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A T A  D A  R E U N I Ã O  D E  

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

 
-----No dia onze de dezembro 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 – CANDIDATURA GÓIS WIFI + CONECTADO/LANDING PAGE/ORÇAMENTO----- 

3.3 – PREJUÍZOS CAUSADOS PELA CAÇA MAIOR/COMPARTICIPAÇÃO NO CUSTO 

DE MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DE VEDAÇÕES----------------------------------------- 

3.4 – JOAQUIM MANUEL LOURENÇO TAVARES/CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE---------------------------------------------------------------------------------------- 

3.5 – MARIA JOÃO MARTINS DA SILVA ROSA/CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE---------------------------------------------------------------------------------------- 

3.6 – OBRAS PARTICULARES/LUÍS CARLOS DAS NEVES FERNANDES E LÍDIA 

RAQUEL JOSÉ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.7 – 24ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018--------------------------------------------- 

3.8 – 24ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018---------------------------------------------------------- 
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3.9 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES------------------------------------------------ 

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

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

3.9.3 – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA BEIRA SERRA----- 

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

3.9.5 – LOUSITÂNEA---------------------------------------------------------------------------------------- 

3.9.6 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DOS TRABALHADORES DA CÂMARA 

MUNICIPAL DE GÓIS--------------------------------------------------------------------------------------- 

3.10 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL----------------------------------------------- 

3.10.1 – FREGUESIA DE ALVARES-------------------------------------------------------------------- 

3.11 – 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 propondo a realização de uma reunião com o Executivo 

com o intuito de discussão de alguns assuntos prementes, nomeadamente a 

questão da Agregação dos Serviços de Abastecimento de Água e Saneamento 

de Águas Residuais, Arrendamento da Oitava, Delegação de Competências,  

Revisão do PDM, entre outros assuntos que poderão carecer de análise e 

discussão do Executivo. Face ao exposto, questionou da possibilidade de a 

mesma se realizar no período da tarde de dia 08.01.19, tendo a sua proposta sido 

anuída por todo o Executivo.--------------------------------------------------------------------- 

-----Prosseguiu a sua intervenção, informando que na sequência da empreitada 

de recuperação de estradas e caminhos municipais danificados pelos incêndios 

de junho de 2017 na freguesia de Alvares, cuja candidatura foi apresentada com 

um valor base de 985.432,06€, tendo a empresa que ganhou o procedimento 

apresentado o valor de  652.077,46€,  pelo que a referida empreitada ficou abaixo 

do valor base. Porém, informou que houve um conjunto de trabalhos que foram 

retirados da mesma pelo facto de não se justificarem, tendo para o efeito 
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remanescido um montante do valor da referida empreitada. Neste sentido, 

informou que solicitou à  CCDRC sobre a possibilidade do referido montante ser 

investido na requalificação de outras pavimentações na freguesia de Alvares, uma 

vez que aquando o levantamento por parte da Equipa Técnica da CCDRC das 

necessidades para efeito de candidatura houve pavimentações na freguesia de 

Alvares que não foram incluídas, possivelmente por desconhecimento do senhor 

Chefe da DGUPA, Eng.º Tiago Cardoso, que acompanhou a referida Equipa. ----

-----Face ao exposto, informou que no dia de ontem esteve presente em Góis um 

Técnico da CCDRC para proceder a visita à freguesia de Alvares para ter 

conhecimento dos trabalhos efetuados e daqueles que se pretendem efetuar, 

sendo que existem trabalhos já realizados. Salientou que os mesmos foram objeto 

de sua autorização, uma vez que os mesmos foram concretizados no decorrer 

dos trabalhos objeto de candidatura com o intuito de ser um processo mais célere 

e financeiramente mais vantajoso. Ainda sobre estes trabalhos, informou que 

foram articulados com o senhor Presidente da Junta de Freguesia de Alvares, 

havendo algumas situações que foram evidenciadas pelo próprio, tendo estes 

sido realizados numa das entradas na Varzina e na parte de trás do edifício da 

Secção em Alvares da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

Góis. Quanto às outras necessidades em termos de pavimentação, informou que 

o procedimento concursal para a respetiva empreitada se encontra em curso, pelo 

que se a Câmara Municipal conseguir faturar ainda no presente ano será 

excelente para ambas as entidades, tanto para Câmara Municipal por ter 

execução destes trabalhos como para a CCDRC que nos confiou as verbas dos 

incêndios. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Mais informou, que foi efetuada visita à circular externa de Cortes no sentido 

de ter conhecimento se esta via poderia ser financiada no âmbito dos incêndios, 

porém é de todo impensável uma vez que a mesma nunca esteve alcatroada, 

sendo única e exclusivamente objeto de financiamento a reposição da 

pavimentação e nunca o alcatroamento de raiz. Realçou que se trata de uma 
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acessibilidade muito importante, contudo a sua pavimentação jamais poderá ser 

realizada com verbas alocadas aos incêndios.----------------------------------------------

-----Ainda na freguesia de Alvares, informou que tanto a localidade de 

Carrasqueira como uma zona de Chã de Alvares foram devastadas pelo incêndio 

de junho, porém as mesmas não foram inseridas na candidatura elaborada para 

o efeito, pelo que esta é a possibilidade que a Câmara Municipal tem de intervir, 

com parte do remanescente da empreitada de recuperação de estradas e 

caminhos municipais danificados pelos incêndios de junho de 2017.-----------------  

-----Mais informou, que a Câmara Municipal não poderá utilizar as verbas relativas 

aos incêndios de junho de 2017 em obras relativas aos prejuízos causados pelo 

incêndio de outubro de 2017, porque os prejuízos deste último incêndio são 

completamente diferentes, sendo a forma de apoio também diferente, havendo 

para o efeito um fundo próprio não tendo a CCDRC uma ação direta como teve 

relativamente aos incêndios de junho de 2017. ---------------------------------------------

-----Informou ainda, que se prevaleceu da oportunidade da presença do Técnico 

da CCDRC para efetuar o percurso entre a Portela de Góis e Vila Nova do Ceira, 

da extensão da via pertence à freguesia de Góis que não foi vitimizada pela 

ocorrência dos incêndios, sendo considerada freguesia prioritária em termos de 

prevenção, sendo de todo impossível a mesma ser financiada pelo que terá que 

ser a Câmara Municipal a promover financeiramente a sua requalificação.---------

-----Quanto à União das Freguesias de Cadafaz e do Colmeal, informou que  todos 

os trabalhos serão objeto de candidatura no âmbito dos incêndios de outubro de 

2017, tendo questionado ao senhor Vereador Mário Barata Garcia quais as vias 

que serão objeto de requalificação.------------------------------------------------------------- 

-----Sobre esta questão o senhor Vereador informou que irá ser objeto de 

candidatura as estradas de Soito e da Malhada, bem como a colocação de railes 

de proteção na estrada de Ádela.---------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que fora das pavimentações de junho 2017, 

mas ainda no âmbito dos incêndios deste mês, existe a questão das guardas de 
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segurança, existindo também uma verba remanescente entre a que foi 

apresentada na candidatura e a empreitada, pelo que a Câmara Municipal poderá 

apresentar uma proposta para colocação de mais railes de proteção nas zonas 

do concelho que tenham ardido em junho de 2107.  Neste sentido, informou que 

se está a trabalhar para apresentação de proposta  para que sejam concretizados  

todos estes trabalhos comparticipados financeiramente com verbas alocadas aos 

incêndios a fim de não subcarregarmos o orçamento municipal. ---------------------- 

-----Concluiu este assunto, informando que está a envidar todos os esforços para 

que a Câmara Municipal tenha algum apoio, tipo um contrato programa, já que 

não o tivemos para o Parque Municipal, uma vez que utilizamos meios próprios, 

poderá haver alguma comparticipação na questão do equipamento, pelo que já 

solicitou reunião com o senhor Secretário de Estado das Autarquias Locais  e com 

o senhor Ministro da Administração Interna.-------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente terminou a sua intervenção informando que, no dia 

15.12.18, irá realizar-se a Festa de Natal da Câmara Municipal, a qual terá lugar 

no Multiusos da Casa da Cultura de Góis, conforme convite remetido ao 

Executivo.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – Interveio o senhor 

Vereador José Alberto Domingos Rodrigues agradecendo a explicação 

apresentada pela senhora Presidente dos trabalhos realizados na pavimentação 

no âmbito dos incêndios de junho do ano de 2017. Ainda sobre a requalificação 

de algumas vias na freguesia de Alvares, referiu ser do seu conhecimento a 

existência de alguns  railes de proteção cuja sua colocação ficou muito em cima 

faixa de circulação, nomeadamente no acesso à povoação de Amiosinho.-------- 

-----A senhora Presidente referiu que para que os serviços procedam a uma 

verificação das situações que foram dadas a conhecer ao senhor Vereador José 

Alberto Domingos Rodrigues, devem as mesmas ser devidamente identificadas. 

Pelo que, solicitou para que tomasse as devidas diligências junto de quem lhe 
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transmitiu essa informação, devendo esses munícipes facultarem a mesma à 

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

-----Sobre esta questão, o senhor Vereador Mário Barata Garcia informou que no 

decorrer da obra foram apontadas algumas situações desconformes, que foram 

no imediato corrigidas. Havendo outras situações idênticas, informou  que devem 

as mesmas ser devidamente sinalizadas para os Técnicos da Câmara Municipal 

procederem a visita ao local e verificarem se existe a possibilidade de alguma 

alteração.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues prosseguiu a sua 

intervenção questionando se o processo de regularização extraordinária dos 

vínculos precários já se encontra concluído. Caso esteja, solicitou listagem com 

o nome das pessoas e respetivas funções que irão exercer.---------------------------- 

-----A senhora Presidente informou que, presentemente, não tem informação para 

que seja dada uma resposta objetiva sobre este assunto, uma vez que ainda não 

teve oportunidade de reunir com a senhora Chefe da DAG para ter conhecimento 

do ponto de situação em que se encontra este processo. Porém, informou que 

todos irão tomar posse ainda no presente ano.----------------------------------------------

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

que em anterior reunião do Executivo fez referência a uma questão sobre uma 

reclamação apresentada por uma pessoa que entende que reunia os requisitos 

necessários para ser opositora a um dos procedimentos, pelo que questionou 

sobre a resposta a esta questão.----------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que foram rececionadas na Câmara Municipal 

três comunicações sobre a questão dessas pessoas serem opositoras aos 

procedimentos concursais no âmbito da regularização extraordinária dos vínculos 

precários, tendo as mesmas sido remetidas aos serviços para se pronunciar. 

Acrescentou, que no âmbito dos procedimentos concursais se houve alguma 

reclamação, cabe ao júri dos mesmos se pronunciar.-------------------------------------

-----Dada a palavra, o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues referiu 
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que a sua questão prende-se com um mail remetido pelo jovem Francisco 

Nogueira, com a comunicação remetida à Câmara Municipal, na qual solicita que 

a sua situação seja revista, porquanto o candidato enquadra-se no período que 

esteve a exercer funções na Câmara Municipal, tendo a conta a respetiva 

disposição legal para o efeito.-------------------------------------------------------------------- 

-----Sobre a questão apresentada pelo senhor Vereador, a senhora Presidente 

informou que irá solicitar à senhora Chefe da DAG que se pronuncie sobre a 

mesma, porquanto a reclamação do opositor foi remetida ao júri do procedimento, 

bem como sobre as questões apresentadas pelas pessoas que entendem que 

reuniam condições para serem opositoras aos procedimentos concursais.---------

-----O senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues terminou a sua 

intervenção  dirigindo, em nome dos Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis, Votos de um Feliz e Santo Natal a todo o Executivo, 

trabalhadores e colaboradores da Câmara Municipal, Goienses e Amigos de 

Góis.----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

os railes de proteção nas vias de Alvares referiu também lhe foi dado 

conhecimento dessa situação, uma vez que o que é mencionado é que houve 

uma diminuição da largura  da via. Prevaleceu-se da oportunidade para agradecer 

os esclarecimentos prestados pela senhora Presidente quanto aos trabalhos 

realizados ao nível das pavimentações. Ainda sobre pavimentações, referiu que 

a senhora Presidente na sua intervenção fez menção à via entre Portela de Góis 

e Vila Nova do Ceira, pelo que no âmbito da apresentação de candidaturas para 

requalificação das vias nos incêndios de outubro do ano de 2017, sugeriu se o 

troço pertencente à freguesia de Vila Nova do Ceira não poderia ser objeto de 

uma candidatura para a sua requalificação, uma vez que esta freguesia foi afetada 

pelo incêndio ocorrido em outubro.-------------------------------------------------------------  

-----A senhora Presidente referiu que efetivamente poder-se-á integrar a parte do 

troço pertencente à freguesia de Vila Nova do Ceira na candidatura, sendo que 
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se for objeto de aprovação a sua requalificação, a Câmara Municipal poderá 

solicitar à empresa a quem for adjudicada a empreitada que apresente um 

orçamento para que efetue a requalificação da pavimentação do piso pertencente 

à freguesia de Góis, uma vez que se encontra no local e que poderá ficar 

significativamente mais económico.------------------------------------------------------------  

-----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz continuou a sua 

intervenção, referindo que em anterior reunião do Executivo a senhora Presidente 

fez menção a que o Município de Góis foi premiado com os Galardões de 

Município Amigo do Desporto 2018 e com a Bandeira ECO XXI 2018, 

mencionando a sua tristeza quando na imprensa  regional foi noticiado a entrega 

destes dois galardões a outros municípios, sendo que nenhuma delas fez menção 

ao Município de Góis, facto que lamenta.-----------------------------------------------------

-----Sobre esta questão, a senhora Presidente referiu que efetivamente se trata 

de uma situação que há muito vem acontecendo, ainda que a Câmara Municipal 

remeta notas à imprensa local e regional, sendo que um dos órgãos de 

comunicação social que mais procura a Câmara Municipal é a Agência Lusa. 

Salientou, que também se verifica, na maioria dos eventos promovidos pela 

Câmara Municipal ,a ausência do Jornal O Varzeense, apesar da parceria que a 

Autarquia têm com este meio de comunicação social, acontecendo muitas das 

vezes ser solicitado à Câmara Municipal que remeta fotografias sobre as 

iniciativas para publicação, entendendo que não deverá ser esta a metodologia a 

levar a efeito.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

que na discussão de assuntos de interesse para o município muitas das vezes 

são apontadas situações que não se encontram corretas, verificadas tanto pelos 

Vereadores, como pelos munícipes, que nos abordam solicitando intervenção 

para que as mesmas sejam devidamente corrigidas. No entanto, referiu que 

quando as coisas estão bem as mesmas devem ser enaltecidas, pelo que 

aproveitou a oportunidade para elogiar as comunicações que têm sido realizadas 
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pela Câmara Municipal, no sentido de alertar para alguns trabalhos que se 

encontram em curso e que provocam transtornos no quotidiano dos munícipes, 

tendo apresentado como exemplo os Avisos emitidos sobre a manutenção do 

Parque do Cerejal – poda de árvores, bem como no âmbito da Requalificação da 

Praça da República e Ruas Envolventes, referindo a interdição do estacionamento 

em frente ao edifício do Antigo Hospital na Praça da República. De igual modo, 

elogiou a iluminação de Natal, que no presente ano abrangeu praticamente toda 

a vila, tendo embelezado Góis com o espírito natalício, sendo notório o interesse 

dos visitantes junto aos locais que foram objeto de iluminação, revelando-se 

também um contributo para a divulgação do concelho. ----------------------------------

--------Em relação à segurança existente no concelho, nomeadamente quanto ao 

serviço prestado pela GNR, questionou qual é a segurança que temos durante o 

período noturno no nosso concelho. Referiu que a questão se consubstancia no 

facto de na sexta-feira passada ter havido um acidente na estrada que liga a Vila 

de Góis à Portela de Góis, tendo-lhe chegado ao conhecimento, que a patrulha 

da GNR de Penacova foi a que chegou  primeiro ao local da ocorrência. Facto 

que o leva a questionar sobre o número de agentes que se encontram a exercer 

as suas funções durante o período noturno, sendo necessário saber em caso de 

qualquer ocorrência, se está salvaguardada a rápida intervenção daquela força 

policial, o que deve ser indagado junto de quem de direito.------------------------------

------Em relação ao Plano de Ação para a vigilância e controlo da vespa velutina, 

referiu desejar ter conhecimento das ações levadas a efeito para controlo desta 

espécie, em virtude de se verificar a existência em algumas zonas, de ninhos de 

grandes dimensões, em sítios altos e isolados, tendo dado como exemplo um que 

se encontra num salgueiro, junto à fonte do soito, em Vila Nova do Ceira. ---------

-----Em relação à questão sobre os railes de proteção, recordou que em sede do 

Executivo mencionou a existência na estrada do Vale do Ceira de alguns já 

danificados pelo facto de se encontrarem muito em cima da faixa de rodagem.---

-----Em relação à colocação de novas placas nas localidades que foram afetadas 
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pelos incêndios do ano de 2017, referiu que efetivamente o trabalho está a ser 

realizado, contudo há a necessidade, de serem simultaneamente, retiradas as 

placas danificadas, no sentido de não dar uma imagem negativa ao município, 

tendo para o efeito, apresentado uma fotografia exemplificativa, junto à localidade 

de Aldeia Velha.--------------------------------------------------------------------------------------

-----Sobre esta questão, a senhora Presidente referiu ser do seu conhecimento, 

até porque, no dia de ontem, aquando a visita com o técnico da CCDRC para 

verificação dos trabalhos realizados pode constatar in loco a situação indicada 

pelo senhor Vereador, comungando da mesma opinião, pelo que já deu 

indicações para que os serviços camarários procedam ao levantamento das 

placas danificadas. Acrescentou, que solicitou informação à empresa sobre o 

porquê de não terem sido retiradas as placas danificadas aquando a colocação 

das novas placas, tendo tido como resposta que o caderno de encargos desta 

empreitada contemplava somente a colocação das novas placas, sendo que 

poderia ter sido solicitado à empresa a recolha deste material após a colocação 

do novo.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio prosseguiu a sua 

intervenção, referindo desejar apresentar uma sugestão de colocação de placas 

identificativas nos prédios e monumentos de interesse público, com o objetivo de 

divulgar as informações biográficas ou referências históricas, de forma a criar 

condições para que os cidadãos e visitantes possam conhecer as denominações 

dos monumentos e dos prédios públicos. Para o efeito, apresentou fotografia de 

placa existente no Município da Lousã, realçando que no nosso concelho poder-

se-á optar por um outro design na conceção das mesmas, em virtude da Câmara 

Municipal ter Técnicos competentes na área do design para apresentarem uma 

proposta de maquete.------------------------------------------------------------------------------

------Em relação à proteção de dados, referiu que foi informado informalmente, da 

necessidade de serem colocadas placas toponímicas e respetivos números de 

polícia em todas as ruas das localidades concelhias, porque em face da legislação 
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referente à proteção de dados, os carteiros, quando da distribuição da 

correspondência, serem confrontados com maior dificuldade na entrega da 

mesma, em virtude de estarem impedidos de revelar dados que a referida 

legislação refere. Esta questão prende-se pelo facto de os carteiros estarem 

impedidos de solicitarem informação sobre onde vive a pessoa a quem foi 

remetida comunicação via postal, pelo que em caso de a morada não ter dados 

sobre o nome da rua e número de porta do destinatário, os CTT têm indicações 

que devem ter como procedimento devolver ao remetente a correspondência. 

Face ao exposto e, sendo da competência da Câmara Municipal a colocação de 

placas toponímicas e respetivos números de polícia, referiu que devem ser 

tomados os procedimentos necessários para que este trabalho seja efetuado em 

todas as localidades do concelho, no sentido de não existirem constrangimentos 

para quem cá vive em termos de receção de correspondência.------------------------

------Aproximando-se a época natalícia e estando mais um ano de mandato no 

seu términus apraz-lhe mencionar que todo o Executivo teve uma postura de 

colaboração, foram apresentadas propostas e enumeradas situações, que nem 

sempre foram atendidas. Referiu que irá reiterar todas as situações que não foram 

atendidas, pelo facto de considerar que as mesmas poderão efetivamente ser 

intervencionadas, por entender que o Executivo deve ter uma postura de 

colaboração positiva, no sentido de manter a população residente e inverter a taxa 

de desertificação que se faz sentir. Sobre este tema, recordou que no início do 

mandato apresentou uma estatística relativa ao ano de 2016, divulgada pelo INE, 

sendo importante ter os dados relativos a 2017, para que tenhamos a perceção 

de qual foi a evolução no concelho de Góis, relacionada com os dados a que a 

mesma se refere (número de residentes, natalidade, mortalidade, etc). -------------

-----Referiu o seu agrado pela apresentação realizada pela senhora Presidente 

referente à pavimentação efetuada nas vias de comunicação no nosso concelho, 

devido aos apoios criados no âmbito dos incêndios  do ano de  2017, bem como 

de outros apoios criados para o interior do país, conforme legislação que 
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diariamente é publicada com intuito de existir uma outra dinâmica nos territórios 

do interior. Contudo, quando se fala no interior do País faz-se de uma maneira 

generalizada, não havendo distinção entre os territórios situados no interior, i.e., 

quem faz a legislação sobre uma medida que poderá ser implementada no 

interior, não o faz para um território específico, mas sim para um território global, 

pelo que uma medida que poderá ser eficaz  no concelho de Seia no nosso 

concelho poderá não ter a mesma eficácia.  Tendo em conta o papel da Câmara 

Municipal na gestão do concelho, como motor do desenvolvimento do concelho, 

por ser a entidade que tem o maior orçamento e a que emprega mais pessoas e 

que toma medidas que influenciam a vida das pessoas, tendo um papel 

preponderante naquilo que é a dinamização da economia local para o 

desenvolvimento, referiu que o nosso problema reside sobretudo na fixação de 

pessoas. Referiu que as suas palavras se fundamentam no princípio da economia 

que refere que as pessoas se fixam no local onde trabalham, havendo questões 

que são levadas em consideração para a escolha da sua residência como é o 

caso de serviços de saúde, segurança, mobilidade, comunicações, sendo estas 

questões que pesam em muito na escolha da área de residência.  Sobre estas 

questões, referiu que nas reuniões da Câmara Municipal algumas têm sido 

abordadas pelo executivo, havendo situações em que houve resolução, pelo que 

é importante continuarmos a trabalhar nesse sentido, sendo de igual modo 

importante que o foco seja esse mesmo. Acrescentou que são as pequenas 

coisas que cada um de nós faz, não somente as decisões tomadas em sede do 

Executivo, mas também naquilo que é o dia a dia do próprio Município, 

nomeadamente a comunicação com os munícipes para resolução de algumas 

questões que poderão contribuir para o desenvolvimento do concelho. Pelo que 

é também em termos de comunicação que deverá ser realizado um melhor 

trabalho para que  se possa cada vez mais valorizar o território, sendo estes 

alguns tópicos que deixa para reflexão. Salientou que esta época não deve ser 

somente para fazer votos de um bom Natal e troca de presentes, mas também 
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um período de reflexão daquilo que foi feito ao longo do ano e do que poderemos 

fazer, bem como da nossa postura em relação às diversas questões que nos são 

colocadas, entendendo que o Executivo tem tido uma postura de colaboração e 

empenho na governação deste território. -----------------------------------------------------

------Terminou, referindo que da sua parte poderão continuar a contar com a sua 

colaboração, e sendo o único que nunca teve a experiência de estar a tempo 

inteiro no Executivo, é sua intenção continuar a colaborar no sentido de 

apresentar propostas bem como evidenciar situações que urgem ser resolvidas.- 

------O senhor Vereador concluiu a sua intervenção dirigindo Votos de um feliz 

Natal para todos, desejando que o próximo ano seja próspero em prol do nosso 

concelho.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia referindo que a toponímia 

concelhia deve merecer redobrada atenção e propôs a constituição de uma 

Equipa Multidisciplinar com os trabalhadores da Câmara Municipal para acelerar  

os trabalhos de toponímia no concelho.-------------------------------------------------------

-----Continuou, fazendo referência aos Planos Regionais de Ordenamento 

Florestal (PROF), que são instrumentos setoriais de gestão territorial, que 

avaliam as potencialidades dos espaços florestais, do ponto de vista dos seus 

usos dominantes; definem o elenco de espécies a privilegiar nas ações de 

expansão e reconversão do património florestal; identificam os modelos gerais de 

silvicultura e de gestão dos recursos mais adequados; e definem áreas críticas do 

ponto de vista do risco de incêndio, da sensibilidade à erosão e da importância 

ecológica, social e cultural, bem como as normas específicas de silvicultura e de 

utilização sustentada dos recursos a aplicar a estes espaços. Sobre esta matéria, 

referiu que se encontra em discussão pública e merecia a atenção de todos pois 

este documento irá ser vertido no nosso PDM, sendo que o mesmo também irá 

afetar o Plano de Defesa da Floresta contra Incêndios.-----------------------------------

-----Referiu que, no dia 23 de Novembro, foi publicado em Diário da República 

o Despacho nº10913/2018 que determina a continuidade do projeto Balcão Único 
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do Prédio/cadastro simplificado. Neste sentido, referiu que 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. Ainda sobre esta temática, referiu que 

como o Município de Góis foi inserido nos municípios do Projeto-piloto também 

poderá intervir e apresentar sugestões de melhoria.---------------------------------------

-----Informou o Executivo que o serviço de fiscalização da Câmara Municipal tem 

detetado um conjunto de ilícitos e/ou irregularidades em relação ao que está 

legalmente previsto, tendo dado origem a um conjunto de autos de notícia. Esta 

situação decorre do fato da legislação aplicável ser a mesma quer no nosso 

território quer nas grandes cidades e entende que deveria existir  alguma forma 

de mitigar o efeito do rigor legislativo aplicável de forma a não criar este tipo de 

constrangimentos e criar uma diferenciação positiva para quem quer viver em 

territórios de baixa densidade como o do nosso concelho. Acrescentou, que este 

poderá efetivamente a par com outros constrangimentos ser um fator para o 

despovoamento, sendo urgente tomar uma posição para atenuar esta situação 

uma vez que os autos de noticia podem  traduzir-se numa péssima política para 

quem deseja viver neste território com alguma tranquilidade e segurança.---------- 

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

referiu que o auto de noticia dá origem a um processo de contraordenação, pelo 

que existe uma figura denominada admoestação, que nalgumas situações poderá 

ser aplicada, a qual consiste numa pena substitutiva da pena de multa, caso 

possa ser aplicada ao caso em concreto, em função da análise que se faz.-------- 

-----A senhora Presidente referiu a existência de processos que seguem via 

judicial sendo que a Câmara Municipal perde algumas vezes por estes não se 

encontrarem devidamente instruídos desde a sua génese, salientando que para 
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se  enveredar pela via da admoestação terá que efetivamente ser um processo 

judicial.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

ser analisado o enquadramento legal e das consequências da figura da 

admoestação.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Terminou a sua intervenção, desejando votos de Feliz Natal e um Bom Ano 

Novo e que de facto que o espírito construtivo se mantenha em 2019.--------------- 

-----A senhora Presidente sobre a questão do Planos Regionais de Ordenamento 

Florestal (PROF)  e do Plano de Ação para a vigilância e controlo da vespa 

velutina, deu a palavra ao Técnico Superior Marco Dias para se pronunciar sobre 

estes dois assuntos.-------------------------------------------------------------------------------- 

-----Quanto ao Plano de Ação para a vigilância e controlo da vespa velutina, o Dr.º 

Marco Dias informou que até à presente data já foram abatidos 130 ninhos, 

estando a Câmara Municipal a cumprir rigorosamente com o referido plano de 

ação, cabendo à Câmara Municipal a exterminação dos ninhos. Porém, realçou 

que o INIAV - Instituto Nacional de Investigação Agrária e Veterinário, o ICNF - 

Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas e a DGAV - Direção Geral 

de Alimentação e Veterinária não se encontram a cumprir com o que ficou 

estabelecido ser da responsabilidade destas entidades, i.e., é da competência 

destas a prevenção e a colocação de armadilhas na fase inicial de captura de 

fundadoras no início do ano. Mais informou, que nestas duas últimas semanas 

não tem sido feito o carregamento de dados  na plataforma SOS-Vespa em virtude 

de a mesma estar inoperacional.--------------------------------------------------------------- 

-----Sobre o incumprimento Plano de Ação para a vigilância e controlo da vespa 

velutina por parte das entidades elencadas, a senhora Presidente solicitou ao 

Técnico para que elabore uma informação sobre os trabalhos realizados pela 

Câmara Municipal no âmbito do Plano de Ação, para que junto das referidas 

entidades possa dar conhecimento do trabalho realizado e do  incumprimento do 

trabalho que as referidas entidades deveriam ter levado a efeito. -------------------- 
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-----Dada a palavra, o Técnico referiu que relativamente ao PROF (Planos 

Regionais de Ordenamento Florestal) encontra-se a acompanhar o mesmo, 

salientando que a denominação foi alterada para Programa para ser mais 

orientador.  No que concerne ao concelho de Góis referiu que este é atravessado 

por cinco sub-regiões homogéneas, sendo que irá manter-se  o PROF do Pinhal 

Interior Norte e o PROF Centro Litoral, uma vez que somos atravessados por duas 

regiões homogéneas, sendo que estas sub-regiões terão de ser integradas no 

PDM. Quanto à plantação de espécies deu conhecimento que o nosso concelho 

não tem mais área para a plantação de eucaliptos, mas sim de outras espécies 

como o pinheiro bravo e o pinheiro manso, sobreiro e outras endógenas. 

Terminou, referindo que a discussão pública já terminou, estando em curso um 

período de audição em virtude da CIM-RC ter emitido um parecer desfavorável.-- 

-----A senhora Presidente informou que a CIM-RC também se encontra a 

acompanhar todo este processo, realçando que todos devem dar o seu 

contributo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----No âmbito do Orçamento Participativo, a senhora Presidente endereçou o seu 

reconhecimento à Equipa composta pelos Técnicos da Câmara Municipal, Dr.ª 

Liliana Temprilho, Arq.ª Marina Pais e Dr. João Vasco pelo trabalho majestoso 

que efetuaram nas freguesias do concelho, pelo que oportunamente serão 

divulgados os Projetos, conforme calendarização elaborada para o efeito.--------- 

-----A senhora Presidente referiu ser do conhecimento de todos o protesto que as 

corporações de Bombeiros se encontram a efetuar contra a Liga dos Bombeiros 

Portugueses, sendo que uma percentagem significativa das corporações de 

bombeiros deixaram de reportar aos comandos distritais de operações de Socorro 

(CDOS) qualquer informação operacional. Face ao exposto, referiu que o 

Comandante da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Góis 

comunicou oficialmente que a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários  

de Góis também aderiu a esta onda de contestação não reportando quaisquer 

dados ao Comando Distrital,  sendo assegurados todos os serviços. Mais referiu 
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que, em conversa com outras pessoas entendidas na matéria, poderá existir a 

situação de que no momento em que não se reportam ocorrências, não haverá 

registo das mesmas, pelo que o Estado jamais irá ressarcir a corporação. Pelo 

que lhe apraz mencionar que, caso haja algum prejuízo em termos de entrada de 

alguma receita para as corporações, nomeadamente para a do nosso concelho,  

não seja a Câmara Municipal a ter que as pagar, em virtude de quando a sua 

pessoa toma uma decisão também terá que ser responsável pela mesma.---------

-----Terminou a sua intervenção dirigindo Votos de Um Bom Natal a todos os 

trabalhadores e colaboradores da Câmara Municipal, Entidades Públicas e 

Privadas do Concelho, bem como a todos os Goienses e famílias.-------------------- 

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

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

-----a) Usou da palavra o senhor Vítor Manuel Nogueira Dias referindo que irá usar 

da palavra para expor a sua posição sobre dois assuntos. Na sequência das 

palavras da senhora Presidente sobre o arrendamento da Oitava, referiu ser seu 

entendimento que deverá ser feito procedimento concursal para o efeito, devendo 

o caderno de encargos plasmar que é a Autarquia que indica quais as árvores 

que devem ser abatidas, bem como deverá ser feita uma garantia bancária pela 

entidade adjudicatária para cobrir a renda que se propõe pagar e um montante 

para ressarcir a Câmara Municipal caso abata uma árvore sem que tenha a devida 

autorização.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto a algumas situações que se têm vindo a verificar, como é o caso da 

recolha das placas estragadas, entende que deve a Câmara Municipal impor-se 

uma vez que tem competências para esse mesmo efeito.------------------------------- 

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

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

3.2 – CANDIDATURA GÓIS WIFI + CONECTADO/LANDING 

PAGE/ORÇAMENTO – A senhora Presidente informou que no âmbito  da 

candidatura Góis Wifi + Conectado, existe a obrigatoriedade da Câmara Municipal 

ter uma página de “boas-vindas” (landing page), com autenticação através do 

Facebook, Google ou a criação de registo e com os logotipos da Turismo de 

Portugal. Neste sentido, informou que foram tomados todos os procedimentos 

pelos Serviços de Informática para que a Câmara Municipal cumpra com a 

solicitação por parte da Turismo de Portugal, conforme documentação facultada 

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

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

3.3 – PREJUÍZOS CAUSADOS PELA CAÇA MAIOR/COMPARTICIPAÇÃO NO 

CUSTO DE MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DE VEDAÇÕES – A senhora 

Presidente referiu que no âmbito dos prejuízos causados pela caça maior, 

assunto objeto de várias intervenções em sede do Executivo, solicitou à senhora 

Eng.ª Helena Pedruco que apresentasse uma proposta para que a mesma fosse 

objeto de deliberação. Nesse sentido deu conhecimento da proposta elaborada 

pela Técnica da Câmara Municipal na qual é proposto que a Câmara Municipal 

comparticipe até 50% do custo do material necessário para a instalação de uma 

vedação, apenas nas superfícies agricultáveis e com culturas com prejuízos 

causados pelas espécies de caça maior, recebendo um valor máximo de 1.70€ 

por metro linear. -------------------------------------------------------------------------------------

-----Ainda sobre esta matéria, informou que no final do Seminário Desafios do 

Mundo Rural no Sec. XXI – O Século das Alterações Desafios do Mundo Rural no 

Sec. XXI – O Século das Alterações Climáticas,  no âmbito do Projeto VAMOS - 

Valorização Agro-florestal - Movimento Organizativo e Social, realizado no p.p. 

10.11.18,  o senhor Prof. Doutor Carlos Fonseca deu conhecimento que quando 

se elabora as candidaturas para a plantação de um pomar e/ou olival é elegível 
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as respetivas vedações. Para esse mesmo efeito, informou que também foi dado 

conhecimento que deverá ser emitido um documento pela Câmara Municipal que 

ateste a existência nesse território de espécies de caça maior, tendo o senhor 

Prof. Doutor Carlos Fonseca se disponibilizado a emiti-lo, caso haja necessidade,  

à semelhança do que já fez em outros concelhos, em virtude de conhecer a nossa 

realidade.----------------------------------------------------------------------------------------------

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

congratulando-se pela presente proposta, em virtude de em anteriores reuniões 

deste órgão nas suas intervenções ter feito menção a algumas situações 

devastadoras feitas pelas espécies de caça maior, tendo por si sido sugerido  que 

deveria ser equacionada uma estratégia de forma a que se minimizasse os 

problemas causados por estes animais nas propriedades cultivadas dos 

munícipes. Face ao exposto, referiu que estamos perante uma proposta 

esclarecedora realçando a metodologia a praticar na instalação das vedações de 

proteção, no sentido de existir uma proteção eficaz às plantações. Mais referiu, 

que não se contabilizou o custo da mão-de-obra para aplicação das vedações, 

pelo que entendendo que a prestação deste serviço poderá ficar mais caro do que 

o próprio material, sugeriu que a Câmara Municipal comparticipasse com um valor 

para esse mesmo efeito. ------------------------------------------------------------------------- 

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

deve este assunto ser devidamente acompanhado pelo Executivo, em virtude de 

em algumas das aldeias do concelho os munícipes residentes ainda praticarem a 

agricultura de subsistência, facto que dá vida e continuidade a uma tradição do 

povo que vive neste território.-------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que ao valor de 1.70€ por metro linear, deverá  

acrescer o valor de 0.30€ para apoio na instalação das vedações, bem como que 

este apoio tenha efeitos retroativos, em virtude da existência de pedidos que se 

encontram pendentes, tendo para o efeito dado conhecimento das situações.----- 
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-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, comparticipar 

até 50% no custo do material para a instalação de vedações à volta da área 

prejudicada num valor máximo de 1.70€ por metro linear, acrescido de 0.30€ para 

apoio na instalação.---------------------------------------------------------------------------------

-----Mais deliberou, por unanimidade, a retroatividade do presente apoio a janeiro 

de 2018.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

3.4 – JOAQUIM MANUEL LOURENÇO TAVARES/CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE – A senhora Presidente informou que de acordo com a 

informação do Serviço Jurídico e de Contraordenações, datada de 29.11.18, o 

senhor Joaquim Manuel Lourenço Tavares, na qualidade de cabeça de casal da 

herança aberta por óbito de Aldiria da Encarnação, também conhecida por Aldina 

da Encarnação e por Aldira da Encarnação Lourenço, falecida no estado de viúva 

de Joaquim Antão Tavares, com última residência no lugar de Cortes, freguesia 

de Alvares, herança aberta com identificação fiscal nº 745136605, vem solicitar a 

emissão de parecer favorável à constituição de compropriedade dos prédios 

rústicos inscritos na matriz rústica de Alvares sob os números 13286, 12758, 

15364, 13341, 14343 e 12961, melhor identificados no processo.--------------------- 

-----Mais informou que se trata um pedido de parecer nos termos do artigo 54º da 

Lei nº 91/95 de 02.09, alterada e republicado pela Lei nº64/2003, de 23.08. O 

requerimento vem instruído com documentação bastante para fundamentar o 

pedido, designadamente, cópia da certidão da escritura de habilitação de 

herdeiros, bem como documentos de identificação, que atestam a existência do 

óbito. 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.-------------------------------------------------------------------------------------------------  



 

 
 

21 

   

-----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 

económica;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

-----A senhora Presidente referiu que a informação menciona que 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 do requerente.-------------------------------------------------------------------------- 

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

deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição da referida compropriedade.- 

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

3.5 – MARIA JOÃO MARTINS DA SILVA ROSA/CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE – A senhora Presidente informou que de acordo com a 

informação do Serviço Jurídico e de Contraordenações, datada de 03.12.18, a 

senhora Dr.ª Maria João Martins da Silva Rosa, na qualidade de mandatária de 

Darren Jonh Goddard, vem requerer constituição de compropriedade com Evelina  

Dorothea Maria Beckers-Shove, do prédio inscrito em seu nome na matriz rústica 

da União das Freguesias de Cadafaz e do Colmeal, sob o nº 16429, com uma 



 

 
 

22 

   

área de 4.200 m2  e descrito na Conservatória do Registo Predial de Góis sob o 

nº3099, melhor identificado no processo.----------------------------------------------------- 

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

Lei nº 91/95 de 02.09, com a redação em vigor, no qual é referido que o aumento 

do número de compartes não irá implicar parcelamento físico que vise infringir o 

regime legal dos loteamentos. Informou ainda, que o requerimento vem instruído 

com documentação bastante para fundamentar o pedido, designadamente, 

caderneta matricial, certidão de registo predial e informação cadastral 

simplificada. 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 

económica;--------------------------------------------------------------------------------------------

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

contrarie um qualquer instrumento territorial.------------------------------------------------- 
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-----A senhora Presidente referiu que a informação menciona que 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 da requerente.-------------------------------------------------------------------------- 

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

deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição da referida compropriedade.- 

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

3.6 – OBRAS PARTICULARES/LUÍS CARLOS DAS NEVES FERNANDES E 

LÍDIA RAQUEL JOSÉ – Foi presente a informação da DGUPA, datada de 

07.11.2018, relativa ao licenciamento de obras de construção de moradia 

unifamiliar, requerida por Luís Carlos das Neves Fernandes e Lídia Raquel José, 

Chão dos Santos, freguesia de Vila Nova do Ceira.----------------------------------------  

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

3.7 – 24ª 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 24ª alteração ao 

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

75.000,00€ (setenta e cinco mil euros) tanto nos reforços como nas anulações, 

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

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

a rubrica Outros Serviços foi reforçada com o valor de dez mil euros, pelo que 

questionou quais os serviços que estão aqui incluídos.-----------------------------------

-----A senhora Presidente informou que, de acordo com a informação do Serviço 
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de Aprovisionamento, este valor é para efeitos de pagamento de serviços de 

limpezas das vias municipais, IMT, CTT e serviços de viaturas (reparações).------ 

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

que irá reiterar as suas palavras no que concerne ao número considerável de 

alterações verificadas, tanto ao Orçamento como às Grandes Opções do Plano, 

considerando que estas se consubstanciam, maioritariamente, na falta de 

planeamento.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que quanto às palavras da senhora Vereadora 

Maria Helena Antunes Barata Moniz sobre as alterações aos documentos em 

causa, poderá provar quantas foram realizadas nos mandatos que a 

antecederam. Quanto ao número de alterações realizadas no presente ano, 

referiu que existem algumas que justifica como de muito importantes, sendo que 

tem consciência que outras poderiam ter sido evitadas. Ou seja, entende que tem 

de existir um planeamento para o efeito, baseado o mesmo num estudo das 

rubricas de anos anteriores, no sentido de dotar algumas rubricas com um valor 

superior.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

3.8 – 24ª 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 24ª alteração às 

Grandes Opções do Plano para o Ano de 2018, que importa em 2.200,00€ (dois 

mil e duzentos euros) nos reforços e em 36.100,00€ (trinta e seis mil e cem euros) 

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

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

3.9 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – A senhora Presidente levou 

ao conhecimento do Executivo, o documento interno de transferências correntes, 
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datado do dia seis de dezembro do ano em curso, cujo documento constitui o 

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

3.9.1 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

GÓIS – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a 

referida transferência de correntes no montante de dez mil euros, cuja finalidade 

é o apoio mensal à atividade corrente.--------------------------------------------------------- 

3.9.2 – IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS – A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 

transferência de correntes no montante de mil setecentos e cinquenta euros, cuja 

finalidade é o  apoio na manutenção corrente/funcionamento da instituição – apoio 

no desenvolvimento de todas as respostas sociais que dinamiza e na 

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

3.9.3 – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA BEIRA 

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

a referida transferência de correntes no montante de vinte mil euros, cuja 

finalidade é o apoio ao funcionamento de projetos diversos e apoio nas parcerias 

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

3.9.4 – ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E RECREATIVA DE GÓIS – A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 

transferência de correntes no montante de cinco mil euros, cuja finalidade é 

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

-----Em conformidade com a alínea c) do nº1 do artigo 69º do Código do 

Procedimento Administrativo, i.e., “Quando, por si ou como representantes ou 

gestores de negócios de outra pessoa, tenham interesse em questão semelhante 

à que deva ser decidida, ou quando tal situação se verifique em relação a pessoa 

abrangida pela alínea anterior”,  o senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho 

Sampaio não participou na votação da atribuição do subsídio.------------------------- 

3.9.5 – LOUSITÂNEA – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, aprovar a referida transferência de correntes no montante de dois 
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mil euros, cuja finalidade é o apoio no funcionamento conforme descrito na 

memória descritiva que integra a candidatura ao Regulamento Municipal de 

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

3.9.6 – ASSOCIAÇÃO CULTURAL E SOCIAL DOS TRABALHADORES DA 

CÂMARA MUNICIPAL DE GÓIS – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, 

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

vinte mil euros, cuja finalidade é o apoio na manutenção corrente.-------------------- 

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

3.10 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL – A senhora Presidente 

levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno de transferências de 

capital, datado do dia seis de dezembro do ano em curso, cujo documento 

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

3.10.1 – FREGUESIA DE ALVARES – A Câmara tomou conhecimento e 

deliberou, por unanimidade, aprovar a referida transferência de capital no 

montante de cinco mil euros, cuja finalidade é  a manutenção e beneficiação de 

arruamentos na freguesia.------------------------------------------------------------------------- 

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

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

total de movimentos da tesouraria do dia dez de dezembro do ano em curso, no 

montante de um milhão, cento e trinta e um mil, novecentos e quarenta e seis 

euros e quarenta e seis cêntimos.--------------------------------------------------------------- 

4 – APROVAÇÕES EM MINUTA: PREJUÍZOS CAUSADOS PELA CAÇA 

MAIOR/COMPARTICIPAÇÃO NO CUSTO DE MATERIAL PARA A INSTALAÇÃO DE 

VEDAÇÕES; JOAQUIM MANUEL LOURENÇO TAVARES/CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE; MARIA JOÃO MARTINS DA SILVA ROSA/CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE; OBRAS PARTICULARES/LUÍS CARLOS DAS NEVES 

FERNANDES E LÍDIA RAQUEL JOSÉ; 24ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 

2018;  24ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018; MAPA DE TRANSFERÊNCIAS 

CORRENTES;  MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.--------------------------------- 
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-----E, não havendo outros assuntos a tratar, a senhora Presidente declarou 

encerrada a reunião, pelas doze horas e cinquenta minutos, da qual, para constar, 

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

                 

           A Presidente da Câmara Municipal,                              A Secretária, 

             _____________________________                    _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


