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-----No dia vinte seis de fevereiro do ano de dois mil e treze, no Salão Nobre do 

Edifício dos Paços do Concelho, realizou-se a reunião ordinária do Município de 

Góis, sob a Presidência do senhor Drº. José Alberto Domingos Rodrigues na 

qualidade de Vice Presidente do Município, comparecendo os Vereadores que 

compõem o Executivo Camarário: Dr. Mário Barata Garcia, Eng. Diamantino 

Jorge Simões Garcia.------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Reunião foi secretariada pela Técnica Superior Liliana Maria Rosa Pinto.---  

-----Depois dos presentes terem ocupado os seus lugares o senhor Vice 

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 – ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR-------------------------------------------------------------------- 
2.2 – CLUBE AUTOMÓVEL DO CENTRO/RALI DE GÓIS---------------------------------------- 
2.3 – LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM 
ATRASO/AUTORIZAÇÃO PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.4 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA CONTRAÇÃO DE 
SERVIÇOS – SERVIÇO DE DESINFESTAÇÃO------------------------------------------------------ 
2.5 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA------------------------------------------------------------ 
2.6 – PAGAMENTOS---------------------------------------------------------------------------------------
2.7 – REQUISIÇÕES----------------------------------------------------------------------------------------- 
2.8 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES-------------------------------------------- 
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2.9 – PARECER PRÉVIO GENÉRICO/COMUNICAÇÃO MENSAL DA CONTRATAÇÃO 
DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS--------------------------------------------------------------------------- 
2.10 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES------------ 
2.11 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL------------- 
3 – APROVAÇÕES EM MINUTA------------------------------------------------------------------------- 
4 – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO----------------------------------------------------------------------- 

1 - ANTES  DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------------------------- 
1.1 – FALTAS – O senhor Vice Presidente deu conhecimento que a senhora 

Presidente por motivos profissionais não iria estar presente na reunião. De igual 

modo, deu também conhecimento da ausência da senhora Vereadora Maria 

Helena Antunes Barata Moniz na presente reunião, tendo ambas as faltas sido 

justificadas.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2 – INTERVENÇÃO DO SENHOR VICE PRESIDENTE – O senhor Vice 

Presidente deu conhecimento que de 27 de fevereiro a 03 de março irá decorrer 

a Bolsa de Turismo de Lisboa (BTL), estando o Município de Góis representado 

conjuntamente com os Municípios que integram a ADIBER, tendo para o efeito 

sido apresentado conjuntamente uma candidatura ao Programa PACA para 

comparticipação nas despesas que envolveram a participação na edição da BTL 

2013.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais informou, que no dia 02 de março, irá ser o dia dedicado ao Município 

de Góis no stand da Beira Serra, iniciativa que terá lugar pelas 16.00 horas, com 

uma mostra gastronómica de produtos endógenos, artesanato e recriação do  

entrudo nas aldeias do xisto pela Lousitânea, convidando o Executivo a associar-

se a esta iniciativa.----------------------------------------------------------------------------------- 

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

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – O senhor Vereador 

Diamantino Jorge Simões Garcia referiu que até à presente data não teve 

qualquer informação sobre o requerimento solicitado ao senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, quanto à questão por si colocada e já reiterada em sede 

de reunião do Executivo, no âmbito de um documento presente à Assembleia 

Municipal sobre a posição da Assembleia de Freguesia de Cadafaz sobre a 
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reorganização administrativa territorial. Mais referiu, que se trata de uma prática 

recorrente, uma vez que a senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata 

Moniz também já reiterou algumas vezes, o parecer jurídico relativo à solicitação 

de documentos por parte dos Vereadores da oposição e também ainda não lhe 

foi facultado. Referiu ainda, lamentar a entrega tardia dos documentos que os 

Vereadores da oposição têm vindo a solicitar, situação que futuramente o poderá 

levar a adoptar uma posição que não desejaria tomar.------------------------------------ 

-----O senhor Vice Presidente referiu que sobre esta matéria a senhora 

Presidente deu conhecimento em anterior reunião do Executivo que já 

diligenciou no sentido de pedir esclarecimento sobre a questão apresentada pelo 

senhor Vereador, pelo que se aguarda resposta do senhor Presidente da 

Assembleia Municipal.------------------------------------------------------------------------------ 

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, referiu que apesar de 

entender que não deve expor em sede de reunião do Executivo assuntos que 

lhes estão diretamente ligados, entende que presentemente o irá fazer, uma vez 

que se trata de um assunto relacionado com o consumo de água, situação aqui 

já referida por si algumas vezes, e, também pelo facto de ter sido interpelado por 

alguns munícipes relativamente a este assunto, mormente à fatura e aviso 

relativo ao mês de janeiro. Quanto ao aviso no qual menciona os procedimentos 

que irão ser realizados para que o consumidor pague no mês seguinte o 

consumo de água relativo do mês anterior, referiu que tentou explicar o melhor 

possível, residindo grandes dúvidas relativamente à questão das leituras, pelo 

que urge que esta situação seja devidamente esclarecida.-------------------------------

-----Continuou, apresentando como exemplo desta situação, a fatura que foi 

emitida em seu nome, relativa ao consumo de janeiro de 2013, na qual consta 

que a leitura atual são 2468 m3, facto que estranha porque o que o contador 

indica no dia de hoje, são 2497 m3, isto é, existem cerca de 30m3 a mais, que 

não entende como é que foram consumidos durante um mês, acrescentando que 

o seu consumo normal são de 5 m3, levando-o a entender que o que esta fatura 

plasma são alguns meses que não foram contabilizados.-------------------------------- 
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-----Dada a palavra à Drª. Sara Mendes, Chefe da DGA, explicou que a leitura 

que consta na fatura emitida em janeiro foi realizada durante o mês de novembro 

na freguesia de Vila Nova do Ceira, referindo ainda, que a leitura que o senhor 

Vereador verificou no dia de hoje é relativa ao consumo durante os meses de 

dezembro, janeiro e fevereiro até à data em que foi realizada a leitura, o que 

perfaz 3 meses de consumo.--------------------------------------------------------------------- 

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referiu que a leitura não 

corresponde ao real consumo de água, uma vez que habitualmente são 

consumidos 5m3, e não estando nos meses de verão, o que verifica são cerca 

de 30m3 a mais, mencionado ainda, que estas diferenças já foram por si 

detetadas em meses anteriores. Mais referiu, que conforme explicação  da Drª 

Sara Mendes, os m3 constantes na fatura correspondem aos três meses 

anteriores é um facto que estamos perante uma fatura que induz todos os 

consumidores em erro, uma vez que esta se refere ao consumo é relativo ao 

mês de janeiro de 2013.---------------------------------------------------------------------------- 

----A Drª Sara Mendes referiu que o que consta no recibo é a faturação de 

janeiro de 2013, a qual é relativa ao consumo de água referente aos meses de 

dezembro, janeiro e fevereiro, como já referiu.-----------------------------------------------

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia reafirmou que até à 

presente data é impossível ter consumido os cerca de 30m3 constantes na 

fatura, referindo a existência de uma situação por parte dos serviços municipais 

que não deverá estar a funcionar da melhor maneira, pelo que sugeriu que se 

tenha em conta todas as situações semelhantes à que apresentou, 

consubstanciando a sua preocupação no facto de quando a situação das leituras 

for regularizada o valor a pagar por alguns consumidores será substancialmente 

elevado, havendo munícipes que provavelmente não irão conseguir efetuar esse 

mesmo pagamento.--------------------------------------------------------------------------------- 

-----O senhor Vice Presidente referiu que o Executivo deliberou em 29.01.13 

tomar os procedimentos necessários para fazer corresponder o mês do consumo 

leitura ao mês da respetiva faturação, o que irá implicar que, nesse mês, seja 

debitado aos utilizadores mais do que um mês de consumo, pelo que 
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excecionalmente será aplicado em termos de tarifário a todos os utilizadores 

domésticos e instituições sem fins lucrativos do 1º escalão atualmente praticado 

para os utilizadores domésticos. Mais referiu, que no caso dos utilizadores de 

comércio, indústria e serviços e contratos provisórios, aplicar-se-á, também a 

todos o consumo o correspondente ao 1º escalão em vigor para os utilizadores 

de comércio, industria e serviços.--------------------------------------------------------------- 

-----Referiu ainda, que é pretensão da Câmara Municipal pôr no terreno mais 

trabalhadores a efetuarem as leituras dos contadores, a fim de se poder 

regularizar a referida situação, que urge ser definitivamente resolvida para que 

possamos prestar cada vez mais um serviço de qualidade a todos os 

consumidores.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia referiu que para que dúvidas não 

suscitem, sugeriu que deveria ser inserido na fatura um campo com a indicação 

da data rigorosa em que foi efetuada a leitura, apesar desta não ter grande 

influência no cálculo do consumo, porque este é sempre estimado, uma vez que 

se verifica a inexistência de condições técnicas de se proceder em tempo real a 

leitura a todos os contadores.--------------------------------------------------------------------- 

-----O senhor Vice Presidente referiu que a sugestão do senhor Vereador Mário 

Barata Garcia deverá ser tida em conta, pelo que irá dar indicações nesse 

sentido aos serviços, referindo ainda, que quanto às situações que possam 

resultar da fatura emitida relativa à faturação de Janeiro, as mesmas serão 

tratadas com a exactidão que merecem.------------------------------------------------------ 

-----A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------ 
2.1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR - De acordo com o determinado pela Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, com a redacção conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, nos números um e dois do seu artigo nonagésimo segundo, a 

Câmara deliberou por unanimidade,  e após leitura, aprovar a ata da reunião 

realizada no dia catorze de fevereiro do ano de dois mil e treze, sendo assinada 

pela senhora Presidente e por quem a lavrou.----------------------------------------------- 
2.2 – CLUBE AUTOMÓVEL DO CENTRO/RALI DE GÓIS -  Foi presente o 

ofício do Clube Automóvel do Centro datado de 13.02.13, solicitando autorização 
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para a realização do Rali de Góis, prova pontuável para o CR.C – Critério de 

Ralis do Centro e superiormente autorizada pela Federação Portuguesa  de 

Automobilismo e Karting, a levar a efeito nos próximos dias 23 e 24 de março.----

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

realização da referida prova desportiva, desde que estejam reunidos os 

pareceres das Entidades competentes.-------------------------------------------------------- 
2.3 – LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM 
ATRASO/AUTORIZAÇÃO PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS - O senhor Vice Presidente informou que a Assembleia Municipal 

na reunião de 27.12.12, deliberou, para os efeitos previstos na alínea c) do nº1 

do art. 6º da Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA), emitir uma autorização 

prévia favorável para que a Câmara Municipal autorize a assunção de 

compromissos plurianuais, tendo dado conhecimento que se pretende assumir 

os seguintes compromissos plurianuais, os quais constituem o Anexo I da 

presente Ata:------------------------------------------------------------------------------------------

-----a) Dina Marlene Bandeira Carvalho;-------------------------------------------------------

-----b) José Manuel de Jesus Costa.------------------------------------------------------------

-----Interveio o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia que 

questionou se o procedimento adotado foi única e simplesmente o convite a um 

só prestador de serviços, questão a que o senhor Vice Presidente respondeu 

afirmativamente.--------------------------------------------------------------------------------------

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia questionou se a 

adjudicação de qualquer prestação de serviços, terá de ser objecto de 

apreciação do Executivo, uma vez que não é do seu conhecimento qualquer 

informação neste sentido.-------------------------------------------------------------------------- 

----Dada a palavra à Drª. Sara Mendes, Chefe de Divisão da DAG, explicou que 

cabe ao Executivo emitir parecer prévio vinculativo para  contratação  de 

serviços e, no âmbito da autorização concedida pela Assembleia Municipal, 

quando estamos perante um compromisso que obriga a pagamentos por mais de 

um ano económico, autorizar a assunção de compromissos plurianual. O 

desenvolvimento do processo de contratação, onde se inclui, designadamente, 
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 a abertura de procedimento,  a aprovação das peças do procedimentos, a 

escolha da(s) entidade(s) a convidar e a adjudicação, é competência da senhora 

Presidente da Câmara dentro das suas competências próprias e das 

competências em si delegadas. Os procedimentos em apreço encontram-se na 

fase de adjudicação, no entanto, como origina a assunção de um compromisso 

plurianual, o Executivo terá que se pronunciar, no entanto, incumbe à senhora 

Presidente proceder à adjudicação do procedimento.--------------------------------------

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, referiu que quanto ao 

prestador de serviços Jose Manuel de Jesus Costa as suas palavras vão no 

sentido de não ter qualquer dúvida da sua competência profissional, dedicação e 

do trabalho que este prestador de serviços tem vindo a desempenhar, 

reafirmando que a disponibilidade que tem demonstrado sempre que se verifica 

a necessidade de resolução imediata de um problema nesta matéria, é um factor 

que valoriza. No entanto, referiu como já o fez algumas vezes, que quando 

existem avenças com determinados prestadores de serviços, e, quando essa 

avença finaliza, e se procede à abertura de um novo procedimento concursal 

para adjudicação dos mesmos serviços, é seu entendimento que dever-se-ia 

efetuar mais do que uma proposta. Acrescentou, que para si é insuficiente 

mencionar que os serviços estão satisfeitos com trabalho até então prestado 

pelo prestador de serviços, uma vez que poderá existir um outro prestador com a 

mesma competência e com a mesma disponibilidade que execute esse mesmo 

trabalho, provavelmente por um valor menor. Neste sentido, referiu que poderão 

não estar acautelados os interesses do Município, reafirmando que as suas 

palavras em nada têm a ver com o senhor José Manuel de Jesus Costa, mas 

sim com o procedimento que a Câmara Municipal tem vindo a tomar em relação 

ao método de selecção, não achando que o procedimento por ajuste direto com 

convite unicamente a uma só entidade acautele devidamente os interesses do 

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

-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia referiu que a prestação de serviços 

por parte do senhor Manuel de Jesus Costa tem sido eficaz, pois tem vindo a 

resolver os problemas que surgem nos sistemas de abastecimento de água do 
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Município de uma forma célere e rigorosa. Mais referiu que o seu método de 

trabalho tem sido valorizado e reconhecido pelo Município pelo que não se 

justifica alterar uma prestação de serviços que tem resultados positivos para o 

Município e para os consumidores.------------------------------------------------------------- 

-----O senhor Vice Presidente referiu que é notório o trabalho efetuado por este 

prestador de serviços, o qual se tem consubstanciado no rigor, profissionalismo 

na área da sua atividade e sobretudo na sua disponibilidade total em aceder às 

solicitações do Município de Góis, independente do dia e hora, pelo que não se 

vê nenhuma razão para não se efetuar o convite ao senhor Manuel de Jesus 

Costa, para a referida prestação de serviços. Informou ainda, que de acordo com 

os normativos legais em vigor, este prestador de serviços reduziu o custo anual 

da sua prestação de serviços, pelo que estão reunidas as condições necessárias 

para que se proceda à referida assunção de compromisso plurianual.---------------- 

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

assunção dos referidos compromissos plurianuais.----------------------------------------- 

2.4 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA CONTRAÇÃO 
DE SERVIÇOS – SERVIÇO DE DESINFESTAÇÃO - Foi presente a informação 

da senhora Chefe da DAG, Drª. Sara Mendes, datada de 20.02.13, relativa à 

emissão parecer prévio para contratação de serviços de desinfestação, cuja 

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

-----O senhor Vice Presidente referiu que por força das normas emanadas pela 

Lei nº66-B/2012, de 31 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para 

2013 (LOE/2013), mais concretamente do disposto no seu artigo 75º, resulta que 

a celebração ou a renovação de contratos de aquisição de serviços, 

designadamente nas modalidades de tarefa e avença, ou, cujo objeto seja 

consultadoria técnica, com idêntico objecto e, ou contrato vigente em 2012 por 

parte das autarquias locais, carecem de parecer prévio vinculativo do órgão 

executivo.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais informou, que o serviço a prestar inclui duas visitas para proceder ao 

controlo de pragas no edifício Paços do Concelho. Trata-se de um serviço com 

características específicas, para cujos trabalhos é necessário ter conhecimentos 
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específicos, que implicam a utilização de determinados produtos químicos, de 

acordo com o tipo de pragas a controlar e as particularidades do edifício. 

Informou ainda, que se trata da celebração de um novo contrato.---------------------- 

-----Como suporte à possível emissão do parecer prévio vinculativo o senhor 

Vice Presidente deu conhecimento de alguns elementos constantes na referida 

informação, os quais são indispensáveis para o Executivo poder deliberar sobre 

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

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

prévio vinculativo à contratação de serviços de desinfestação para o edifício 

Paços do Concelho.--------------------------------------------------------------------------------- 
2.5 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA - A Câmara tomou conhecimento do 

total de movimentos da tesouraria, do dia treze de fevereiro do ano em curso, no 

montante de um milhão, quatrocentos e quarenta e três mil, oitocentos e trinta e 

um euros e doze euros.---------------------------------------------------------------------------- 

2.6 – PAGAMENTOS - A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos, 

relativos ao ano de dois mil e treze, constantes nas ordens  duzentos e setenta à 

quatrocentos e quatro, no montante de trezentos e sessenta e oito mil, 

seiscentos e quarenta e dois euros e sessenta e quatro cêntimos.-------------------- 
2.7 – REQUISIÇÕES - A Câmara tomou conhecimento das requisições emitidas 

desde a última reunião até à presente data.------------------------------------------------- 
2.8 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES - A Câmara tomou 

conhecimento de que  foi emitida a seguinte licença de obras particulares:---------

-----a) Número três, requerida  por Clarindo Dias, Corga – Campelo – Vila Nova 

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

-----A Câmara tomou igualmente conhecimento de que não foi emitida  qualquer 

licença de autorização de utilização.------------------------------------------------------------ 
2.9 – PARECER PRÉVIO GENÉRICO/COMUNICAÇÃO MENSAL DA 
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS – O senhor Vice Presidente 

informou o Executivo, sobre as aquisições de serviços referentes ao mês de 

dezembro, conforme deliberação datada do dia oito de janeiro do ano de 2013.--- 

-----A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------ 
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2.10 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 
– O senhor Vice Presidente levou ao conhecimento do Executivo, o documento 

interno de transferências correntes, datado do dia vinte e seis de fevereiro do 

ano em curso.-----------------------------------------------------------------------------------------

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

transferências correntes, no montante de mil e quinhentos euros, cujo 

documento constitui o Anexo III da presente Ata.------------------------------------------- 
2.11 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL – 
O senhor Vice Presidente levou ao conhecimento do Executivo, o documento 

interno de transferências de capital, datado do dia vinte e seis de fevereiro do 

ano em curso.-----------------------------------------------------------------------------------------

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

transferências de capital, no montante de dez mil euros, cujo documento 

constitui o Anexo IV da presente Ata.----------------------------------------------------------- 
 3 – APROVAÇÕES EM MINUTA: FALTAS, ATA DA REUNIÃO ANTERIOR; 

CLUBE AUTOMÓVEL DO CENTRO/RALI DE GÓIS; LEI DOS COMPROMISSOS E 
DOS PAGAMENTOS EM ATRASO/AUTORIZAÇÃO PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS; EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO 
PARA CONTRAÇÃO DE SERVIÇOS – SERVIÇO DE DESINFESTAÇÃO; RESUMO 
DIÁRIO DE TESOURARIA; PAGAMENTOS; REQUISIÇÕES; LICENCIAMENTO DE 
OBRAS PARTICULARES; PARECER PRÉVIO GENÉRICO/COMUNICAÇÃO MENSAL 
DA CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS; DOCUMENTO INTERNO/MAPA 
DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES; DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE 
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.---------------------------------------------------------------------- 

4 – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:-------------------------------------------------------------

-----a) Usou da palavra a senhora Maria de Lourdes da Costa Serôdio Barata, 

residente em Góis, mencionando que até à presente data não teve 

conhecimento da retificação da deliberação da reunião do executivo de 

24.07.2012 relativa à atribuição de medalha de serviço público à sua pessoa, 

pelo que solicitou informação nesse sentido.-------------------------------------------------

-----O senhor Vice Presidente informou a senhora Maria de Lourdes da Costa 
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Serôdio Barata que efetivamente os serviços já procederam à referida 

retificação, pelo que irá dar indicações aos serviços da DAG, no sentido de lhe 

ser dado conhecimento desta situação.--------------------------------------------------------

-----A senhora Maria de Lourdes da Costa Serôdio Barata, referiu que desejava 

expor outro assunto o qual se prende com a fatura relativa ao consumo de água 

emitida no mês de janeiro, por entender que esta não está em conformidade com 

a realidade, situação aqui já apresentada pelo senhor Vereador Diamantino 

Jorge Simões Garcia. De igual modo apresentou a sua situação e de um familiar 

seu, que nem sequer se trata de um consumidor assíduo, uma vez que se 

desloca esporadicamente à sua habitação em Góis, e cujos m3 apresentados na 

fatura não correspondem ao real consumo, situações que desejava ver 

resolvidas.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Considera, que se se tratar de um erro por parte dos serviços municipais, 

não deverá ser o consumidor pagar pelo mesmo, devendo a Câmara Municipal 

tomar as devidas diligências no sentido de o colmatar em tempo útil, para que o 

consumidor não se sinta lesado relativamente a este assunto.-------------------------- 

-----b) Usou da palavra o senhor José António Vitorino Serra, residente em Góis, 

referindo que sobre o assunto relativo ao pagamento do consumo de água, já em 

tempos fez alusão a que se deveria regularizar esta situação, bem como, deveria 

a fatura fazer referência ao mês em que se procedeu à leitura nos contadores. 

Sugeriu que o Município deveria ter uma linha telefónica para que o consumidor 

pudesse mensalmente, e durante um período estabelecido para o efeito dar a 

leitura do contador.----------------------------------------------------------------------------------

-----Relativamente ao Centro de Saúde de Góis, referiu que na próxima sexta 

feira irá fazer 3 meses desde que este encerrou o funcionamento noturno do 

SAP, e até à presente data ainda não houve qualquer comunicação da parte do 

senhor Drº Avelino Pedroso, Diretor Executivo do Agrupamento de Centros de 

Saúde do Pinhal Interior Norte I, relativamente ao cumprimento da promessa em 

interceder junto das Entidades competentes relativamente a este assunto, facto 

que lamenta profundamente, uma vez que não cumpriu com a sua palavra.--------

-----Referiu ainda, que o encerramento noturno desta unidade de saúde tem 
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gerado alguns transtornos na resposta às solicitações por parte dos munícipes, 

sendo seu entendimento que o transbordo de Góis para a Arganil não abona em 

nada no estado de saúde de alguns doentes, tendo apresentado um exemplo 

com um utente do Lar da Santa Casa da Misericórdia de Góis.------------------------- 

-----c) Usou da palavra o senhor Isidoro Correia da Silva, questionando para 

quando é que a Câmara Municipal irá proceder ao pagamento das empreitadas e 

respetivos juros, que realizou no ano de 2009 para o Município de Góis, uma vez 

que é um processo que urge ser finalizado.--------------------------------------------------

-----O senhor Vice Presidente referiu que o senhor Isidoro Correia da Silva, é 

conhecedor do desenvolvimento deste processo, nomeadamente em termos de 

análise por parte dos técnicos que efetuaram a respetiva peritagem, o qual se 

tornou ainda mais moroso pelo facto do perito nomeado pela empresa ainda não 

ter assinado o relatório da peritagem.---------------------------------------------------------- 

-----d) Usou da palavra o senhor António Bandeira, residente em Regateira, que 

iniciou a sua intervenção referindo ter apresentado em janeiro um requerimento 

para mobilização de solos de quatro propriedades em nome de Álvaro Matos 

Bandeira, cerca de um mês depois foi efetuada vistoria, e, até à data ainda não 

obteve resposta por parte do Município, lamentado a demora, uma vez que urge 

a arborização nos solos em questão tendo em conta que esta é a época mais 

propícia para a realização deste trabalho. Mais referiu, considerar que o 

pagamento da taxa para a mobilização de solos é excessivo em relação às taxas 

praticadas em outros municípios onde também requer licença para plantação, 

tendo feito alusão de que num Município vizinho paga o montante de 31,60 € 

referente a quatro propriedades, sendo que no concelho de Góis as mesmas 

quatro propriedades ficam cerca de 600,00 €, tendo apresentado para o efeito o 

método utilizado em outras câmaras municipais, pelo que sugeriu que, caso seja 

interesse do Município reveja esta situação.--------------------------------------------------

-----Em nome da empresa Álvaro Matos & Filhos, Lda, referiu que como deve ser 

do conhecimento do Executivo existe um processo, relativamente às constantes 

acusações apresentadas por um proprietário que reside junto ao carregador de 

madeira da empresa na Regateira. Mais referiu, que o espaço que acolhe o 
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carregador de madeira se encontra devidamente dentro das condições 

permitidas legalmente, tendo desde há 3 anos feito grandes melhorias neste 

espaço, a fim deste reunir todas as condições e exigências legais. Acrescentou, 

que apesar de terem já sido tidas em conta as exigências feitas pelas entidades 

competentes, é um facto que este processo nunca mais tem fim, fruto das 

sucessivas queixas apresentadas por parte daquele munícipe. Embora 

compreenda que o Município tem de proceder de acordo com as suas 

competências, solicitou que tenha uma intervenção mais ativa no sentido de que 

o mesmo seja definitivamente encerrado.----------------------------------------------------- 

-----O senhor Vice Presidente referiu, que como o senhor António Bandeira 

deverá compreender que devido às petições que têm vindo a ser apresentadas à 

Câmara Municipal, por parte do referido proprietário, legalmente o Município tem 

de tomar os devidos procedimentos, pelo que se torna difícil encerrar este 

processo definitivamente. Mais referiu, conhecer bem o trabalho que esta 

empresa vem desenvolvendo ao longo de décadas na produção florestal, sendo 

uma mais valia para o concelho.-----------------------------------------------------------------

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia referindo que os processos 

de mobilização de solos e de plantação de árvores de crescimento rápido 

também estão sujeitos à apreciação por entidades externas ao Município e cujo 

o parecer é vinculativo, o que por vezes poderá tornar este processo moroso. ----

-----O senhor Vice Presidente referiu que quanto às taxas que o Município 

pratica, são as constantes no Regulamento elaborado para o efeito e aprovado 

pelo Executivo e Assembleia Municipal. Contudo, informou que irá solicitar à 

senhora Chefe da DAG uma análise da situação exposta.-------------------------------

------E não havendo outros assuntos a tratar, o senhor Vice Presidente declarou 

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

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

 

            O Vice Presidente da Câmara Municipal,           A Secretária, 

           ____________________________                     __________________ 

 


	Ata da Reunião Ordinária de
	vinte e seis de fevereiro de 2013

