junho, alterada pela Portaria nº243/2018, de 3 de 

setembro, particularmente o pedido de empréstimo à DGAL, após parecer 

favorável da CCDRC, que é de 30 de novembro do corrente ano.---------------------

-----Mais informou que de acordo com o projeto de Regulamento proposto, a 

tramitação a seguir para elaboração do mesmo, conforme constante no CPA e o 

procedimento a tomar relacionado com a contratação do empréstimo prevista na 

Portaria referida, é apresentada de seguida uma calendarização prevista/possível 

das várias fases do processo:--------------------------------------------------------------------

-----a) 24.09.2018 – Aprovação do projeto de Regulamento por parte do Executivo 

Municipal (com dispensa de consulta pública);----------------------------------------------

-----b) 28.09.2018 – Aprovação do Regulamento pela Assembleia Municipal;------

-----c) Até 15.10.2018 – Publicação em Diário da República (entra em vigor no dia 

seguinte);----------------------------------------------------------------------------------------------

----d) Até 16.11.2018 (30 dias seguidos) – Prazo para apresentação das 

candidaturas por parte dos particulares;-------------------------------------------------------

-----e) Até 23.11.2018 – Análise das candidaturas por parte dos serviços 

municipais e envio para a CCDRC para emissão de parecer;---------------------------

-----f) Até 14 de dezembro – Emissão de parecer por parte da CCDRC;-------------

-----g) 20 ou 21 de dezembro – Deliberação da Câmara Municipal sobre o 

montante do empréstimo (de acordo com as candidaturas que obtiveram parecer 

favorável por parte da CCDRC);-----------------------------------------------------------------

-----h) Última semana de dezembro – Apresentação à DGAL do pedido de 
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empréstimo;-------------------------------------------------------------------------------------------

-----i) Até 4 de janeiro – A DGAL remete o pedido de empréstimo ao FAM;---------

-----j) Até 11 de janeiro – O FAM delibera acerca do pedido de empréstimo e 

procede à elaboração da minuta do contrato e ao seu envio para o Município;----

-----l) O contrato de empréstimo é celebrado no prazo de 5 dias úteis após 

deliberação autorizadora por parte da assembleia municipal (assim, terá o 

assunto que ser submetido ao Executivo Municipal e posteriormente à Assembleia 

Municipal);---------------------------------------------------------------------------------------------

-----o) Envio do processo de empréstimo para o Tribunal de Contas para obtenção 

de visto prévio.---------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que mesmo após a dilação do prazo 

introduzido pela Portaria de 3 de setembro último, relativa ao cumprimento do 

prazo para pedido do empréstimo, é impossível o seu cumprimento,  de acordo 

com o cronograma apresentado, o prazo para pedido do empréstimo junto da 

DGAL é ultrapassado em cerca de um mês, face ao previsto na no nº1, do artigo 

6º, da Portaria nº173-A/2018, de 15 de junho, alterada pela Portaria nº243/2018, 

de 3 de setembro. Neste sentido, suas soluções poderão ser  seguidas:------------

-----a) Considerando que não há possibilidade de dar cumprimento aos prazos 

previstos nas Portarias supra referidas, não se avança com a elaboração do 

Regulamento, correndo-se o risco de ocorrer entretanto uma nova dilação dos 

prazos e não haver forma de se aproveitar essa dilação;---------------------------------

-----b) Assumindo-se o não cumprimento dos prazos avançar com a elaboração 

do Regulamento e dos procedimentos seguintes, comunicando-se/apelando às 

entidades  competentes para a necessidade de dilação dos prazos, de forma a 

ser possível concretizar este apoio. Esta situação pode originar, numa situação 

de dilação de prazo, que o processo já se encontre em avançado de  

desenvolvimento. Mas por outro lado, caso não se verifique essa necessária 

dilação, terá criado uma expetativa nos particulares que não poderá ser 

concretizada.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----Face ao exposto, a senhora Presidente propôs que:---------------------------------



 
 

 

27 

 

-----a) A Câmara Municipal delibere aprovar o projeto de Regulamento, conforme 

competência prevista na alínea k), do nº1, do artigo 33º da Lei nº75/2013, de 12 

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

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

-----b) Seja dispensada a consulta pública de 30 dias prevista no artigo 101º do 

CPA, considerando os fundamentos apresentados, nos  termos estipulados nas 

alíneas a) e b), do nº3, do artigo 100º do CPA;----------------------------------------------

-----c) A Câmara Municipal remeta o Regulamento ao Órgão Deliberativo para 

aprovação, de acordo com o estipulado na alínea ccc), do nº1, do artigo 33º e na 

alínea g), do artigo 25º, ambos da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, alterada 

pelas Leis nºs 25/2015, de 30 de março, 69/2015, de 16 de julho, 7-A/2016, de 30 

de março e 42/2016, de 28 de dezembro.----------------------------------------------------- 

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

que  tem esperança que a reconstrução das 2as habitações não seja realizada 

antes da reconstrução das 1as habitações.---------------------------------------------------- 

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

Regulamento Municipal do Programa de Apoio  à Reconstrução de Habitações 

Não Permanentes Afetadas pelos Incêndios de 2017, cuja cópia constitui o Anexo 

III da presente Ata.----------------------------------------------------------------------------------

-----Mais deliberou, por unanimidade, que seja dispensada a consulta pública de 

30 dias prevista no artigo 101º do CPA, considerando os fundamentos 

apresentados, nos  termos estipulados nas alíneas a) e b), do nº3, do artigo 100º 

do CPA.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Deliberou ainda, por unanimidade, remeter o Regulamento Municipal do 

Programa de Apoio à Reconstrução de Habitações Não Permanentes Afetadas 

pelos Incêndios de 2017 à Assembleia Municipal para aprovação.--------------------

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

3.10 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS 

RECEITAS MUNICIPAIS/PROJETO –  A senhora  Presidente referiu que a 

presente proposta à alteração da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, 
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que se consubstancia na alteração do Tarifário de Abastecimento de Água, 

Saneamento de Águas Residuais e Gestão de Resíduos Urbanos (e respetiva 

fundamentação económico-financeira), apenas como atualização dos valores que 

tem vindo a ser efetuada desde 2015, de acordo com as adaptações legislativas 

como:---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----1. O Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº 

92/2010, de 26 de julho e pela Lei nº 12/2014, de 6 de março, que estabelece o 

regime jurídico dos serviços municipais e intermunicipais de abastecimento 

público de água, de saneamento de águas residuais e de gestão de resíduos 

urbanos, regulamenta, entre outros temas, que a definição das tarifas obedece a 

regras definidas nos regulamentos tarifários aprovados, estando estas sujeitas a 

atualizações anuais;--------------------------------------------------------------------------------

-----2. O Regulamento nº 52/2018, publicado na 2ª série do Diário da República 

nº 16, de 23 de janeiro de 2018, que veio republicar a Deliberação nº 928/2014, 

de 17 de fevereiro, que aprovou o Regulamento tarifário do serviço de gestão de 

resíduos urbanos e que estabelece as disposições aplicáveis à definição, cálculo 

e revisão das tarifas associadas ao serviço de gestão de resíduos urbanos.-------

-----3. As Recomendações nº 01/2009 (Recomendação Tarifária) referente à 

formação dos tarifários aplicáveis aos utilizadores finais dos serviços públicos de 

abastecimento de água para consumo humano, de saneamento de águas 

residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos, nº 02/2010 (Critérios de 

Cálculo), que apresenta os critérios de cálculo para a formação desses mesmos 

tarifários, ambas da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos 

(ERSAR), onde a Entidade vem salientar o facto de existir atualmente uma grande 

disparidade nos tarifários aplicados aos utilizadores finais dos sistemas públicos 

de abastecimento de água para consumo humano, de saneamento de águas 

residuais urbanas e de gestão de resíduos urbanos (em guarde parte, sem 

qualquer fundamentação económico-financeira) e visam harmonizar as estruturas 

tarifárias que servem ao financiamento destes serviços, trazer-lhes racionalidade 

económica e financeira e assegurar a respetiva viabilidade e melhoria, sempre 
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sem pôr em causa a autonomia que deve haver na sua gestão e nº 02/2018 

(Tarifários sociais para os utilizadores domésticos dos serviços de águas e 

resíduos), que veio atualizar e substituir a Recomendação nº 01/2009 em matéria 

de tarifários sociais aplicáveis aos utilizadores domésticos.-----------------------------

-----4. O Decreto-Lei nº 147/2017, de 5 de dezembro, que estabelece o regime de 

atribuição da tarifa social para a aprestação dos serviços de águas (tarifa social), 

a atribuir pelo município territorialmente competente a aplicar a clientes finais do 

fornecimento dos serviços de águas, sendo aplicável aos serviços de 

abastecimento de água e de saneamento de águas residuais.-------------------------

-----5. O Decreto-Lei nº 46/2017, de 3 de maio, que veio republicar o Decreto-Lei 

nº 97/2008, de 11 de junho, e que estabelece o regime económico e financeiro 

dos recursos hídricos, bem como o Despacho nº 484/2009, do Ministro do 

Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional, 

publicado na 2ª série do Diário da República nº 5, de 8 de janeiro de 2009, que 

estabelece as normas de aplicação do Decreto-Lei nº97/2008, de 11 de junho.---

-----6. O Decreto-Lei nº 178/2006, de 5 de setembro, com as devidas alterações, 

que estabelece o regime geral da gestão de resíduos, bem como a Portaria nº 

72/2010, de 4 de fevereiro, que estabelece as regras respeitantes à liquidação, 

pagamento e repercussão da taxa de gestão de resíduos.------------------------------- 

-----Relativamente ao Tarifário de Abastecimento de Água, Saneamento de Águas 

Residuais e Gestão de Resíduos Urbanos, e em concordância com o disposto 

nas recomendações da ERSAR, informou que foram considerados as seguintes 

indicações:--------------------------------------------------------------------------------------------

----1. Os utilizadores são classificados como domésticos e não-domésticos, sendo 

as tarifas a praticar diferenciadas para cada tipo de utilizador.--------------------------

-----2. Foram diferenciados dois tipos de custos: fixos e variáveis, os quais 

serviram de base para a definição das componentes fixa e volumétrica, 

respetivamente, do tarifário em análise. Esta diferenciação dos custos em 

componente fixa e componente variável é realizada de forma a repercutir 

equitativamente os custos por todos os consumidores, sendo a componente fixa 
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uma compensação pela disponibilização dos serviços, independentemente de 

haver ou não consumo e a tarifa variável destinada a remunerar a intensidade de 

utilização do serviço prestado.-------------------------------------------------------------------

-----3. Foram contempladas as taxas de recursos hídricos e de gestão de 

resíduos, que são aplicadas ao utilizador final na parte correspondente à 

recuperação de custos do que é cobrado ao Município.----------------------------------

-----4. Evoluiu-se, de forma gradual, para uma situação de não cobrança de tarifas 

pela execução de ramais de ligação, até aos 20 metros lineares, dos sistemas 

públicos ao sistema predial, deixando, no ano de 2017, de serem cobradas.-------

-----5. É considerada uma tarifa social destinada a utilizadores domésticos com 

residência fixa no concelho de Góis, a ser atribuída aos utilizadores domésticos 

que se encontrem na condição de situação de carência económica comprovada 

pelo sistema da segurança social, quando lhes seja atribuída, pelo menos, uma 

das seguintes prestações sociais: Complemento Solidário para Idosos, 

Rendimento Social de Inserção, Subsídio Social de Desemprego, 1º Escalão do 

Abono de Família e Pensão Social de Invalidez. A tarifa social concretiza-se na 

aplicação, para os serviços de abastecimento de água, de saneamento de águas 

residuais e de gestão de resíduos urbanos, da isenção da tarifa fixa.---------------- 

-----Sobre este assunto importa referir que, entrou em vigor o Decreto-Lei nº 

147/2017, de 5 de dezembro, que estabelece o regime de atribuição da tarifa 

social para a aprestação dos serviços de águas (tarifa social), em que os 

municípios podem aderir voluntariamente (artigo 3º), mediante deliberação da 

assembleia municipal, sob proposta da câmara municipal, à isenção das tarifas 

fixas e/ou à redução das tarifas variáveis (artigo 5º), em que são elegíveis (artigo 

2º) os utilizadores domésticos que se encontrem na condição de situação de 

carência económica, quando lhes seja atribuída, pelo menos, uma das seguintes 

prestações sociais: complemento solidário para idosos, rendimento Social de 

Inserção, subsídio Social de Desemprego, abono de Família, pensão social de 

invalidez e pensão social de velhice, bem como os utilizadores domésticos, cujo 

agregado familiar tenha um rendimento anual igual ou inferior a 5.808,00 €, 
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acrescido de 50 % por cada elemento do agregado familiar que não aufira 

qualquer rendimento, até ao máximo de 10, ainda que não beneficiem de qualquer 

prestação social e ainda outros consumidores que o Município pretenda 

beneficiar, para além dos referidos anteriormente. Acrescentou que, a atribuição 

da tarifa social ao cliente final do fornecimento dos serviços de águas é 

automática (artigo 6º), não carecendo de pedido ou requerimento dos 

interessados, tendo, os municípios, que solicitar a informação sobre a 

elegibilidade dos potenciais beneficiários à Direção Geral das Autarquias Locais 

(DGAL) até 30 de setembro de cada ano (solicitação efetuada em 28.08.2018 

através da plataforma SISAL (Sistema de Informação do Subsetor da 

Administração Local)), com informação o número de identificação fiscal do titular 

do contrato e do código do local de consumo, que, por sua vez, para, este efeito, 

procede à consulta dos serviços competentes da Segurança Social (SS) e da 

Autoridade Tributária e Aduaneira (AT). Após a disponibilização da informação 

por parte da SS e da AT, a DGAL presta a informação solicitada pela câmara 

municipal no prazo de 20 dias, contados desde a data da receção da informação 

atualizada. Neste sentido, uma vez que até à presente data não foi prestada 

qualquer informação por parte da DGAL e dado que a decisão de adesão à tarifa 

social deve ser sustentada por um estudo prévio que identifique o universo de 

potenciais beneficiários e o consequente impacto financeiro, conforme consta no 

ponto 3.4 na Recomendação ERSAR n.º 02/2018, propõe-se que a presente 

atualização das Tarifas de Abastecimento de Água, Saneamento de Águas 

Residuais e Gestão de Resíduos Urbanos não contemple esta alteração das 

condições de atribuição da tarifa social para os serviços de abastecimento de 

água, de saneamento de águas residuais.----------------------------------------------------

-----6. Nos serviços de abastecimento de água, de saneamento de águas 

residuais, é considerada uma tarifa social para utilizadores não-domésticos (a 

aplicar às pessoas coletivas de declarada utilidade pública), com uma redução da 

tarifa variável, aplicando-se, ao consumo total, o 2º escalão do tarifário variável 

para utilizadores domésticos e uma redução da tarifa fixa, adotando o valor 
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aplicável aos utilizadores domésticos. Para o serviço de gestão de resíduos 

urbanos é também considerada uma redução da tarifa fixa e variável, aplicando o 

valor aplicável aos utilizadores domésticos.--------------------------------------------------

-----7. Existe a tarifa familiar, para os serviços de abastecimento de água, de 

saneamento de águas residuais, destinada a utilizadores domésticos com 

residência fixa no concelho de Góis e cuja composição do agregado familiar 

ultrapasse quatro elementos, concretizando-se na redução da tarifa variável, 

através do alargamento dos escalões de consumo em 2 m3, por cada membro do 

agregado familiar que ultrapasse os quatro elementos. A tarifa familiar não é 

aplicada ao serviço de gestão de resíduos urbanos, uma vez que, de acordo com 

a redação anterior da Deliberação nº 928/2014, de 17 de fevereiro da ERSAR, 

apenas seria de aplicar caso a tarifa variável a aplicar aos utilizadores domésticos 

fosse em função da quantidade de resíduos urbanos depositados 

indiferenciadamente, através da medição do peso ou volume, o que não se 

verifica. No entanto, esta condição foi revogada com as alterações introduzidas 

pelo Regulamento nº 52/2018, de 23 de janeiro e apresentado como analogia, o 

constante no Decreto-Lei nº 147/2017, de 5 de dezembro (regime de atribuição 

da tarifa social para a aprestação dos serviços de águas (tarifa social)), a aplicar 

aos serviços de águas. Neste sentido, e uma vez que se propôs ainda não aplicar 

o disposto nesta última norma, conforme justificação já referida, também ainda 

não é considerada, nesta alteração, a tarifa familiar para o serviço de gestão de 

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

-----Mais informou, que todas as componentes do estudo efetuado para o cálculo 

das tarifas propostas, podem ser consultadas na fundamentação económico-

financeira. No entanto, salientou alguns pressupostos do estudo que 

fundamentam as duas propostas apresentadas, de alteração do Tarifário de 

Abastecimento de Água, Saneamento de Águas Residuais e Gestão de Resíduos 

Urbanos:-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----a) Tendo por base os proveitos totais considerando os consumos históricos 

de 2017, o tarifário aplicado em 2018 e ainda os custos totais do ano económico 
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de 2017, verifica-se que as percentagens de cobertura dos custos totais e de 

acessibilidade económica são as seguintes:------------------------------------------------- 

 
Abastecimento 

de água 

Saneamento 

de águas 

residuais 

Gestão de 

resíduos 

sólidos 

Proveitos Totais (€) 390 514 160 058 178 056 

Custos Totais (€) 545 775 286 196 221 110 

Cobertura de gastos totais (%) 
 

72 56 81 

Acessibilidade económica (%) 0,62 0,56 0,26 

-----No entanto, e tendo em consideração que os custos indiretos (custos que 

refletem a utilização de recursos com a prestação de dois ou mais serviços objeto 

de análise ou outras atividades levadas a cabo pela entidade em questão) 

apresentam, de ano para ano, valores bastante voláteis, o que influencia 

significativamente o valor dos custos totais, não se revelando ajustado à realidade 

e desvirtuando a informação dos serviços em análise, para o cálculo do tarifário 

para 2019, é alterado este pressuposto, tendo, assim, por base de cálculo, os 

proveitos totais de 2017, considerando os consumos históricos de 2017, o tarifário 

aplicado em 2018 e ainda os custos diretos do ano económico de 2017, 

verificando-se que a seguinte percentagem de cobertura dos custos totais e de 

acessibilidade económica:------------------------------------------------------------------------ 

 Abastecimento 

de água 

Saneamento de 

águas residuais 

Gestão de 

resíduos sólidos 

Proveitos Totais (€) 390 514 160 058 178 056 

Custos Totais (€) 472 641 245 370 193 909 

Cobertura de gastos totais (%) 
 

83 65 92 

Acessibilidade económica (%) 0,62 0,56 0,26 

-----Observando os princípios gerais consagrados na legislação em apreço, 

designadamente a recuperação gradual dos custos e a acessibilidade económica 

dos utilizadores, seria de propor como pressuposto neste estudo, a recuperação 

dos custos remanescentes em 1 ano (em consonância com o apresentado para 
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o ano de 2018, que definia um prazo de 2 anos) apresentando como meta as 

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

 Abastecimento de 

água 

Saneamento de 

águas residuais 

Gestão de 

resíduos sólidos 

Meta de % Cobertura  100% 100% 100% 

-----No entanto, tendo em atenção a recuperação progressiva dos custos e a 

declaração apresentada ao Programa operacional de Sustentabilidade e 

eficiência no uso de recursos (POSEUR) no âmbito da candidatura “Elaboração 

de Cadastro das Infraestruturas existentes nos sistemas em baixa” (POSEUR-03-

2012-FC-000065), onde o Município de Góis se comprometeu com o cumprimento 

de 90% de grau de recuperação de custos até 2021 para os serviços de águas , 

deve-se atender também aos seguintes factos/condicionantes:------------------------

-----a) Não se deve comprometer a acessibilidade económica dos utilizadores, 

onerando-os excessivamente, dado que os serviços de águas e resíduos são 

essenciais ao bem-estar geral dos cidadãos, devendo estes terem direito aos 

serviços em causa, num quadro de eficiência e equidade de preços, de forma a 

que o aceso aos mesmos sejam universais.-------------------------------------------------

-----b) A realidade do concelho de Góis apresenta-se como de grandes 

dimensões, com localidades muito dispersas e com poucos habitantes, em que 

os custos associados aos serviços de águas e resíduos são bastante elevados, 

não sendo possível recuperá-los na totalidade pelos proveitos, associados ao 

baixo número de consumidores.-----------------------------------------------------------------

-----c) O ano de 2017 foi um ano atípico, decorrente dos eventos catastróficos 

ocorridos no Concelho, como os incêndios de junho e outubro, onde estão 

associados, aos serviços em análise, custos que decorreram destes 

acontecimentos, como por exemplo: a compra de material, mão de obra e de 

máquinas/viaturas associadas a reparações diversas nas redes de abastecimento 

de água e de saneamento de águas residuais, bem com a compra e o transporte 

de água para abastecimento das populações, num montante previsto de 13.000€, 

para o serviço de abastecimento de água. Além do incremento dos custos, 
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também decorrente dos incêndios de 2017, os proveitos sofreram algum impacto, 

pois, uma vez que a população se viu forçada a combatê-los com os seus próprios 

meios, o Município implementou, como medida excecional, a correção de 

eventuais consumos exagerados registados naqueles períodos, em diversas 

localidades do Concelho, que se verificou que foram corrigidos cerca de 2.300 m3 

num total de 632 consumidores.-----------------------------------------------------------------

-----Neste sentido, a senhora Presidente propôs como objetivo a alcançar para o 

ano de 2019, as seguintes percentagens de cobertura dos custos totais:------------

------a) PROPOSTA A:----------------------------------------------------------------------------- 

 Abastecimento 

de água 

Saneamento de 

águas residuais 

Gestão de 

resíduos sólidos 

Cobertura de gastos totais (%) 
 

83 65 94 

Acessibilidade económica (%) 0,67 0,56 0,28 

-----A presente proposta de objetivo a alcançar para o ano de 2019, 

consubstancia-se na manutenção da cobertura de custos totais, relativamente ao 

ano anterior, mantendo o tarifário existente em 2018, propondo-se que apenas 

sejam atualizadas as Taxas de recursos Hídricos (TRH), para os serviços de 

abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais e a Taxa de 

Gestão de Resíduos (TGR), para o serviço de gestão de resíduos sólidos 

urbanos, em consonância com o Decreto-Lei nº 97/2008, de 11 de junho e a 

Portaria nº 72/2010, de 4 de fevereiro, que referem, para a TRH e TGR, 

respetivamente, que as referidas taxas são objeto de repercussão pelos sujeitos 

passivos aos utilizadores finais, do encargo económico que representam.----------

-----Considerou-se, assim, o volume em m3 de água faturada no ano de 2017, o 

custo variável mensal por unidade (m3) para cada um dos três tipos de serviços 

referidos, apresentado no quadro seguinte:-------------------------------------------------- 

 
Abastecimento 

de água 

Saneamento 

de águas 

residuais 

Gestão de 

resíduos 

sólidos 
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(1) 

Custos com as Taxas 

Recursos Hídricos e Taxa 

de Gestão de Resíduos (€) 

2 223,08 1 864,35 9 197,72 

(2) Água consumida (m3) 202 641 96 740 202 641 

(3)=(1)/(2) TRH / TGR (€/m3) 0,0110 0,0193 0,0454 

 

-----b) PROPOSTA B------------------------------------------------------------------------------- 

 
Abastecimento 

de água 

Saneamento 

de águas 

residuais 

Gestão de 

resíduos 

sólidos 

Cobertura de gastos totais (%) 
 

84 66 95 

Acessibilidade económica (%) 0,67 0,56 0,28 

-----A presente proposta de objetivo a alcançar para o ano de 2019, 

consubstancia-se no aumento da cobertura de custos totais, relativamente ao ano 

anterior, com a proposta das seguintes alterações:----------------------------------------

-----a) Atualização das Taxas de recursos Hídricos (TRH), para os serviços de 

abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais e a Taxa de 

Gestão de Resíduos (TGR), para o serviço de gestão de resíduos sólidos 

urbanos, em consonância com o Decreto-Lei nº97/2008, de 11 de junho e a 

Portaria nº 72/2010, de 4 de fevereiro, que referem, para a TRH e TGR, 

respetivamente, que as referidas taxas são objeto de repercussão pelos sujeitos 

passivos aos utilizadores finais, do encargo económico que representam (igual ao 

constante na Proposta A);-------------------------------------------------------------------------

-----b) Atualização de todo o restante tarifário em 1,5%, associada à taxa de 

variação média anual do índice harmonizado de preços do consumidor (IHPC), 

de acordo com o nº 1 do artigo 75º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, 

com as devidas alterações e em consonância com o disposto nas recomendações 

genéricas emanadas pela ERSAR no seu ofício circulado nº O-007182/2018, 

datado de 31/07/2018 (Ciclo anual de revisão tarifária – Recomendações para 

preparação das propostas de tarifários das entidades gestoras de sistemas 
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municipais que prestam serviços de águas ou de resíduos).----------------------------

-----Face ao exposto, a senhora Presidente propôs ao Executivo a seguinte  

alteração ao Regulamento Geral de Taxas e Outras Receitas Municipais, devido 

a:---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----1. Alteração à Tabela de Taxas e Outras Receitas Municiais, que constitui o 

seu Anexo I (2ª alteração);------------------------------------------------------------------------

-----2. Revisão da Fundamentação Económico-Financeira da Tabela de Taxas e 

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

Águas Residuais e Gestão de Resíduos Urbanos, que constitui o seu Anexo II. 

Este documento não é apresentado neste momento, uma vez que deve ser 

elaborado em consonância com a proposta de alteração do Tarifário de 

Abastecimento de Água, Saneamento de Águas Residuais e Gestão de Resíduos 

Urbanos aprovada e deliberada pelo Executivo Municipal, referindo que os 

pressupostos nele apresentados são os anteriormente referidos.----------------------

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

-----a) Aprovar a  Proposta A de alteração do Regulamento Geral de Taxas e 

Outras Receitas Municipais, cuja cópia constitui o Anexo IV da presente Ata, com 

o respetivo anexo Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, , de acordo com 

o estipulado na alínea b) do nº 1 do artigo 25º e nas alíneas e), k) e ccc) do nº 1 

do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, com as alterações 

introduzidas pelas Leis nº 25/2015, de 30 de março, nº 69/2015, de 16 de julho, 

nº 7-A/2016, de 30 de março, nº 42/2016, de 28 de dezembro e 50/2018, de 16 

de agosto.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----b) Remeter os referidos documentos para publicação imediata com vista a 

consulta pública durante 30 dias, nos termos do previsto no nº 3 do artigo 62.º do   

Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, com as devidas alterações e nos nºs 

1 e 2 do artigo 101º do Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro (CPA).----------------

-----c) Durante o período de discussão pública, solicitar parecer à Entidade 

Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos (ERSAR), nos termos do previsto 
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no nº2 do artigo 11º-A e no n.º 4 do artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 

de agosto, com as devidas alterações.-------------------------------------------------------- 

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

3.11 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS SISTEMAS 

PÚBLICOS E PREDIAIS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE 

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DE GÓIS/PROJETO 

– A senhora Presidente informou que na reunião de 14.08.2018 foi autorizado 

pelo Executivo Municipal o início de procedimento de alteração ao Regulamento 

mencionado em epígrafe, tendo sido indicado como fundamento que se pretende 

alterar o articulado no que respeita, designadamente, à clarificação dos meios de 

prova a apresentar nos casos de existência de roturas nos sistemas prediais e, 

por outro lado, introduzir uma alteração  consubstanciada numa eventual adesão 

do Município à tarifa social, nos moldes previstos no Decreto-Lei nº146/2017, de 

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

-----Mais informou que no que respeita à questão das roturas, o artigo 46º (Rotura 

nos sistemas prediais) refere o seguinte: -----------------------------------------------------

------“1 – Logo que seja detetada uma rotura ou fuga de água em qualquer ponto 

nas redes prediais de distribuição predial ou nos dispositivos de utilização, deve 

ser promovida a reparação pelos responsáveis pela sua conservação.--------------

-----2 – Os utilizadores são responsáveis por todo o gasto de água nas redes de 

distribuição predial e seus dispositivos de utilização.--------------------------------------

-----3 – No caso de comprovada rotura, o volume de água perdida e não recolhida 

pela rede de saneamento não é considerado para efeitos de faturação do serviço 

de saneamento e de gestão de resíduos urbanos, quando indexado ao consumo 

de água.”-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Dado que se tem verificado que não o seu conteúdo não é suficientemente 

claro e objetivo, e dado que têm sido suscitadas dúvidas particularmente quanto 

aos meios de prova a apresentar e do procedimento a adotar pelo utilizador na 

situação de rotura, a senhora Presidente propôs que o mesmo passe a ter a 

seguinte redação:------------------------------------------------------------------------------------
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----- “1 – (…)-------------------------------------------------------------------------------------------

-----2 – (…)---------------------------------------------------------------------------------------------

-----3 – Nos casos em que o utilizador comprove a existência de rotura na rede 

predial por facto que não lhe seja imputável e a requerimento do interessado, o 

volume de água perdida e que não tenha entrado na rede de saneamento, será 

faturado de acordo com as tarifas de saneamento e resíduos sólidos, em função 

do consumo apurado nos termos do artigo 57º do presente Regulamento; porém, 

nos casos em que se confirme que essa água entrou na rede de saneamento, o 

utilizador deverá pagar as respetivas tarifas em função do consumo de água 

efetivo, ficando o pagamento das tarifas de resíduos sólidos dependente do 

consumo apurado nos termos do referido artigo 57º.--------------------------------------

-----4 – Para além dos meios de prova que possam ser apresentados pelo 

utilizador ou solicitados pelos serviços municipais, a rotura só poderá ser 

comprovada caso a ocorrência seja de imediato comunicada aos serviços 

municipais (independentemente do dia da semana e hora), através dos contactos 

já disponibilizados para o efeito, que se deslocarão ao local, sempre que 

entenderem necessário.”--------------------------------------------------------------------------

-----No que concerne à eventual alteração dos tarifários sociais previstos no 

Regulamento em causa, que se consubstanciaria no alargamento do seu âmbito, 

conforme prevê o Decreto-Lei nº147/2017, de 5 de dezembro, informou o 

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

-----a) O referido Decreto-Lei permite que as entidades gestores estabeleçam, por 

deliberação da Assembleia Municipal, outros critérios para além dos previstos nos 

respetivos regulamentos da entidade gestora (que devem estar, atualmente, em 

consonância com a Recomendações IRAR nº01/2009 para o serviço de 

abastecimento de água e de saneamento de águas residuais e com o 

Regulamento Tarifário do Serviço de Gestão de Resíduos Urbanos publicado 

através da Deliberação nº928/2014, da ERSAR1);-----------------------------------------

-----b) A adesão do Município a este novo regime é voluntária;-------------------------

-----c) Para efeitos da proposta de adesão, o Município, de acordo com o previsto 
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no Decreto-Lei, remete à Direção Geral das Autarquias Locais (DGAL), listagem 

com identificação fiscal dos titulares de contratos para efeitos de consulta dos 

serviços competentes da Segurança Social e da Autoridade Tributária e 

Aduaneira, a fim de aferir o potencial universo de beneficiários. O Município de 

Góis submeteu este pedido de informação à DGAL no final do mês de agosto e 

até à presente data ainda não obteve qualquer informação. Foi rececionado um 

e-mail daquela entidade que informou qual o procedimento a tomar para 

submissão do pedido e os meios técnicos disponíveis para o efeito e que “se 

aguarda ainda a conclusão dos trabalhos de ligação à Autoridade Tributária, à 

IAP no âmbito da tarifa social da água, motivo pela qual ainda não é possível a 

consulta prevista no diploma àquela entidade” e que “Os resultados da consulta 

serão disponibilizados na medida em que cada entidade consultada envie a 

informação”;-------------------------------------------------------------------------------------------

-----d) A atribuição da tarifa social é automática, não carecendo de pedido ou 

requerimento dos interessados, pois os municípios aderentes aferem da situação 

do resultado da consulta supra referida efetuada à DGAL.-------------------------------

-----Face ao exposto, a senhora Presidente propôs que a presente alteração ao 

Regulamento Municipal dos Sistemas Públicos e Prediais de Abastecimento de 

Água e de Saneamento de Águas Residuais do Concelho de Góis se 

consubstancie na alteração ao artigo 46º (Rotura nos sistemas prediais).-----------

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

alteração do Regulamento Municipal dos Sistemas Públicos e Prediais de 

Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais do Concelho de 

Góis, cuja cópia constitui o Anexo V da presente  Ata.----------------------------------- 

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

3.12 - REGULAMENTO DO PÓLO INDUSTRIAL E GÓIS /ADITAMENTO –  ----- 

A senhora Presidente da Câmara informou que o presente assunto vem na 

sequência da comunicação efetuada pela empresa Vicente & Vicente, Lda., sobre 

as dificuldades sentidas em cumprir com os planos prestacionais relacionados 

com a aquisição, ao Município, do Lote nº1 do Pólo Industrial de Góis. Mais 
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informou, que o presente assunto foi entretanto reanalisado pelo Senhor 

Consultor Jurídico, Dr. Pedro Pereira Alves, que elaborou a informação datada de 

10.09.2018, que se apresenta como Anexo VI à presente Ata, em aditamento à 

informação já prestada, sobre o mesmo assunto, em 23.07.2018. --------------------

-----Continuou referindo que, pelos factos invocados pela empresa, e de acordo 

com discussão já tida sobre o assunto em sede de Reunião do Executivo, é 

intenção do Município, desde de que seja legalmente possível, atender ao 

requerido pela empresa. Neste sentido, referiu que a solução preconizada pela 

senhor Consultor Jurídico, que se poderá estender a situações similares que 

possam ocorrer no futuro, será remeter à Assembleia Municipal um aditamento 

ao Regulamento do Pólo Industrial de Góis, concretamente às Condições de 

Cedência dos Pavilhões do Pólo Industrial, com a introdução da 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.” ----------------------

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

aditamento ao Regulamento do Pólo Industrial de Góis, de acordo com o 

estipulado na alínea ccc), do nº1, do artigo 33º, da Lei nº75/2013, de 12 de 

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

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

-----Nos termos do previsto na alínea b) e g), do artigo 25º, da Lei nº75/2013, de 

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

de julho, 7-A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro, deliberou, por 

unanimidade, remeter o assunto à Assembleia Municipal para aprovação.----------

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

3.13 – DÍVIDAS DE TERCEIROS/PAGAMENTO A PRESTAÇÕES/PROPOSTA– 

Foi presente a informação nº 6717 do Serviço Administrativo/Águas e 

Saneamento – DAG, datada de 05.09.18, relativa à proposta de pagamento em 

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

pelo pagamento do contrato do consumidor nº13694 da freguesia de Vila Nova 
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do Ceira, solicita autorização para proceder ao pagamento em prestações da 

dívida relacionada com a prestação de serviços de água e resíduos.-----------------

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

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

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

3.14 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO PRAZOS NO 

MONTANTE DE 500.000 €/APROVAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS – 

A senhora Presidente informou que na sequência das deliberações tomadas pela 

Câmara Municipal em 14.08.2018 e pela Assembleia Municipal em 05.09.2018, 

relativamente ao procedimento de contratação do empréstimo a médio e longo 

prazos supra referido, destinado a financiar os projetos “Implantação da Praia 

Fluvial de Alvares” e “Beneficiação e Manutenção de arruamentos”, foi solicitado 

ao Banco BPI, SA a emissão da minuta do respetivo contrato, que se constata, 

após a sua análise, que está em conformidade com as condições apresentadas 

na proposta.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e, em conformidade com a alínea f), do nº1 

do artigo 19º da Resolução nº14/2011, de 11 de julho do Tribunal de Contas 

(publicada na 2ª Série do Diário da República nº156, de 15 de agosto de 2011), 

deliberou, por unanimidade, aprovar as cláusulas contratuais do empréstimo a 

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

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

3.15 – 3ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018 – Foi presente a proposta de  

3ª Revisão ao Orçamento do ano de 2018, cuja cópia constitui o Anexo VIII da 

presente Ata, que importa no orçamento da parte da receita em 639.239,00€ 

(seiscentos e trinta e nove mil, duzentos e trinta e nove euros) nas anulações e 

no orçamento da parte da despesa em 300,00€ (trezentos euros) nos reforços e 

em 639.539,00€ (seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e trinta e nove euros) 

nas anulações.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, em 

conformidade com o disposto na alínea c), do nº 1, do artigo 33º da Lei nº 75/2013 
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de 12 de setembro, alterada pelas Leis nº25/2015, de 30 de março e 69/2015, de 

16 de julho, 7-A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro e 50/2018, 

de 16 de agosto, emitir parecer favorável à 3ª Revisão ao Orçamento para o Ano 

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

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

Municipal para deliberação, conforme previsto na alínea a), do nº1, do artigo 25º 

da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, alterada pelas Leis nº25/2015, de 30 de 

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

dezembro e 50/2018, de 16 de agosto.-------------------------------------------------------- 

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

3.16 – 3ª REVISÃO ÀS GOP/ANO 2018 – Foi presente a proposta de 3ª Revisão 

às Grandes Opções do Plano do ano de 2018, cuja cópia constitui o Anexo IX da 

presente Ata, que importa em 300,00€ (trezentos euros) nos reforços e em 

639.539,00€ (seiscentos e trinta e nove mil, quinhentos e trinta e nove euros) nas 

anulações.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, em 

conformidade com o disposto na alínea c), do nº 1, do artigo 33º da Lei nº 75/2013 

de 12 de setembro, alterada pelas Leis nº25/2015, de 30 de março e 69/2015, de 

16 de julho, 7-A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro e 50/2018, 

de 16 de agosto, emitir parecer favorável à 3ª Revisão às Grandes Opções do 

Plano para o Ano de 2018.------------------------------------------------------------------------ 

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

Municipal para deliberação, conforme previsto na alínea a), do nº1, do artigo 25º 

da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, alterada pelas Leis nº25/2015, de 30 de 

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

dezembro e 50/2018, de 16 de agosto.--------------------------------------------------------

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

3.17 – 18ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DO ANO DE 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 
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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 18ª alteração ao Orçamento Municipal para o Ano de 

2018, que importa, no orçamento da parte da despesa, em 50.000,00€ (cinquenta 

mil euros) nos reforços, autorizada por despacho do senhor Vice-Presidente em 

14.09.18, cuja cópia constitui o Anexo X da presente Ata.------------------------------- 

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

3.18 – 18ª ALTERAÇÃO ÀS GOP DO ANO DE 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 18ª alteração Grandes Opções do Plano para o Ano de 

2018, que importa, no orçamento da parte da despesa, em 50.000,00€ (cinquenta 

mil euros) nas anulações, autorizada por despacho do senhor Vice-Presidente em 

14.09.18 cuja cópia constitui o Anexo XI da presente Ata.------------------------------- 

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

3.19 – 19ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DO ANO DE 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 19ª 

alteração ao Orçamento Municipal para o Ano de 2018, que importa, no 

orçamento da parte da despesa, em 12.000,00€ (doze mil euros) nos reforços, 

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

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

3.20 – 19ª ALTERAÇÃO ÀS GOP DO ANO DE 2018 – Em conformidade com o 

disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 
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setembro, alterada pelas Leis nos. 25/2015, de 30 de março, e 69/2015, de 16 julho 

e 7-A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro e 50/2018, de 16  a 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 19ª alteração às Grandes Opções 

do Plano para o Ano de 2018, que importa em 12.000,00€ (doze mil euros) nos 

reforços,  cuja cópia constitui o Anexo XIII da presente Ata. ---------------------------- 

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

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

total de movimentos da tesouraria do dia vinte e um de setembro do ano em curso, 

no montante de um milhão, seiscentos e setenta e sete mil, seiscentos e sessenta 

oitocentos e oitenta e quatro euros e sessenta e seis cêntimos.------------------------ 

4 – APROVAÇÕES EM MINUTA: MUNICÍPIO DE CASCAIS/RALLY DE PORTUGAL 

HISTÓRICO; CECÍLIA CORTEZ FALCÃO GOMES E MARIA ALICE CORTEZ 

HENRIQUES FALCÃO JOAQUIM/AUMENTO DE COMPARTES; OBRAS 

PARTICULARES/ANTÓNIO PAULO BARATA FERREIRA LIMA; OBRAS 

PARTICULARES/FERNANDO MANUEL DE ALMEIDA BARATA; AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇÃO LEGAL, PARECER E AUDITORIA EXTERNA DAS 

CONTAS DO MUNICÍPIO DE GÓIS/ADJUDICAÇÃO/NOMEAÇÃO DE REVISOR 

OFICIAL DE CONTAS; REGULAMENTO DO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE 

GÓIS/PROPOSTA; REGULAMENTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE APOIO À 

RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NÃO PERMANENTES AFETADAS PELOS 

INCÊNDIOS DE 2017/PROJETO; ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO GERAL DE 

TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS/PROJETO; ALTERAÇÃO AO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DOS SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO 

CONCELHO DE GÓIS/PROJETO; REGULAMENTO DO PÓLO INDUSTRIAL E 

GÓIS/ADITAMENTO; DÍVIDAS DE TERCEIROS/PAGAMENTO A 

PRESTAÇÕES/PROPOSTA; CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO 

PRAZOS NO MONTANTE DE 500.000 €/APROVAÇÃO DAS CLÁUSULAS 

CONTRATUAIS; 3ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018; 3ª REVISÃO ÀS 

GOP/ANO 2018; 18ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DO ANO DE 

2018/RATIFICAÇÃO; 18ª ALTERAÇÃO ÀS GOP DO ANO DE 2018/RATIFICAÇÃO; 
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19ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO DO ANO DE 2018; 19ª ALTERAÇÃO ÀS GOP DO 

ANO DE 2018.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

encerrada a reunião, pelas dezasseis horas e cinquenta e um minutos, da qual, 

para constar, se lavrou a presente ata, sob a responsabilidade da Secretária.----- 

                 

                 Presidente da Câmara Municipal,                      A Secretária, 

                 ________________________                      _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


