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A T A  D A  R E U N I Ã O  D E  

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

 
-----No dia trinta de novembro 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. 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 – DIREÇÃO GERAL DA POLÍTICA DE JUSTIÇA/PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO RELATIVO AO SISTEMA DE MEDIAÇÃO FAMILIAR E AO SISTEMA 

DE MEDIAÇÃO LABORAL--------------------------------------------------------------------------------

3.3 –  AGREGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS/PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DA 

EMPRESA INTERMUNICIPAL DE AMBIENTE DO PINHAL INTERIOR, EIM, S.A.-------

3.4 – TRIBUNAL DE CONTAS/PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO 

PRÉVIA/ESTABILIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA-------------------------------------------------------

3.5 – MARCAÇÃO DAS DATAS PARA AS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA CÂMARA 

MUNICIPAL A REALIZAR EM 2019/PROPOSTA--------------------------------------------------- 
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3.6 – INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

DEVIDO AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS OCORRIDOS EM JUNHO DE 

2017/SUSPENSÃO DOS TRABALHOS---------------------------------------------------------------- 

3.7 – EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA E RUAS 

ENVOLVENTES/TRABALHOS COMPLEMENTARES--------------------------------------------- 

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

3.9 – REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS/ALTERAÇÃO À TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

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

3.10 – FEM (FUNDO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL)/INCÊNDIOS DE 2017--------------- 

3.11 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇÃO LEGAL, PARECER E 

AUDITORIA EXTERNA DAS CONTAS DO MUNICÍPIO DE 

GÓIS/ADJUDICAÇÃO/NOMEAÇÃO DE REVISOR OFICIAL DE CONTAS----------------- 

3.12 – 23ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018------------------------------------------- 

3.13 – 23ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018-------------------------------------------------------- 

3.14 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL/RATIFICAÇÃO------------------------- 

3.14.1 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GÓIS -- 

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

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

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

1.1 – FALTAS – A senhora Presidente informou que o senhor Vereador Mário 

Barata Garcia iria estar ausente na presente reunião, por motivos pessoais, pelo 

que a sua falta foi justificada.--------------------------------------------------------------------- 

1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE – A senhora Presidente 

iniciou a sua intervenção agradecendo a disponibilidade do Executivo em ter 

alterado a reunião da Câmara Municipal para o dia de hoje.----------------------------

-----Referiu que no dia 29.11.18 esteve presente, em Estarreja, na cerimónia de 

entrega ao Município de Góis do Diploma ECO XXI 2018. Referiu que o ECO XXI 

é um programa de educação para a sustentabilidade, numa promoção da ABAE, 

visando a identificação e o reconhecimento de boas práticas de sustentabilidade 

valorizando, entre outros aspetos a educação no sentido da sustentabilidade e a 
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qualidade ambiental. Mais referiu que este programa é composto por 21 

indicadores de sustentabilidade local, pretendendo avaliar a prestação dos 

municípios, reconhecendo como eco municípios os que demonstram a 

implementação de boas práticas, politicas e ações em torno de alguns temas 

considerados chave: Educação Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável; 

Sociedade Civil; Instituições; Conservação da Natureza; Ar; Água; Energia; 

Resíduos; Mobilidade; Ruído; Agricultura; Turismo e Ordenamento do Território.-

-----Ainda nesse mesmo dia, informou da sua presença na entrega da distinção  

Município Amigo do Desporto 2018, galardão entregue no XIX Congresso 

Nacional de Gestão do Desporto, em Rio Maior. Referiu que o 

Programa Município Amigo do Desporto constitui um grupo de boas práticas de 

benchmarking e de formação em relação ao modelo de intervenção dos 

municípios nas práticas de atividades físicas e no desenvolvimento desportivo, 

assim como dos resultados obtidos pelos municípios portugueses.-------------------

-----Mais referiu que se realizou, no dia 22.11.18, em Santa Marta de Penaguião 

a Assembleia Geral do Projeto Rota da EN2, tendo sido aprovado o Orçamento e 

o Plano de Atividades a levar a efeito no ano de 2019, sendo que o mesmo irá ter 

o alto patrocínio do Programa Valorizar, realçando que irá ser novamente 

realizada a prova de ciclismo na EN2, bem como um Encontro de Folclore, entre 

outras iniciativas culturais que dinamizarão a Rota da EN2.-----------------------------

-----Referiu que no âmbito dos incêndios florestais do ano de 2017, foram 

remetidos à CCDRC os formulários das candidaturas de apoio à reconstrução de 

segundas habitações, cabendo ao nosso concelho 13 habitações, distribuídas 

pelas freguesias de Alvares, União das Freguesias de Cadafaz e do Colmeal e de 

Vila Nova do Ceira, tendo para o efeito facultado ao Executivo o quadro 

demonstrativo.----------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, deu conhecimento que na sequência do assalto à agência da 

C.G.D de Góis, a Câmara Municipal rececionou uma missiva desta entidade 

bancária, tendo a mesma sido entregue ao senhor Consultor Jurídico para se 
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pronunciar.--------------------------------------------------------------------------------------------

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

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – Interveio o senhor 

Vereador José Alberto Domingos Rodrigues questionando o ponto de situação da 

requalificação da estrada entre a localidade de Malhada e Casais, bem como 

relativamente ao processo do ChillOut.-------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou que a requalificação da referida estrada será 

objeto de candidatura no âmbito dos incêndios de outubro de 2017. Sobre o ponto 

de situação do ChillOut informou que o empresário já procedeu ao pagamento 

das rendas em atraso, tendo sido solicitado o perdão quanto aos juros, tratando-

se de assunto para o qual foi solicitado parecer do senhor consultor jurídico, pelo 

que oportunamente será do conhecimento do Executivo.-------------------------------- 

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

que, quanto à comunicação da C.G.D. sobre o assalto recentemente ocorrido, 

efetivamente a Câmara Municipal não poderá ficar alheia a todo este processo.  

Ainda sobre esta matéria, questionou se a Câmara Municipal tinha um inventário 

de todo o espólio, bem como se o mesmo estaria assegurado e ainda se teria sido 

avaliado há pouco tempo.-------------------------------------------------------------------------

-----Referiu que na última reunião apresentou uma questão relativamente ao 

processo de Requalificação da Praça da República e ruas Adjacentes quando 

mencionou que deveria ser retirada na Rua de St.º António uma torre de 

transformação da EDP, pelo facto da mesma já não se justificar, pelo que 

questionou sobre as démarches já realizadas. Ainda sobre este processo, 

questionou se a Praça de Táxis irá continuar situada na Praça da República, uma 

vez que entende que a mesma já não se justifica neste lugar podendo, 

efetivamente, ser deslocalizada para um outro ponto da vila, sendo que para esse 

mesmo efeito deveria a Câmara Municipal reunir com as empresas deste ramo.--

-----Terminou a sua intervenção, questionando sobre a entrega do contraditório 

da Câmara Municipal no âmbito do Relatório da Inspeção Geral de Finanças.---- 
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-----A senhora Presidente informou que quanto à torre de transformação da EDP 

sita na Rua de St.º António na vila de Góis, já foram tomadas as devidas 

diligências junto da Empresa, aguardando resposta. Quanto à deslocalização da 

Praça de Táxis, informou que o senhor Vereador Mário Barata Garcia já reuniu 

com as empresas do ramo para ter conhecimento da posição das mesmas sobre 

uma possível deslocalização. Ainda sobre a requalificação da Praça da República 

e ruas Adjacentes, informou que também foi realizada reunião com os 

condóminos do edifício existente da Rua Com. Bebiano Baeta Neves, 

relativamente ao parque de estacionamento, sendo que oportunamente será 

prestada mais informação sobre este assunto. Relativamente ao património da 

Câmara Municipal que estava na Caixa Geral de Depósitos, informou que aguarda 

que a DAG preste a melhor informação sobre as várias apólices que existem na 

Câmara, não podendo precisar se existe alguma específica para os bens que se 

encontravam na C.G.D. Acresce que, a decisão  de confiar este valioso património 

à Caixa Geral de Depósitos foi claramente porque é um lugar seguro. Informou 

ainda que no decurso do trabalho feito para o Tribunal de Contas, foi avaliado 

todo o património cultural, inclusive o que constava nos cofres alugados à C.G.D. 

Quanto ao contraditório no âmbito do relatório da IGF, informou que ainda não 

procedeu à sua entrega em virtude da DAG ainda não o ter elaborado, uma vez 

que ainda está dentro do prazo, pelo que oportunamente o mesmo será facultado 

ao Executivo.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Interveio o senhor António Rui de Sousa Godinho Sampaio que iniciou a sua 

intervenção solicitando informação sobre o ponto de situação da candidatura da 

Casa-Museu Alice Sande.-------------------------------------------------------------------------

-----Sobre as candidaturas a efetuar para o ressarcimento dos prejuízos causados 

pelo furacão Leslie, questionou se efetivamente o prazo já findou, uma vez que o 

senhor Vereador Mário Barata Garcia referiu na última reunião deste órgão que 

iria terminar nessa mesma semana. Referiu que a sua questão está relacionada 

com as dúvidas sobre o assunto, de um munícipe que teve alguns prejuízos e que 
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desejava apresentar candidatura.---------------------------------------------------------------

-----Seguidamente referiu a necessidade de instalação de uma cabine na paragem 

do GóiSim, na povoação de Cerdeira, de forma a que os utentes deste transporte 

público possam estar devidamente abrigados nesta época do ano.-------------------

-----Sobre o estado do rio Ceira, referiu que é visível que após o período de chuva 

que se verificou, o leito do rio em algumas zonas já se encontra quase limpo. No 

entanto, verificou-se que durante o fim de semana passado, em que choveu 

intensivamente, a água ficou novamente suja. Informou que é importante perceber 

os motivos que contribuíram para isso, pois, após um período em que também 

choveu bastante, e que contribuiu para que o rio estivesse a ficar limpo, de 

repente a água aparece novamente bastante suja. Renovou as suas palavras 

quanto à necessidade de a parte de cima do açude da Praia Fluvial da Peneda, 

ser objeto de intervenção no leito do rio, para que se criem as necessárias 

condições de segurança para os banhistas. Ainda sobre o rio Ceira, referiu a 

existência de muita lama na levada junto à ponte de acesso ao Parque de Cerejal, 

pelo que sugeriu que as grades existentes junto ao açude naquela zona, poderiam 

ser retiradas para que quando a água corre com mais intensidade a lama ali 

existente se fosse diluindo.------------------------------------------------------------------------

-----Sobre o processo do BUPI (Balcão Único do Prédio), referiu que o Despacho 

n.º 10913/2018 de 23.11.18, determina que na área dos municípios de Pedrógão 

Grande, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Góis, Pampilhosa da Serra, 

Penela, Sertã, Caminha, Alfândega da Fé e Proença-a-Nova, continuarão a ser 

aceites os pedidos de representação gráfica georreferenciada e promovidos os 

respetivos procedimentos administrativos, nos termos previstos na Lei n.º 

78/2017, de 17 de agosto, bem como os procedimentos especiais de registo de 

prédio rústico e misto omisso nesta regulados, até à entrada em vigor do diploma 

de extensão a todo o território nacional. Mais referiu que sendo um assunto de 

suma importância deve esta informação constar na web página da Câmara 

Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----Sobre o Orçamento Participativo 2019, referiu que após consulta à web página 

da Câmara Municipal, pôde constatar que somente se encontra disponível o 

folheto informativo e a ficha de inscrição, sendo de todo interessante que a par 

com estes dados esteja também o Regulamento. O mesmo encontra-se 

disponível no item referente aos Regulamentos Municipais, pelo que deverá ser 

colocando um link quando se acede ao folheto informativo, para que os 

interessados possam aceder ao mesmo quando efetuam consulta aos 

documentos relativos ao Orçamento Participativo.----------------------------------------- 

-----Sobre o equipamento da EB de Ponte do Sótão, referiu que o mesmo poderia 

ser dinamizado através de ações semanais dirigidas à 3ª idade, no sentido de 

reaproveitar aquele espaço e de existir uma outra dinâmica junto deste público, 

tendo apresentado para o efeito algumas atividades que poderiam ser promovidas 

pela Biblioteca Municipal, bem como pelos Técnicos do Pavilhão Municipal. ------

-----Sobre a época natalícia que se aproxima, questionou se está prevista alguma 

programação para dinamização do comércio local, alusiva à mesma.----------------

-----O senhor Vereador continuou, referindo que no dia 19.11.18 comemorou-se 

o Dia Mundial no Saneamento tendo sido distribuídos alguns panfletos sobre o 

que não se deve colocar nas sanitas, pelo que entende que deveria esta 

informação constar tanto nas redes sociais da Câmara Municipal, bem como 

facultada a todos os munícipes quando do envio da faturação relativa ao consumo 

de água.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Referiu, por último, que durante a corrente semana, foram publicados os 

Decretos-Lei nº97/2018 a 107/2018, o quais concretizam o quadro de 

transferência de competências para os órgãos municipais no domínio das praias 

marítimas, fluviais e lacustres  integradas no domínio público hídrico do Estado, 

da exploração dos jogos de fortuna e de azar, da promoção turística, das vias de 

comunicação, do apoio aos bombeiros voluntários, entre outros, tendo para o 

efeito apresentado as competências dos órgãos municipais. Mais informou, que  

a legislação em causa, refere que relativamente ao ano de 2019, os municípios 
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que não pretendam a transferência das competências previstas no presente 

decreto-lei comunicam esse facto à Direção-Geral das Autarquias Locais, após 

prévia deliberação dos seus órgãos deliberativos, até 60 dias corridos após 

entrada em vigor do presente decreto-lei.----------------------------------------------------- 

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

Godinho Sampaio que no que concerne ao Projeto Casa-Museu Alice Sande, 

presentemente, não dispõe de informação atualizada que possa facultar sobre o 

ponto de situação deste processo.--------------------------------------------------------------

-----Acrescentou, que para cada processo há a obrigatoriedade legal da existência 

de um gestor de processo cabendo ao mesmo o acompanhamento de todo o 

procedimento, reportando superiormente o que é que não está a ser cumprido, 

sendo que até à presente data não houve qualquer trabalhador com essa função 

que tenha reportado qualquer anomalia e/ou constrangimento que possa levar ao 

incumprimento. Sendo que para o efeito solicitou à senhora Chefe da DAG, para 

elaborar um despacho o qual é sempre acompanhado por uma ordem de serviço, 

para que se recorde todos os gestores do contrato quais são as responsabilidades 

no âmbito da contratação pública para quem não cumpre. ------------------------------

-----Ainda sobre o processo para a Casa-Museu Alice Sande, referiu que a 

empresa que ganhou o procedimento para elaboração do projeto foi a que 

garantiu a maior celeridade na sua execução, apresentar em “tempo recorde” uma 

proposta de arquitetura e de projeto para a requalificação do imóvel em questão. 

Porém, volvidos alguns meses desde o Seminário “Casa de Alice Sande: os vários 

tempos de um lugar – Valorizar e Divulgar – Boas Práticas”, iniciativa que ocorreu 

no p.p. dia 11.08.18, na qual colocou algumas questões, sendo que até ao 

agendamento de reunião a gestora deste processo não lhe comunicou 

absolutamente nada sobre o mesmo. Face ao exposto, referiu que promoveu 

recentemente reunião com a presença da empresa e dos trabalhadores afetos a 

este processo, tendo para o efeito referido que a empresa estava em total 

incumprimento, pelo que a sua pessoa teve que exigir que teriam que cumprir 
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com o caderno de encargos, no sentido de a Câmara Municipal não correr o risco 

de não concretizar os meios financeiros do Programa Valorizar. Acrescentou que, 

brevemente, irá promover reunião tanto com o gestor deste processo, como de 

outros, para recolha de informação sobre todos os processos em curso, no 

sentido de poder prestar mais informações sobre os mesmos. ------------------------

-----Quanto às candidaturas realizadas no âmbito dos prejuízos do furacão Leslie 

para os privados informou que o prazo para apresentação das mesmas termina 

no dia 15.12.18, tendo sido solicitado pela DRAPC o apoio na divulgação, pelo 

que deu indicações para que a mesma fosse do conhecimento das freguesias e 

dos munícipes, sendo que a ADIBER tem estado a apoiar e continuará na 

formalização das mesmas por parte de todos os interessados. ------------------------

-----Quanto à paragem coberta solicitada para a localidade de Cerdeira, informou 

que o senhor Nuno Lopes irá proceder em conformidade com o pedido efetuado.- 

-----Quanto ao rio Ceira, referiu que efetivamente terá que se proceder novamente 

a uma visita a todo o seu percurso, por forma a que tenhamos conhecimento das 

causas que efetivamente contribuíram para que após se ter verificado que a água 

estava limpa a mesma ter ficado suja, pelo que irá dar indicações para esse 

trabalho ser realizado. Ainda sobre o rio Ceira, referiu que a Câmara Municipal 

após o período invernal terá que proceder à remoção das pedras de maior 

dimensão existentes na parte de cima do açude da Praia Fluvial da Peneda, bem 

como melhor significativamente esse piso. Sobre a sugestão de abertura das 

grades existentes na levada do Cerejal deu a palavra ao senhor Nuno Lopes para 

se pronunciar sobre este assunto.--------------------------------------------------------------

-----Dada a palavra, o senhor Nuno Lopes informou da impossibilidade da grade 

ser retirada, ainda que temporariamente, uma vez que aquando o aumento do 

leito do rio poderá trazer ramos fortes que poderão efetivamente estragar a ponte 

ali existente, pelo que para que essa situação não se verifique terá que se 

equacionar uma outra solução.------------------------------------------------------------------ 
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-----A senhora Presidente prosseguiu, referindo que sobre o Regulamento do 

Orçamento Participativo, irá dar indicações para que o mesmo esteja acessível 

na web página da Câmara Municipal, juntamente com toda a documentação sobre 

este assunto. Sobre a prorrogação do prazo para a receção de pedidos no âmbito 

do sistema de informação cadastral simplificada e do Balcão Único do Prédio 

(BUPI) referiu que também irá dar indicação para que o citado despacho conste 

na página da Câmara Municipal. Quanto à sugestão apresentada para 

dinamização da EB de Ponte do Sótão, referiu concordar com a mesma, 

recordando que em tempos já se fez algo semelhante nesta povoação. Sobre a 

programação da época natalícia referiu que à semelhança dos anos  anteriores 

as tradicionais luzes de natal vão acender pela primeira vez, no dia 07.12.18, 

iluminando assim as ruas da vila de Góis, bem como decorrerá de 01.12.18 a 

06.01.19 uma exposição de Presépios de Natal, nas  Galerias da Casa do Artista, 

evento promovido pela Câmara Municipal, existindo outros eventos promovidos 

por outras instituições concelhias, estando os mesmos divulgados na web página 

da Câmara Municipal. Quanto ao Dia Mundial do Saneamento referiu que o 

folheto informativo irá ser divulgado.-----------------------------------------------------------

-----Sobre a legislação relativa ao quadro de transferência de competências para 

os órgãos municipais referiu que se trata de um assunto que tem estado a 

acompanhar. Referiu ter participado numa sessão sobre esta matéria, tratando-

se de um processo que irá ser feito paulatinamente e terá que ser devidamente 

discutido no sentido de entendermos se há alguma matéria que tenhamos 

competência para assumir. Mais referiu que um dos assuntos que desejam que 

seja da competência das Câmaras Municipais são as estradas que são de 

jurisdição nacional, cuja sua proposta vai ser no sentido de não aceitar. Referiu 

ainda, que sobre esta matéria irá promover um workshop para autarcas.-----------

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

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

-----a) Usou da palavra o senhor Vítor Manuel Nogueira Dias referindo que na 
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sequência de algumas intervenções apraz-lhe mencionar que como elemento 

assíduo do público nestas reuniões poderá subentender que poderá ser a sua 

pessoa apontada de passar para o exterior assuntos discutidos nestas reuniões 

da Câmara Municipal, facto que não corresponde à verdade, realçando se há 

reuniões em que é a única pessoa presente no público, em outras é visível uma 

maior afluência de público.------------------------------------------------------------------------

-----Quanto à Casa-Museu Alice Sande recordou que em tempos apresentou ao 

Executivo uma proposta em nome próprio para este imóvel municipal, sendo que  

é do seu conhecimento que as questões presentemente apresentadas se iriam 

passar, uma vez que também a sua pessoa, enquanto munícipe promotor de um 

possível projeto também já passou pelo mesmo, tendo para o efeito apresentado 

o mesmo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

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

unanimidade, aprovar a ata da reunião realizada no dia treze de novembro do ano 

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

3.2 - DIREÇÃO GERAL DA POLÍTICA DE JUSTIÇA/PROTOCOLO DE 

COLABORAÇÃO RELATIVO AO SISTEMA DE MEDIAÇÃO FAMILIAR E AO 

SISTEMA DE MEDIAÇÃO LABORAL – A senhora Presidente informou que a 

Direção-Geral da Política de Justiça (DGPL), através do seu Gabinete para a 

resolução Alternativa de Litígios, é o organismo do Ministério da Justiça que tem 

por missão, entre outras, apoiar a criação e a operacionalização dos meios 

extrajudiciais de resolução de conflitos, nomeadamente os sistemas públicos de 

mediação, como é o caso do Sistema de Mediação Familiar (SMF) e do Sistema 

de Mediação Laboral (SML). Pelo que na prossecução da promoção e oferta 

destes meios extrajudiciais junto das comunidades locais, designadamente junto 

dos munícipes remeteram um Protocolo de Cooperação a celebrar entre a  
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Direção-Geral da Política de Justiça e  a Câmara Municipal de Góis , tendo em 

vista  a realização  de procedimentos de mediação  da competência do SMF e do 

SML, tendo para o efeito dado conhecimento  das obrigações gerais das partes.-

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

Municipal de Góis celebrar Protocolo de Colaboração relativo ao Sistema de 

Mediação Familiar e ao Sistema de Mediação Laboral com a Direção Geral da 

Política de Justiça.---------------------------------------------------------------------------------- 

3.3 –  AGREGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E 

SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS/PROJETO DE CONSTITUIÇÃO DA 

EMPRESA INTERMUNICIPAL DE AMBIENTE DO PINHAL INTERIOR, EIM, 

S.A. – A senhora Presidente informou que no âmbito do processo de Agregação 

dos Serviços de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais, foi 

em reunião realizada reunião no p.p. dia 09.11.18, na qual foi deliberado aprovar 

a constituição de uma Comissão Instaladora, cabendo a todos os municípios 

pronunciarem-se sobre a aprovação da nomeação de Comissão de três 

municípios (Penela, Lousã e Penacova) para liderar o processo  de criação  de 

um sistema intermunicipal de serviços de abastecimento público de água, 

saneamento de águas residuais e recolha de resíduos urbanos e criação da 

empresa intermunicipal gestora do sistema  intermunicipal a criar. Mais informou 

que, para esse efeito, foi remetido à Câmara Municipal um conjunto de 

considerandos, sendo os mesmos do conhecimento de todo o Executivo.---------- 

-----Interveio o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues que,  em nome 

dos Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, referiu 

que perante os dados patentes nos documentos em apreço verifica-se a 

preferência por três Câmaras Municipais (Penela, Lousã e Penacova) por deterem 

o maior número de ações. Sendo também plasmado nos considerandos que se 

tratam de três municípios que “têm, desde o primeiro momento, assumido um 

papel preponderante na dinamização do processo”. Contudo, referiu a existência 

de outras situações motivo de algumas questões, i.e., não se compreende muito 
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bem a forma como foi escolhida a CTGA, ou seja, enquanto para o estudo anterior 

foi feito de uma forma transparente pela CIM-RC, entende que este deveria ter 

seguido os mesmos princípios.------------------------------------------------------------------

-----Sobre esta questão, a senhora Presidente referiu que irá solicitar qual foi o 

critério para que a escolha recaísse na empresa em causa.-----------------------------

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

que os Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis 

entendem que a fundamentação apresentada é um tanto ou quanto subjetiva. 

Salientou que a constituição da referida Comissão pelos três Municípios 

constantes do documento em análise, deveria ter sido deliberada 

democraticamente, em sede de reunião, por forma a que tivesse sido um 

procedimento do conhecimento, in loco, de todos os intervenientes neste 

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

-----A senhora Presidente referiu que estamos perante uma proposta de minuta, 

não tendo na deliberação do Executivo constar ipsis verbis os considerandos 

patentes no documento.--------------------------------------------------------------------------- 

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

referindo que tem por princípio ler toda a documentação relativamente aos 

assuntos constantes da Ordem de Trabalhos para a reunião da Câmara 

Municipal. Pelo que na presente reunião constam assuntos com alguma 

complexidade, uma vez que alguns destes terão algum impacto nos orçamentos 

familiares, nomeadamente, no que concerne alteração da tabela de taxas e outras 

receitas municipais, onde o Executivo toma uma decisão política suportada em 

documentos técnicos bem elaborados, contudo com alguma complexidade, pelo 

que merecem uma análise profunda de forma a que as decisões a tomar sejam 

tomadas conscientemente. Neste sentido, informou que apesar de ter recebido a 

documentação dentro do prazo legal para o efeito, apraz-lhe mencionar que fez 

um esforço para poder estar dentro de todas as matérias que hoje estão a ser 

discutidas para poder decidir de acordo com aquilo que lhe é aqui colocado. Pelo 
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que em situações futuras solicitou que a documentação mais complexa fosse 

entregue com maior antecedência para que haja uma melhor e mais eficaz análise 

à mesma.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Em relação ao assunto em análise, referiu que o que o Executivo terá que 

aprovar é a proposta de minuta da Constituição da Comissão Instaladora, pelo 

que quando procedeu ao estudo do assunto em questão, partiu do princípio que 

teria numa primeira fase, havido uma conversa para o efeito, ou das reuniões que 

tenham sido realizadas com as Câmara Municipais e que tivesse sido de comum 

acordo a referida nomeação. Referiu a existência de alguns municípios que estão 

a assumir alguma preponderância por alguma razão, contudo sem qualquer 

justificação para o efeito. Porém, referiu a existência de uma outra matéria 

plasmada no documento e que é motivo de sua preocupação. No mail que envia 

a documentação quando é referido que o “Acordo Parassocial deve ser um 

documento para apreciarem”, realçou que o mesmo deverá ser objeto de uma 

apreciação aprofundada, dando como exemplo a citação seguinte e que de certa 

forma retira autonomia às Câmara Municipais, ou seja, “As deliberações da 

Assembleia Geral sobre as matérias a seguir elencadas só se considerarão 

validamente aprovadas se tiverem o voto favorável da totalidade dos Acionistas”. 

Entre outras matérias refere: “Aprovação de proposta de aumentos tarifários 

extraordinários não previstos na trajetória tarifária em vigor e superiores a 10%”; 

“Sem prejuízo do disposto na cláusula anterior, se as deliberações da Assembleia 

Geral não forem aprovadas por não ter sido obtida a maioria ou a unanimidade 

necessária para o efeito nos termos do presente Acordo, os Acionistas procurarão 

reunir-se entre si, de boa-fé, respeitando um princípio de cooperação em prol do 

interesse societário (…); “Verificando-se uma Situação de Bloqueio, nos termos 

dos números anteriores (…)”, ou seja, quando não há acordo, “as partes que 

hajam votado maioritária e favoravelmente, poderão adquirir, no pro rata da 

participação detida, a totalidade das participações sociais das Partes cujo 

desacordo levou à Situação de Bloqueio (as “Partes Bloqueadoras”), para o que 
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deverão notificá-la(s), indicando os respetivos termos e condições em que 

pretendem proceder à aquisição, no prazo de 90 (noventa) dias, pelo maior dos 

três seguintes valores (…)” alíneas a, b e c. Referiu ainda que o documento 

plasma que “Recebida a notificação referida no n.º 3 da presente Cláusula, a(s) 

Parte(s) Bloqueadora(s) fica(m) irrevogavelmente obrigada(s) a alienar a 

totalidade das respetivas ações, de acordo com os termos, condições, prazos e 

valores notificados nos termos dos números anteriores”, sendo que “A 

transmissão das participações sociais da(s) Parte(s) Bloqueadora(s) nos termos 

da presente cláusula determina a saída dessa(s) Parte(s) Bloqueadora(s) do 

Sistema Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior”.  Neste sentido, referiu que 

se numa situação hipotética, existir uma proposta abrangida por esta norma que 

se traduza num aumento superior a 10% nos tarifários, que se entenda que vai 

prejudicar os consumidores do concelho de Góis, a Câmara Municipal não 

concordando com a mesma, será obrigada a concordar sob pena de poder ser 

convidada a sair do Sistema Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior. Face 

ao que leu e citou apraz-lhe mencionar que não se trata de uma norma 

democrática, mas sim da imposição de um preceito com tiques ditatoriais, ou seja, 

é a “ditadura” de quem tem poder sobre aqueles que não o têm, sendo isto que 

deve ser motivo de preocupação, pelo que se deve pedir o devido esclarecimento 

sobre esta matéria por entender que há questões que são importantes e 

pertinentes e devem ser motivo de preocupação de todos nós.------------------------  

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

referiu que as palavras proferidas pelo senhor Vereador António Rui de Sousa 

Godinho Sampaio são também preocupação dos Vereadores do Grupo de 

Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, bem como outras matérias patentes 

no documento. Referiu que, felizmente, fica mais aliviada por este assunto, no dia 

de hoje, não estar em discussão, somente carece de aprovação quanto aos 

Municípios que irão integrar a Comissão Instaladora. Mais referiu que, sobre o 

assunto em causa há mesmo muito para falar, corroborando com as palavras do 
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senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio quando mencionou que 

a alteração da data da reunião fez diferença não ter os documentos para ler e 

analisar durante o fim de semana, porquanto existem assuntos que merecem uma 

outra análise, estudo que não é fácil porquanto merecem uma outra atenção.---- 

-----A senhora Presidente referiu que se isto tudo tomar proporções para além de 

roçarem quase como numa “ditadura” e de facto sermos mais uma vez absorvidos 

pelos grandes estará na linha da frente a propor que este processo para a Câmara 

Municipal de Góis não faz sentido. Realçou que, presentemente, não há nada que 

nos comprometa, cabendo única e simplesmente nesta fase, deliberar sobre a 

nomeação dos referidos Municípios para a constituição de uma Comissão 

Instaladora.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----A Câmara tomou conhecimento da nomeação de Comissão de três municípios 

para liderar o processo de criação de um sistema intermunicipal de serviços de 

abastecimento público de água, saneamento de águas residuais e recolha de 

resíduos urbanos e criação da empresa intermunicipal gestora do sistema 

intermunicipal a criar e deliberou, por unanimidade:---------------------------------------

-----1. Aceitar que os Municípios de Penela, Lousã e Penacova se assumam, até 

às deliberações de criação do sistema intermunicipal e de constituição da 

empresa intermunicipal a tomar pelos órgãos autárquicos competentes, como 

representantes de todos os demais municípios na condução do processo e na 

interação com as entidades competentes, sem prejuízo da sua necessária 

articulação com cada município sempre que surja a necessidade de alterar 

matérias que já se encontrem consensualizadas e sem prejuízo do seu dever de 

informação dos municípios da evolução que o processo vá tendo.-------------------- 

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

3.4 – TRIBUNAL DE CONTAS/PROCESSO DE FISCALIZAÇÃO 

PRÉVIA/ESTABILIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA – A Câmara tomou conhecimento 

do Processo de Fiscalização Prévia nº2554/2018, remetido à Câmara Municipal 

no p.p. dia 12.11.18, pelo Tribunal de Contas.----------------------------------------------- 
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3.5 – MARCAÇÃO DAS DATAS PARA AS REUNIÕES ORDINÁRIAS DA 

CÂMARA MUNICIPAL A REALIZAR EM 2019/PROPOSTA – A senhora 

Presidente propôs que em conformidade com o artigo 40º da Lei nº75/2013, de 12 

de setembro,  na redação atual e em conformidade com o disposto no art.º 5º do 

Regimento da Câmara Municipal, que as datas das reuniões ordinárias do 

Executivo relativas ao ano de 2019 sejam realizadas às segundas terças-feiras, 

de cada quinzena de cada mês, no Salão Nobre do Edifício dos Paços do 

Município, pelas 10.00 horas, sendo ambas de carácter público, com a seguinte 

exceção:-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Que a primeira reunião de agosto  se realize no dia 14 daquele mês, em 

virtude do dia 13 de agosto coincidir com o Dia do Município. --------------------------

-----Que a segunda reunião de dezembro se realize no dia 23 daquele mês, em 

virtude do dia 24 de dezembro coincidir com a véspera de Natal.---------------------- 

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

apresentada pela senhora Presidente da Câmara.-----------------------------------------  

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

3.6 – INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS DEVIDO AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS OCORRIDOS EM JUNHO 

DE 2017/SUSPENSÃO DOS TRABALHOS – A senhora Presidente informou que 

segundo a informação nº 7731, da senhora Dr.ª Ana Cristina Rosa, datada de 

14.11.18, a empresa Advanced Green – Engenharia Natural e Urbana, Lda., na 

qualidade de adjudicatária da empreitada suprarreferida vem em 7 de novembro, 

requerer a suspensão dos trabalhos, fundamentando o pedido com base nas 

condições climatéricas adversas, que aumentaram consideravelmente a corrente 

e o nível freático das águas impedindo praticamente todos os trabalhos de ser 

executados.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais informou, que refere a informação que a alínea a) n.º 3 do artigo 366.º 

do Código dos Contratos Públicos (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 18/2008, 

de 29/01, com a redação em vigor, prevê que o empreiteiro pode suspender, no 
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todo ou em parte, a execução dos trabalhos em caso de falta de condições de 

segurança. A suspensão deve ser antecedida de comunicação escrita ao dono da 

obra, imediatamente após a verificação do evento que a fundamenta, com 

menção expressa do fundamento invocado e dos factos que o concretiza. Com 

efeito, o empreiteiro comunicou à entidade adjudicante que não se encontravam 

reunidas as condições para executar o contrato, por motivos de segurança. A 

suspensão é sempre formalizada em auto, cujo conteúdo deve compreender, no 

mínimo, os pressupostos que a determinaram e os termos gerais do procedimento 

a seguir subsequentemente, se for possível determiná-los.------------------------------ 

-----Neste sentido, informou que foi lavrado auto de suspensão em 7 de novembro 

de 2018, de acordo com o estipulado no CCP, e assinado pela Presidente da 

Câmara Municipal, o trabalhador que exerce as funções de fiscalização da 

execução da obra, bem como pelo representante da adjudicatária. Acrescentou 

que, considerar-se-ão, no caso de possibilidade de retoma dos trabalhos, por 

automaticamente prorrogados pelo tempo fixado no Auto acima referido, os 

prazos de cumprimento das obrigações das respetivas partes. No caso em 

apreço, não foi possível determinar o prazo de suspensão dos trabalhos, desta 

forma, assim que se encontrem reunidas as condições de retoma dos trabalhos, 

deverá a adjudicatária proceder à entrega do plano de trabalhos corrigido e que 

reflita o real por executar.--------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que considerando que a tipologia dos trabalhos 

a executar, colide com as condições climatéricas adversas, impedindo a sua 

execução por questões de segurança, poderá ser aceite a suspensão dos 

trabalhos, e entregue novo plano de trabalhos corrigidos, devendo para o efeito, 

a Câmara municipal ratificar a autorização de suspensão dos trabalhos e aprovar 

o respetivo plano de trabalhos corrigido.------------------------------------------------------

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

despacho da senhora Presidente de autorização de suspensão dos trabalhos e 
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aprovar o respetivo plano de trabalhos corrigido.------------------------------------------- 

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

3.7 – EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA E 

RUAS ENVOLVENTES/TRABALHOS COMPLEMENTARES – A senhora 

Presidente informou que  a  empreitada Requalificação da Praça da República e 

Ruas Envolventes – Góis, foi adjudicada no dia 29.06.2018, à empresa Carlos Gil, 

Lda. pelo valor 443.656,97€, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, com prazo 

de execução de 180 dias. A consignação foi a 18.10.2018 e a comunicação da 

aprovação do Plano de Segurança e Saúde no dia 31.10.2018.------------------------

-----Mais informou, que segundo a informação nº 2833, da senhora Engª. Maria 

de Lurdes Calhau Rodrigues, datada de 16.11.18, os trabalhos estão a decorrer 

na normalidade, no entanto, com a intervenção no beco junto da residencial St. 

António na Rua de St. António, fomos deparados com a existência de uma ligação 

à rede de esgotos da residencial que não está prevista em projeto. Em projeto 

está indicada a ligação à rede de esgotos da residencial à Rua de St. António e 

que se irá manter. Esta ligação tem que ser executada porque existe ligação dos 

esgotos domésticos da residencial que não pode ser eliminada. Foi solicitado 

verbalmente à empresa adjudicatária o preço (tendo em conta os preços unitários 

contratualizados) para a execução dessa ligação. Informou ainda, que o 

trabalhador da Câmara Municipal, senhor Luís Anjos em visita à obra debateu 

com a empresa o fecho da rede de abastecimento de água na Rua de St. António 

ser tamponada. De acordo com as regras da boa execução de uma rede de águas 

e com a experiência do senhor Luís dos Anjos é necessário que a rede não seja 

tamponada no ponto mais baixo porque frequentemente terá de ser limpa por se 

tratar de um ponto onde se irá depositar as pequenas partículas que circulam na 

rede. Sendo a solução mais viável a instalação de uma boca de incêndio, que é 

uma mais-valia para defensa contra incêndios da vila de Góis e que permite a fácil 

limpeza da rede. Face ao exposto, referiu que foi solicitado verbalmente um 

orçamento para a instalação de uma boca-de-incêndio.----------------------------------
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-----Contudo, referiu que a Técnica refere na sua informação que se trata de 

trabalhos que se enquadram no ponto 1) do art. 370º do CCP na redação dada 

pelo decreto-lei nº 111-B/2017 de 31 de Outubro – “São Trabalhos 

complementares aqueles cuja espécie ou quantidade não esteja prevista no 

contrato” e no ponto 2) do mesmo artigo – “Quando os trabalhos complementares 

resultem de circunstâncias não previstas, pode o dono de obra ordenar a sua 

execução ao empreiteiro desde que, de forma cumulativa:------------------------------

-----a) Não possam ser técnica ou economicamente separáveis do objeto do 

contrato sem inconvenientes graves e impliquem um aumento considerável de 

custos para ao dono de obra;---------------------------------------------------------------------

-----b) O preço desses trabalhos, incluindo o de anteriormente trabalhos 

complementares igualmente decorrentes de circunstâncias não previstas, não 

previstas, não exceda 10% do preço contratual; -------------------------------------------

-----c) O somatório do preço contratual com o preço atribuído aos trabalhos 

complementares não exceda os limites previstos na alínea d) do art. 19º, quando 

o procedimento adotado tenha sido o ajuste direto, na alínea c) do mesmo artigo 

quando o procedimento adotado tenha sido o concurso sem publicação ou o 

concurso limitado por prévia qualificação sem publicação do respetivo anúncio no 

Jornal Oficial da União Europeia.----------------------------------------------------------------

-----Por último, informou que o valor dos trabalhos complementares apresentado 

– 1.410,96€ (com base nos preços da proposta submetida a concurso), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor, cumpre o disposto no ponto 1) e 2) do art. 370º do 

CCP na redação dada pelo decreto-lei nº 111-B/2017 de 31 de Outubro, ou seja, 

o valor atribuído aos trabalhos complementares não ultrapassa 10% do preço 

contratual (10% x 443.656,97€ = 44.365,70€).----------------------------------------------

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

trabalhos complementares, constantes no mapa anexo ao processo, no valor de 

1.410,96€ (com base nos preços da proposta submetida a concurso), acrescido 

de IVA à taxa legal em vigor.---------------------------------------------------------------------   
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-----A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos.-------- 

3.8 – OBRAS PARTICULARES/VÍTOR MANUEL COSTA ALVES – Foi presente 

a informação da DGUPA, datada de 24.09.2018, relativa obras de alteração e 

ampliação de edificação destinada a arrumos, requerida por Vítor Manuel Costa 

Alves, Cortes, freguesia de Alvares.------------------------------------------------------------

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

mencionada, deliberou, por unanimidade, aprovar os projetos das 

especialidades.---------------------------------------------------------------------------------------

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

3.9 – REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS/ALTERAÇÃO  À TABELA DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS – A senhora Presidente informou que o presente assunto vem na 

sequência da deliberação do Executivo na sua reunião de 24.09.18, na qual 

deliberou, por unanimidade, aprovar a Alteração da Tabela de Taxas e Outras 

Receitas Municipais e Revisão da respetiva Fundamentação Económico-

Financeira, anexos ao Regulamento Geral de Taxas e Outras Receitas 

Municipais. Salientou que, a referida proposta de tarifário para 2019 contemplava 

apenas a atualização das Taxas de Recursos Hídricos (TRH), para os serviços 

de abastecimento público de água e de saneamento de águas residuais e a Taxa 

de Gestão de Resíduos (TGR), para o serviço de gestão de resíduos sólidos 

urbanos, em consonância com o 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.----------

-----Mais informou que, o projeto de alteração do Regulamento Geral de Taxas e 

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

Receitas Municipais e Fundamentação Económico-Financeira da Tabela de 

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

Saneamento de Águas Residuais e Gestão de Resíduos Urbanos) foi sujeito a 30 
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dias de discussão pública, nos termos do previsto no nº 3 do artigo 62.º do 

Decreto-Lei n.º 194/2009, de 20 de agosto, com as devidas alterações e nos nºs 

1 e 2 do artigo 101º do Decreto-Lei nº 4/2015, de 7 de janeiro (CPA), iniciado após 

publicação no Diário da República nº 196, de 11.10.2018, através do Aviso 

(extrato) nº14525/2018, tendo sido, durante esse período, a 10.10.2018, solicitado 

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

relativamente ao tarifário dos serviços de abastecimento público de água, 

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

previsto no nº 2 do artigo 11º-A e no n.º4 do artigo 62.º do Decreto-Lei n.º 

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

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

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

-----Relativamente ao parecer da ERSAR, informou que foi rececionado o Ofício 

ref. O-009608/2018, datado de 30.10.2018 da Entidade Reguladora e, que se 

apresentando, a análise ao mesmo, pela ordem dos considerandos apresentados 

no próprio parecer:----------------------------------------------------------------------------------

-----1. Avaliação:-------------------------------------------------------------------------------------

-----Conforme consta da Informação nº 1912/2018, da Divisão de Administração 

e Gestão/Serviços Financeiros, datada de 19.09.2018 (Alteração da Tabela de 

Taxas e Outras Receitas Municipais e 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, anexos ao Regulamento Geral de Taxas e Outras Receitas 

Municipais/Propostas (Proposta A e Proposta B) e da deliberação do Executivo 

Municipal de 24.09.2018, em que foi deliberado por unanimidade aprovar a 

Proposta A, propõe-se as seguintes percentagens de cobertura de gastos totais 

e de acessibilidade económica, bem como os custos unitários de exploração:---- 

  
Abastecimento 

de 
água (AA) 

 
Saneamento de 

águas 
residuais (AR) 

 
Gestão de 
resíduos 

sólidos (RU) 
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Cobertura de gastos totais (%) 83 65 94 

Custos unitários de exploração 
(€/m3, para AA e AR e €/t, pra 
RU) 

0,64 1,06 122,34 
 

Acessibilidade económica (%) 0,61 0,54 0,24 

 

-----Assim, tendo em conta a avaliação efetuada pela ERSAR e tendo como 

valores de referência da qualidade dos serviços os constantes no Guia de 

avaliação da qualidade dos serviços de águas e resíduos, as projeções 

apresentadas para 2019 são de destacar os seguintes indicadores:------------------

-----No que respeita ao indicador “Cobertura de gastos totais” (Rendimentos e 

ganhos totais/Gastos totais), que é um indicador que se destina a avaliar o nível 

de sustentabilidade da gestão do serviço em termos económico-financeiros, no 

que respeita à capacidade de gerar meios próprios de cobertura dos encargos 

que decorrem do desenvolvimento da atividade, referiu que se tem por base de 

cálculo do tarifário para 2019, os proveitos totais para 2019, considerando os 

consumos (as quantidades) históricos de 2017 e ainda os custos diretos do ano 

económico de 2017. Assim, a ERSAR atribui aos serviços de abastecimento de 

água e de saneamento, uma avaliação “insatisfatória” e ao serviço de gestão de 

resíduos, uma avaliação “mediana”. Efetivamente, para todos os serviços, os 

custos diretos tiveram um aumento superior a 10%, de 2016 para 2017, 

verificando-se a situação inversa no volume de água faturada aos consumidores 

(a quantidade de água faturada aos consumidores diminuiu cerca de 4% de 2016 

para 2017), que se reflete também em todos os serviços em análise. Estas 

situações, contribuem significativamente para que o indicador “Cobertura de 

gastos totais” apresente uma avaliação cada vez mais negativa.--------------------- 

-----Por fim, é referir que 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 
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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, 

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

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

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

resíduos urbanos recolhidos) a ERSAR refere que para o serviço de 

abastecimento de água, o Município de Góis apresenta uma avaliação “boa” 

enquanto que, para os serviços de saneamento e de gestão de resíduos, surge 

uma avaliação “insatisfatória”, quando comparado com entidades com 

características similares, o que significa, para estes últimos serviços, que os 

custos de exploração deveriam ser mais reduzidos, como por exemplo, os custos 

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

-----Para o indicador “Acessibilidade económica” (peso do encargo médio com o 

serviço no rendimento médio disponível por agregado familiar na área de 

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

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

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

de envidar esforços para não penalizar os utilizadores com gastos de ineficiência 

dos serviços, ressalvando ainda o facto do indicador “Água não faturada” e 

“Ocorrência de inundações” apresentarem valores com avaliação “insatisfatória”.-

-----A Entidade Reguladora avaliou, ainda, a conformidade da estrutura tarifária e 

de outros aspetos com a recomendações emanadas pela ERSAR e pela 

legislação aplicável, sendo que atribuiu uma avaliação “boa” em todos os 
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indicadores tarifários evidenciados, para todos os serviços em análise, tendo 

atribuído ao indicador “Financiamento do tarifário social”, uma avaliação 

“insatisfatória”. Após contacto telefónico com um técnico do Departamento de 

Gestão Direta da ERSAR, foi referido que, no ficheiro de “Formação dos Tarifários 

dos Serviços de Águas e Resíduos”, remetido à ERSAR para emissão de parecer, 

foi incluído, este ano, e que não foi preenchido, um campo onde deverá ser 

explícito o proveito que se deixa de obter com a existência de tarifário social e 

que deverá ser suportado pelo Município de Góis.-----------------------------------------

-----Relativamente às recomendações e conclusões, a senhora Presidente referiu 

que a ERSAR refere o seguinte:-----------------------------------------------------------------

-----Relativamente ao indicador “Cobertura de gastos totais”, a ERSAR conclui 

que se regista, para os três serviços em análise, uma cobertura de gastos 

insuficiente, devendo-se promover a melhoria deste indicador, de forma a 

assegurar a sustentabilidade dos serviços. No entanto, para os serviços de 

abastecimento de água e águas residuais, essa melhoria do indicador não deve 

ser obtida através de um aumento tarifário, pois irá comprometer ainda mais a 

acessibilidade económica dos serviços e onerar o utilizador final em demasia. 

Ainda relativamente à melhoria do indicador “Cobertura de gastos totais”, mas 

também no que respeita ao indicador “Acessibilidade económica”, a ERSAR 

recomenda que sejam adotadas medidas de gestão e executados investimentos 

no sentido de reduzir os gastos decorrentes de ineficiências, que se 

consubstancia na redução dos custos de exploração.-------------------------------------

-----No que diz respeito ao indicador “Financiamento do tarifário social”, a ERSAR 

indica que o financiamento dos tarifários sociais não é assegurado pelo Município, 

pelo menos de forma explícita, situação que não corresponde à realidade, uma 

vez, que o Município de Góis é a entidade gestora e entidade titular dos serviços 

em causa, prestando-os em modelo de gestão direta, e não em qualquer modelo 

de gestão delegada ou concessionada, não existindo, assim, qualquer forma de 

subsidiação. Neste sentido, considera-se que, explícita e implicitamente, é o 
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Município de Gois que suporta o financiamento dos tarifários sociais, cumprindo 

assim as disposições legais em vigor sobre o assunto.-----------------------------------

-----No que concerne ao indicado no parecer da ERSAR, referiu que segundo a 

informação da DAG estão cumpridas a generalidades da Recomendações e do 

Regulamento Tarifário em vigor, até porque, a estrutura tarifária para o ano de 

2019, que, não sofreu qualquer alteração face ao ano anterior, está de acordo 

com os pareceres emitidos pela ERSAR em anos anteriores.---------------------------

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

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

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

Municipais e Fundamentação Económico-Financeira da Tabela de Taxas e 

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

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

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

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

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

nº 42/2016, de 28 de dezembro e 50/2018, de 16 de agosto, cuja cópia constitui 

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

-----b) Remeter a alteração do Regulamento Geral de Taxas e Outras Receitas 

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

Municipais e Fundamentação Económico-Financeira da Tabela de Taxas e 

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

Águas Residuais e Gestão de Resíduos Urbanos) ao Órgão Deliberativo para 

aprovação, nos termos do previsto na alínea b) e g), do artigo 25º, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, alterada pelas Leis nºs 25/2015, de 30 de março, 

69/2015, de 16 de julho, 7-A/2016, de 30 de março, nº 42/2016, de 28 de 

dezembro e 50/2018, de 16 de agosto. ------------------------------------------------------- 

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

que no ponto 2. Conclusões e recomendações do parecer emitido pela ERSAR 
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menciona que “Atente-se, no entanto, que a melhoria da cobertura dos gastos dos 

serviços de abastecimento de água e de saneamento de águas residuais não 

deve ser obtida através de um aumento tarifário atendendo à acessibilidade 

económica verificada para estes serviços, que se encontra do limiar máximo 

considerado”. Referiu ainda que também o parecer refere que “A cobertura de 

gastos, bem como a melhoria da acessibilidade económica deverão ser obtidas 

com a adoção de medidas de gestão e a execução de investimentos direcionados 

para a redução dos gastos decorrentes de ineficiências.” Sobre estas questões 

mencionou a sua preocupação com estas duas situações, realçando que tal como 

a senhora Presidente informou, em anterior reunião do Executivo, devem todos 

os consumidores ter contador de consumo de água para que haja não só um 

controlo no seu consumo, bem como para que todos os consumidores estejam 

em situação igual, ou seja, não pagarem uns os consumos feito por outros.-------- 

-----Dada a palavra, a senhora Dr.ª Liliana Serra, Técnica da DAG, referiu que 

quanto à primeira situação, no que concerne à cobertura de gastos, efetivamente 

houve uma evolução negativa, uma vez que, do ano de 2016 para o ano de 2017, 

se verificou um aumento nos custos e uma diminuição dos proveitos. Os custos 

com o abastecimento de água são muito elevados face aos proveitos que tem a 

Câmara Municipal, os proveitos, dado o número de consumidores existentes e o 

consumo realizado pelos mesmos, e os custos, devido aos  trabalhos realizados 

nos serviço em causa (aos fins de semana, horas extraordinárias e número de 

horas p/ trabalhos realizados).------------------------------------------------------------------ 

-----A senhora Vereadora fez ainda referência ao tarifário social, situação por si 

abordada sempre que se realiza discussão sobre este tema.---------------------------

-----Dada a palavra, a senhora Dr.ª Liliana Serra referiu que a Câmara Municipal 

tem um tarifário social, realçando que na informação que elaborou e que foi 

presente ao Executivo, a mesma faz a devida justificação ao mencionado pela 

ERSAR, que indica que o financiamento dos tarifários sociais não é assegurado 

pelo Município, pelo menos de forma explícita. Esta informação consta do ficheiro 
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remetido à ERSAR, porém possivelmente não estaria muito explícita, no entanto 

e, uma vez que o Município de Góis, não é nenhuma empresa municipal, está 

intrínseco que é a entidade que suporta o financiamento dos tarifários sociais.----

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

-----a) Em conformidade 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, aprovar alteração do Regulamento Geral 

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

Taxas e Outras Receitas Municipais e Fundamentação Económico-Financeira da 

Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais – Tarifas de Abastecimento de 

Água, Saneamento de Águas Residuais e Gestão de Resíduos Urbanos).----------

-----b) Em conformidade com o previsto na alínea b) e g), do artigo 25º, da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, alterada pelas Leis nºs 25/2015, de 30 de março, 

69/2015, de 16 de julho, 7-A/2016, de 30 de março, nº 42/2016, de 28 de 

dezembro e 50/2018, de 16 de agosto, remeter a alteração do Regulamento Geral 

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

Taxas e Outras Receitas Municipais e Fundamentação Económico-Financeira da 

Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais – Tarifas de Abastecimento de 

Água, Saneamento de Águas Residuais e Gestão de Resíduos Urbanos) ao 

Órgão Deliberativo para aprovação.------------------------------------------------------------ 

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

3.10 – FEM (FUNDO DE EMERGÊNCIA MUNICIPAL)/INCÊNDIOS DE 2017 – A 

senhora Presidente informou que a CCDRC, no p.p. 07.11.18, remeteu à Câmara 

Municipal comunicação relativa ao ponto de situação da execução do contrato  

relativo ao Fundo de Emergência Municipal (2017)  - “Reposição e reparação das 

infraestruturas e equipamentos municipais danificados pelos incêndios que 

tiveram início em 17 de junho de 2017, no Município de Góis, conforme 
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comunicação remetida pelo Tribunal de Contas. Neste sentido, solicitou à senhora 

Dr.ª Liliana Serra para analisar os valores constantes no presente documento e 

informar da execução física e financeira relativamente ao contrato de auxílio 

financeiro celebrado entre a DGAL, a CCDRC e o Município de Góis no âmbito 

da “Reposição e reparação das infraestruturas e equipamentos municipais 

danificados pelos incêndios que tiveram início em 17 de junho de 2017”.-----------

-----Face ao exposto, informou que a Técnica refere que a análise do documento 

permite constatar que os elementos nele contidos são os conformes com os 

contidos nos processos do Município de Góis, salvos os referentes aos pontos 2.2 

vi e 2.2 vii:---------------------------------------------------------------------------------------------

-----a) 2.2.v.i. – Intervenção em equipamentos municipais de lazer e 

infraestruturas de natureza pública de apoio ao turismo (Trilhos pedestres): é dito 

não ter sido, até à data de elaboração do relatório, celebrado qualquer contrato 

no âmbito deste tipo de intervenções. Neste momento esta situação está 

regularizada com o envio do contrato referido em 16.10.2018.-------------------------

-----b) 2.2. vii – Sistemas Municipais de saneamento básico 

(distribuição/abastecimento de água e drenagem de águas residuais). Para o 

Contrato nº27/2018, e para o fornecimento e montagem de eletrobombas, 

adjudicado a 17 de julho de 2018, a José Manuel de Jesus Costa, por 

13.73771,40€, a que acresce o IVA à taxa legal em vigor de 23% (ou seja de 

16.338,82€ iva incluído), devia ser por 13.771,40€ a que acresce o IVA à taxa de 

13% (ou seja 15.561,68€), conforme o Resumo do Contrato CNT – 03.8101, 

extraído do sistema PORTUGAL 2020. Para o Contrato nº37/2018, e para a 

consolidação e pintura de depósitos de abastecimento público de água, 

adjudicado a 07 de agosto de 2018, a Construções Nuno Tavares por 24.214,19€ 

a que acresce o Iva à taxa de 23% (ou seja 29.783,45€ iva incluído), devia ser por 

24.214,19 a que acresce o IVA à taxa de 6% (ou seja 25.667,04€ iva incluído), 

conforme o Resumo do Contrato CNT – 038473, extraído do sistema do 

PORTUGAL 2020.-----------------------------------------------------------------------------------



 

 
 

30 

   

------Acresce que, no item “Observações” refere que: “De realçar que o total do 

investimento integrado neste contrato para as intervenções referidas em epígrafe 

ascende a 46.722.27€ (iva incluído), portanto superior  em 8.522,2€ aos 

38.200,00€ elegíveis, devia ser “O total do investimento integrado neste contrato 

para as intervenções referidas em epígrafe ascende a 41.228,72€ (iva incluído), 

37.395,02€ (sem o iva não elegível), portanto inferior em 214,41€ aos 38.200,00€ 

elegíveis.”----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Relativamente ao ponto 3 – Pedidos de pagamento de comparticipação,  

informou que a Técnica refere que está ultrapassado pela apresentação contínua 

de pedidos de pagamento depois da fata de elaboração do relatório em causa.---

-----Relativamente à execução financeira das tipologias de intervenção em 

análise, a senhora Presidente deu conhecimento do quadro demonstrativo  da 

mesma, conforme consta no documento anexo à informação técnica.----------------

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

3.11 – 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. 
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Simões & Associado, SROC, SA; Pinto Castanheira & Miguel Castanheira, Lda; 

LCA – Leal, Carreira & Associados SROC, Lda. Informou que, apresentaram 

proposta as sociedades de revisores oficiais de contas  (SROC) LCA – Leal, 

Carreira & Associados SROC, Lda e Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões & 

Associados, SROC, SA, com os valores de 19.598,00 € e 19.200,00 €, 

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 nº 73/2013, de 3 de setembro, alterada pelas 

Leis nºs 82-D/2014, de 31 de dezembro, 69/2015, de 16 de julho, 32/2015, de 4 

de setembro, 7-A/2016, de 30 de março, 42/2016, de 28 de dezembro e 51/2018, 

de 16 de agosto, 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 II 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 entidade Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões & Associados, 

SROC, SA, 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.--------------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, propor à 

Assembleia Municipal a nomeação da entidade Marques de Almeida, J. Nunes, 

V. Simões & Associados, SROC, SA, para proceder à certificação legal, 
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apreciação e parecer das contas e auditoria externa das gerências de 2018, 2019, 

2020 e 2021.------------------------------------------------------------------------------------------

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

3.12 – 23ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018 – Em conformidade com 

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

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

julho, e 7-A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro e 50/2018, de 

16 de agosto, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 23ª alteração ao 

Orçamento Municipal para o Ano de 2018, que importa na parte da despesa, em 

60.500,00€ (sessenta mil e quinhentos euros) tanto nos reforços como nas 

anulações, cuja cópia constitui o Anexo III da presente Ata.-----------------------------

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

3.13 – 23ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018 – Em conformidade com o disposto 

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

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

A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro e 50/2018, de 16 de 

agosto, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 23ª alteração às 

Grandes Opções do Plano para o Ano de 2018, que importa em 32.000,00€ (trinta 

e dois mil euros) nos reforços e em 60.500,00€ (sessenta mil e quinhentos euros) 

nas anulações, cuja cópia constitui o Anexo IV da presente Ata. ---------------------- 

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

3.14 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL/RATIFICAÇÃO – A senhora 

Presidente levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno de 

transferências de capital, datado do dia seis de novembro do ano em curso, cujo 

documento constitui o Anexo V da presente Ata, no sentido de o Executivo nos 

termos previstos no artigo 164º, da Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, ratificar o seu 

despacho de 14.11.2018.-------------------------------------------------------------------------- 

3.14.1 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

GÓIS – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, por 
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unanimidade, ratificar a referida transferência capital no montante de vinte e sete 

mil, quinhentos e quarenta e seis euros, cuja finalidade é o apoio na aquisição de 

viatura de combate a incêndios (viatura tanque tático rural. VTTF), autorizada por 

despacho da senhora Presidente em 14.11.18.--------------------------------------------- 

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

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

total de movimentos da tesouraria do dia vinte e nove de novembro do ano em 

curso, no montante de um milhão, cento e setenta e dois mil, quinhentos e 

dezanove euros  e cinquenta e quatro cêntimos.------------------------------------------- 

4 – APROVAÇÕES EM MINUTA: AGREGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS/PROJETO 

DE CONSTITUIÇÃO DA EMPRESA INTERMUNICIPAL DE AMBIENTE DO PINHAL 

INTERIOR, EIM, S.A.; MARCAÇÃO DAS DATAS PARA AS REUNIÕES ORDINÁRIAS 

DA CÂMARA MUNICIPAL A REALIZAR EM 2019/PROPOSTA; INTERVENÇÕES 

PRIORITÁRIAS DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DEVIDO AOS 

INCÊNDIOS FLORESTAIS OCORRIDOS EM JUNHO DE 2017/SUSPENSÃO DOS 

TRABALHOS; EMPREITADA DE REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA E 

RUAS ENVOLVENTES/TRABALHOS COMPLEMENTARES; OBRAS 

PARTICULARES/VÍTOR MANUEL COSTA ALVES; REGULAMENTO GERAL DE 

TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS/ALTERAÇÃO  À TABELA DE TAXAS E 

OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS; AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA 

CERTIFICAÇÃO LEGAL, PARECER E AUDITORIA EXTERNA DAS CONTAS DO 

MUNICÍPIO DE GÓIS/ADJUDICAÇÃO/NOMEAÇÃO DE REVISOR OFICIAL DE 

CONTAS; 23ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018; 23ª ALTERAÇÃO ÀS 

GOP/ANO 2018; MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL/RATIFICAÇÃO.---------- 

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

encerrada a reunião, pelas treze horas e vinte minutos, da qual, para constar, se 

lavrou a presente ata, sob a responsabilidade da Secretária.--------------------------- 

                 

           A Presidente da Câmara Municipal,                              A Secretária, 

             _____________________________                    _________________ 


