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-----No dia doze de março 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 da senhora Drª Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira na 

qualidade de Presidente do Município, comparecendo os Vereadores que 

compõem o Executivo Camarário: Dr. José Alberto Domingos Rodrigues, Dr. 

Mário Barata Garcia, Eng. Diamantino Jorge Simões Garcia e Maria Helena 

Antunes Barata Moniz. ----------------------------------------------------------------------------- 

-----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 – ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR------------------------------------------------------------------- 
2.2 – HUMBERTO FILIPE DE MATOS/AQUISIÇÃO DE TERRENO EM VILA NOVA DO 
CEIRA/IMPLANTAÇÃO DE EMISSÁRIO--------------------------------------------------------------- 
2.3 – REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/AMPLIAÇÃO DA REDE BT EM CARVALHAL 
DO SAPO/FREGUESIA DE COLMEAL----------------------------------------------------------------- 
2.4 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO/CERTIFICAÇÃO LEGAL E AUDITORIA 
EXTERNA DAS CONTAS DO MUNICÍPIO DO ANO FINANCEIRO DE 2013--------------- 
2.5 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO/MANUTENÇÃO ANUAL DO SOFTWARE DE 
GESTÃO DE BIBLIOTECAS PORBASE 5/MINDPRISMA PARA 2013----------------------- 
2.6 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO/ALOJAMENTO E MANUTENÇÃO DA 
APLICAÇÃO DO PDM PARA 2013---------------------------------------------------------------------- 
2.7 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO/SERVIÇO DE BENEFICIAÇÃO DAS 
GALERIAS RIPÍCOLAS DO CONCELHO DE GÓIS------------------------------------------------ 
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2.8 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA------------------------------------------------------------ 
2.9 – PAGAMENTOS----------------------------------------------------------------------------------------
2.10 – REQUISIÇÕES---------------------------------------------------------------------------------------- 
2.11 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES------------------------------------------- 
2.12 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES----------- 
3 – APROVAÇÕES EM MINUTA------------------------------------------------------------------------- 
4 – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO----------------------------------------------------------------------- 

1 - ANTES  DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------------------------- 
1.1 – FALTAS - Não houve.----------------------------------------------------------------------- 
1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE – A senhora Presidente 

iniciou a sua intervenção, solicitando a introdução dos seguintes pontos na 

ordem de trabalhos:--------------------------------------------------------------------------------- 

2.13 – 50º ANIVERSÁRIO DO JORNAL “O VARZEENSE”/ATRIBUIÇÃO DE 

MELHADA DO CONCELHO---------------------------------------------------------------------- 

2.14 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO 

NA E.B.1 DE GÓIS---------------------------------------------------------------------------------- 

2.15 – FATURAÇÃO DE ÁGUA/CÁLCULO DO CONSUMO FATURADO------------ 

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade inserir os 

citados assuntos na ordem de trabalhos.------------------------------------------------------ 

-----Seguidamente a senhora Presidente solicitou que se retirasse da ordem de 

trabalhos o ponto 2.2 – HUMBERTO FILIPE DE MATOS/AQUISIÇÃO DE 

TERRENO EM VILA NOVA DO CEIRA/IMPLANTAÇÃO DE EMISSÁRIO, tendo 

para o efeito apresentado o devido esclarecimento.---------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade retirar o citado 

assunto da ordem de trabalhos.------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente continuou, informando que relativamente à intervenção 

do senhor António Bandeira, na reunião de 26.03.13 no período concedido ao 

“público”, desejaria esclarecer que algumas palavras proferidas pelo munícipe 

não correspondem à verdade, nomeadamente no que diz respeito ao pagamento 

de taxas para a mobilização de solos.----------------------------------------------------------

-----Referiu que o valor de 31,60€ que o munícipe alegou pagar em outro 



.   
                                                      

M U N I C Í P I O  D E  G Ó I S                            
 

  3 
 

Município respeita apenas e somente à vistoria do requerimento apresentado, e 

que de acordo com a informação dos serviços, pode efetivamente respeitar a 

vários prédios a mobilizar, acrescendo a este valor as seguintes taxas: 114,45 € 

(até 5000m2); de 5001 a 10000m2 – 285,90 €, acrescendo por hectare ou fração 

57,25 €, montantes fixados para espécies de crescimento rápido. Para outras 

espécies e por alvará é praticado o valor de 80,00 €. -------------------------------------

-----Informou que as taxas em vigor no Município de Góis pela mobilização de 

solos são as seguintes para espécies de crescimento rápido:---------------------------

-----a) De 0 a 1 ha – 60,56€ (por hectare) + 60,56€ (por hectare);----------------------

-----b) De 1 a 3 ha – 66,72 € (por hectare) + 60,56€ (por hectare);---------------------

-----c) Superior a 3 ha – 71,35 € (por hectare) + 60,56€ (por hectare);----------------

-----Para outras espécies, informou que os preços praticados são os seguintes:---

-----a) De 0 a 1 ha - 60,56€ (por hectare);-----------------------------------------------------

-----b) De 1 a 3 ha - 66,72 € (por hectare);----------------------------------------------------

-----c) Superior a 3 ha – 71,35 (por hectare);-------------------------------------------------

-----Mais informou, que comparando os valores apresentados, constata-se que 

os praticados pelo Município de Góis, para além de não cobrar qualquer valor 

pela vistoria ao local, pois já está imputado no valor da taxa da mobilização de 

solo, também tem taxas significativamente inferiores ao exemplo apresentado, 

sendo que apenas  a partir dos 3 hectares de área a mobilizar é que as taxas 

praticadas pelo Município onde o munícipe efectuou o pagamento mencionado  

são mais favoráveis.---------------------------------------------------------------------------------

-----Sobre a questão relacionada com a possibilidade de serem aceites vários 

prédios no mesmo requerimento, verifica-se que tem sido prática dos serviços 

municipais, ao longo de vários anos a esta parte, de ser um prédio para cada 

requerimento, não estipulando o Regulamento Geral de Taxas e Outras Receitas 

Municipais, nem qualquer outro Regulamento qualquer procedimento diferente 

relativamente a esta matéria.---------------------------------------------------------------------

-----Relativamente à questão das plantas que devem instruir os processos, 

informou que, para a instrução dos processos de mobilização de solos são 

solicitadas três plantas (localização, condicionantes e ordenamento). Quando os 
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munícipes entregam o processo com alguma planta que extraem da internet, tal 

não é cobrado aos mesmos, sendo apenas cobradas aquelas plantas que estão 

em falta, normalmente condicionantes e ordenamento. Acresce ainda o facto de, 

quando determinado requerente solicita a mobilização de vários prédios que se 

localizam dentro da mesma planta que, conforme referido anteriormente, origina 

vários processos, o mesmo paga uma planta, sendo os restantes processos 

instruídos com cópias simples.------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou que naturalmente irá fazer chegar esta 

informação ao munícipe. Contudo, informou ainda, que o Regulamento Geral de 

Taxas e Outras Receitas Municipais, foi objecto de discussão pública, sendo 

esse o momento indicado para que os munícipes se pronunciassem e tivessem 

dado o seu contributo, lamentando o facto das reclamações surgirem quando os 

documentos já se encontram em vigor e a aplicação das respetivas taxas. 

Acrescentou que há uma espécie de estigma relativamente aos procedimentos 

da competência do Município sobretudo no que concerne a taxas e preços e 

também no que concerne à intervenção da fiscalização municipal, 

fundamentando esta afirmação no facto que se for uma despesa paga a uma 

outra qualquer entidade, não há reclamações o mesmo acontece com ações de 

fiscalização desencadeadas por entidades regionais e nacionais (SPENA, 

CCDRC, etc), que fiscalizam, levantam autos e os/as visados/as limitam-se a 

cumprir.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Continuou, informando que na reunião de 29.01.13, foi apresentado o Projeto 

GóisFitness da autoria da Drª. Marta Pinto, para o qual foi celebrado Protocolo 

de Cooperação, o qual se consubstanciava na cedência gratuita da sala e 

respetivo material do pavilhão gimnodesportivo, a fim de leccionar as aulas de 

ginástica aeróbica e step. Mais informou, que apesar de no protocolo constar 

que o seguro e outras condições necessárias para a dinamização do projeto 

seriam da responsabilidade da Prof. Marta Pinto, foi o Município informado que é 

complicado a mesma assumir os encargos com o seguro, uma vez que se 

encontra numa situação de desemprego.-----------------------------------------------------

-----Mais informou, que estudados os factos, a solução para esta situação passa 
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pela celebração de contrato de inserção com a Prof. Marta Pinto, tendo sido para 

o efeito apresentada proposta ao Centro de Emprego e Formação Profissional 

do Pinhal Interior Norte. Neste sentido, os utilizadores do projeto GóisFitness 

pagam diretamente ao Município o preço de utilização por hora, constante no 

Regulamento Municipal de Utilização e Funcionamento do Pavilhão 

Gimnodesportivo de Góis, usufruindo em caso de acidente do seguro afeto a 

este equipamento desportivo.--------------------------------------------------------------------- 

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

que referiu ter em tempos frequentado aulas de aeróbica no Pavilhão, tendo sido 

a metodologia ora apresentada pela senhora Presidente a adoptada na época. 

Acrescentou, que quando analisou o protocolo ficou apreensiva quanto ao teor 

legal do mesmo.--------------------------------------------------------------------------------------  

-----A senhora Presidente referiu que este processo foi acompanhado pelo 

Gabinete Jurídico da Autarquia, tendo sido dadas instruções para que na 

elaboração do protocolo fossem consideradas as normas do Regulamento 

Municipal de Utilização e Funcionamento do Pavilhão Gimnodesportivo de Góis, 

considerando que foram tidas em conta, sendo que certamente o mesmo foi 

elaborado de acordo com as informações prestadas pela Drª. Marta Pinto. -------- 

-----Prosseguiu, referindo que na reunião do Executivo de 11.12.12, foi 

deliberado o Município de Góis integrar a CERVUS - Associação para a Gestão 

dos Recursos Endógenos da Serra da Lousã, bem como aprovar os seus 

estatutos, assunto que foi também objecto de apreciação e votação da 

Assembleia Municipal em 27.12.12. Neste sentido, informou que no dia 11.03.13 

foi promovida uma reunião a qual se consubstanciou na alteração aos Estatutos 

da CERVUS, tendo estado presente na mesma o senhor Vereador José Alberto 

Domingos Rodrigues, pelo que solicitou que se pronunciasse sobre a mesma.---- 

-----O senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues informou que 

efetivamente a reunião teve como objeto a alteração dos Estatutos da CERVUS, 

nomeadamente quanto à possibilidade de integração de novos fundadores, bem 

como no que diz respeito à instalação da sede desta Associação. Relativamente 

a este assunto, informou que após análise e discussão concluiu-se que a sede 
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irá funcionar em regime de rotatividade e por ordem alfabética pelas Câmaras 

Municipais que integram a mesma. Informou ainda, que irá ser elaborada nova 

proposta de Estatutos a qual será remetida para todos os parceiros até ao final 

do mês de março, a fim de a mesma poder ser submetida à apreciação da 

Assembleia Municipal do mês de abril.--------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu ter estado presente numa reunião na CIMPIN, 

onde o objeto principal de discussão foi o Plano Estratégico que está a ser 

elaborado para a nova Comunidade Intermunicipal. Informou que a empresa a 

quem foi adjudicado este serviço foi a Augusto Mateus & Associados, e que este 

trabalho por indicação das duas CIM’s (CIMPIN e CIM do Baixo Mondego) irá ser 

acompanhado pelo Prof. Doutor Alfredo Marques, por se tratar da pessoa mais 

indicada uma vez que é conhecedor da realidade desta região, não só pelo 

cargo que ocupou na CCDRC, mas também pelo seu percurso académico. 

Informou ainda, que a prestação de serviços por parte do senhor Professor neste 

processo irá ser de 30.000,00 € a repartir pelos Municípios que irão constituir a 

nova CIM. Relativamente à empresa Augusto Mateus & Associados o valor a 

pagar pela CIM é na ordem dos 45.000,00€, cabendo a cada Município cerca de 

5.000,00€.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Continuou, explicando que a metodologia de trabalho para a elaboração 

deste Plano Estratégico consubstancia-se na dinamização de um conjunto de 

workshops temáticos, os quais ocorrem até ao dia 19 do mês em curso nas 

instalações do CEFA, local escolhido para acolher a sede da nova CIM. Mais 

informou, que estes workshops estão a ser acompanhados pelo Conselho 

Executivo da CIMPIN, nomeadamente pelos Presidentes de Câmara de Arganil e 

Lousã, os quais ocupam a Vice-Presidência da CIMPIN. Esta situação é 

compreensível, uma vez que o atual Presidente da CIMPIN é o Presidente do 

Município de Pedrógão o qual vai deixar de fazer parte integrante da nova CIM. 

Informou ainda, que para integrar esses workshops foram indicadas pelos 

Municípios várias entidades de direito público e privado, com conhecimento e 

experiência nas matérias que estão a ser abordadas. Pese embora o facto de 

terem sido indicadas muitas Entidades, cabe à empresa Augusto Mateus & 
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Associados proceder à respetiva seleção  em articulação  com os responsáveis 

pelas CIM’s (Pinhal Interior e Baixo Mondego).--------------------------------------------- 

-----Prosseguiu informando que o Município de Góis indicou várias entidades 

locais, como a Luzalva, Associação Florestal do Concelho de Góis, ADIBER, 

Lousitânea, tendo sido apenas selecionada a ADIBER. Reconhecendo o mérito 

desta Associação de Desenvolvimento, manifestou a sua apreensão, pois um 

Plano Estratégico não pode ser elaborado e versar sobre territórios, quando 

apenas é ouvida uma entidade. Trata-se de uma metodologia redutora e que 

pode não traduzir na sua essência e plenitude as dinâmicas e constrangimentos 

territoriais.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Por último, transmitiu que após o términos dos workshops, seguir-se-á uma 

reunião com todos os Municípios que integrarão a nova CIM, sendo que o Plano 

Estratégico terá que estar concluído até ao mês de junho do corrente ano.--------- 

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

o senhor deputado Jaime Garcia tinha razão quando em reunião da Assembleia 

Municipal mencionou que a questão das novas CIM’s seriam para empregar 

desempregados políticos, sendo que aqui temos o primeiro acto, o senhor Prof. 

Doutor Alfredo Marques a auferir por serviços de consultadoria o valor de 

30.000,00€, pelo facto de ter ficado desempregado da CCDRC, estando na linha 

da frente dos primeiros lugares. Referiu ainda, que com certeza não era ao 

senhor Prof. Doutor Alfredo Marques que o senhor deputado se referiu, porém 

regista, que de facto, ele tinha razão, pelo que não poderia deixar de fazer 

alusão a esta situação.----------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que o senhor Prof. Doutor Alfredo Marques é 

professor catedrático, não tendo conhecimento que se encontra em situação de 

desemprego, acrescentando que a escolha para colaborar neste processo foi 

unânime pelos dois Presidentes das CIM’s. ------------------------------------------------- 

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

mencionando, não ter compreendido qual o critério que teve na génese para a 

constituição da nova CIM, uma vez que considera a inexistência de pontos 

comuns entre o Pinhal Interior Norte e o Baixo Mondego, lamentando 
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profundamente que os critérios apenas se consubstanciem em números.-----------

-----Mais referiu, lamentar que se faça “tábua rasa” do Plano Estratégico de Góis, 

uma vez que tem conhecimento do trabalho realizado na sua elaboração e da 

despesa realizada pelo Município na concepção do mesmo, situação que 

abrange naturalmente outros municípios, reforçando a sua apreensão pelo facto 

deste documento não ter sido considerado. Referiu ainda, que duvida que hajam 

tantas inovações no Plano Estratégico em curso, parecendo-lhe não ter havido 

grandes alterações no território, pelo que seria menos oneroso se este processo 

passasse pela atualização do Plano Estratégico existente, lamentando ainda que 

as verbas despendidas na elaboração destes documentos não sejam usadas em 

prol das populações.-------------------------------------------------------------------------------- 

------Mencionou ainda, não concordar com as palavras da senhora Presidente, 

relativamente ao conhecimento da região por parte do senhor Prof. Doutor 

Alfredo Marques, pois apesar de lhe reconhecer competências, entende que o 

seu conhecimento do território é mais administrativo do que real. ---------------------

-----A senhora Presidente informou que a extinção das duas CIM’s decorreu de 

uma proposta da Administração Central, sendo a CCDRC na pessoa do seu 

Presidente Prof. Doutor Pedro Saraiva a entidade escolhida para transmitir aos 

Municípios esta decisão. Para o efeito apresentou em finais de 2012 numa 

reunião realizada no Município de Pedrógão Grande os motivos que justificaram 

a criação de uma nova CIM, particularmente e por se tratar de um território sem 

escala, e com baixa densidade populacional. Acresce a todas estas “mudanças” 

o facto do Governo também ter avançado com a reorganização das NUTS.-------- 

-----Mais referiu, que pessoalmente reconhece grande mérito ao senhor Prof. 

Doutor Alfredo Marques, sendo natural que seja conhecedor da realidade deste 

território, pelo cargo que ocupou na CCDRC. Quanto ao novo Plano Estratégico 

não corrobora com as palavras da senhora Vereadora Maria Helena Antunes 

Barata Moniz, porquanto volvidos mais de cinco anos após a elaboração do 

último Plano Estratégico, mal seria que nada tivesse mudado. Estes territórios 

sofreram alterações nos últimos anos, criaram-se novas dinâmicas fruto dos 

meios financeiros comunitários para investimento em equipamentos públicos, o 
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que desde logo vai trazer alguma inovação ao Plano Estratégico que está a ser 

elaborado, o qual também deve identificar aspetos mais críticos e menos 

positivos que ocorreram nestes territórios, nos últimos anos.---------------------------- 

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referiu que em anterior 

reunião já teve oportunidade de expressar o que está a acontecer com as CIM’s, 

isto é, o que se verifica é um apropriar de meios dos grandes municípios em 

relação aos pequenos. Referiu que, o novo QCA traz majorações para as 

regiões menos povoadas e desprotegidas, sendo que se os grandes municípios 

não estiverem agregados aos pequenos não têm acesso a isso. Face ao 

exposto, apresentou como exemplo, o que tem sido noticiado em matéria de 

votação nas novas CIM’s. Parece que o caminho é não um voto por cada 

Município, mas os votos serão em função do número de habitantes por 

Município. Portanto, referiu que isto é o claro desaparecimento destes pequenos 

municípios, sendo evidente a falta de solidariedade dos grandes municípios, uma 

vez que só se querem unir aos de menor expressão não para os auxiliarem, mas 

sim para arrecadarem as “migalhas” que o próximo QCA lhes irá atribuir, é um 

facto que lamenta.----------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que a intervenção do senhor Vereador 

Diamantino Jorge Simões Garcia, evidencia as más práticas do atual governo, 

uma vez que a única diferença é que para o interior a proposta não é um 

Presidente, um voto, mas sim em função do número de habitantes ou com outros 

critérios, sendo há muito essa a proposta do senhor Ministro Miguel Relvas.------- 

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referiu que quanto a 

este assunto apraz-lhe referir que se houver solidariedade por parte dos 

municípios com maior expressão relativamente com os outros, provavelmente o 

governo não irá tomar essa decisão, sendo que é sua opinião que a 

solidariedade só existe quando não envolve meios financeiros.------------------------  

-----Usou da palavra o senhor Vereador Mário Barata Garcia que referiu que 

quanto ao Plano Estratégico o mesmo já estava a ser elaborado pela referida 

empresa para o Baixo Mondego, quando surgiu a nova CIM, pelo que a 

integração do senhor Prof. Doutor Alfredo Marques vem acrescentar mais know-
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how à Equipa.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----Continuou, referindo que na elaboração do Plano Estratégico se nota a falta 

de representatividade dos municípios de menor expressão, pelo simples facto 

que se privilegiou as empresas sediadas em Coimbra e nos concelhos limítrofes 

de maior expressão, devendo na sua opinião os concelhos de menor expressão 

unirem-se no sentido de inverterem esta situação.-----------------------------------------

------Explicou que em Assembleia a decisão vai ser proporcional ao número de 

eleitores, mas ao nível do outro órgão que é mais executivo a intenção é a de se 

manter a paridade, isto é, um Município, um voto, sendo nesta situação, que se 

verifica a necessidade dos concelhos mais pequenos se unirem e lutarem por 

essa representatividade que não pode ser proporcional.----------------------------------

-----Referiu ainda, que aquando da escolha das empresas/entidades que 

pudessem colaborar na elaboração do Plano Estratégico, considerou que o perfil 

foi previamente definido e estabelecido, sendo sua opinião que as Empresas 

/Entidades indicadas pelo nosso Município nunca se iriam encaixar nos moldes 

que foram delineados, sendo essa a grande dificuldade com que se deparam 

estes concelhos de menor expressão, uma vez que à priori foram “excluídos” em 

detrimento de empresas de grande expressão sediadas em Coimbra, 

Cantanhede, Figueira da Foz, o que lamenta.------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que pelas palavras mencionadas pelo senhor 

Vereador Mário Barata Garcia, poderá levar-nos a concluir que a realidade é que 

este é um processo de exclusão para os municípios de menor expressão, pelo 

que devemos estar atentos, uma vez que é sabido que o que muitas das vezes 

acontece é que quando são tomadas algumas decisões, estas foram 

previamente “negociadas”.------------------------------------------------------------------------

-----Mais referiu, que na última reunião em que esteve presente manifestou a sua 

insatisfação, pela representatividade do Município de Góis estar reduzido a um 

só parceiro, reafirmando que outras instituições/empresas poderiam ter de igual 

modo um papel ativo e importante neste processo, considerando que a opção 

previamente estabelecida, foi a de dar ênfase às empresas/instituições de maior 

relevo.---------------------------------------------------------------------------------------------------
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-----Concluiu, referindo que presentemente é um facto a inexistência de 

credibilidade na ação política, sendo que a mesma não pode ser generalizada, 

uma vez que continuam a existir políticos sérios. Contudo, referiu que houve 

muitos líderes políticos a terem responsabilidades no processo de extinção da 

CIMPIN, e que presentemente é um facto que já está a trazer algumas 

consequências apontadas pelos próprios.---------------------------------------------------- 

-----Por último, solicitou ao senhor Vereador Mário Barata Garcia que fizesse o 

ponto de situação sobre a questão das Águas do Mondego quanto à 

normalização do tarifário.-------------------------------------------------------------------------- 

-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia iniciou a sua intervenção referindo 

que à semelhança do assunto anteriormente discutido, neste momento os 

concelhos de pequena expressão, não podem facilitar o não cumprimento 

integral dos contratos ou protocolos celebrados com entidades em que são 

acionistas ou parceiros conjuntamente com outros Municípios. Referiu que há 

protocolos e contratos celebrados entre o Município de Góis e a empresa Águas 

do Mondego que envolvem investimentos de vulto, tanto na rede de 

abastecimento de água como na rede de saneamento e construção de ETAR’s, 

já devidamente calendarizados, mas que alegadamente a crise interrompeu. -----

-----Referiu ainda, que os contratos e os protocolos que foram celebrados têm 

regras, clausulas e penalizações em caso de incumprimento. Mais referiu que 

como era conhecido, houve incumprimentos por parte da empresa porque ainda 

não requalificou o sistema de abastecimento de água de Góis/Vila Nova do 

Ceira, em que estava previsto o investimento superior a um milhão de Euros, 

também nada fez quanto à construção da rede de saneamento em Bordeiro/S. 

Martinho e povoações limítrofes, nem no da Ponte do Sótão e povoações 

limítrofes, por isso o Município poderia talvez acionar as clausulas adequadas 

com vista a penalizar esse atraso e naturalmente exigir que a Empresa Águas do 

Mondego cumpra o estabelecido. --------------------------------------------------------------- 

-----Como consequência do que já referiu, há problemas com o abastecimento de 

água em Vila Nova do Ceira, sobretudo ao nível da qualidade, pois é visível que 

a mesma transporta consigo elementos sólidos em suspensão, situação que 
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origina diversas dificuldades, além da própria qualidade também a sua 

acumulação que pode levar ao bloqueio total dos filtros das máquinas 

domésticas com uma periodicidade inacreditável. Concluiu que se reconhecesse 

que, apesar da limpeza desses filtros ser uma operação simples, pessoas há 

que têm muita dificuldade em o fazer, propondo que fosse dada autorização aos 

trabalhadores dos serviços externos para corresponderem às solicitações para 

esse efeito, sobretudo as provenientes de pessoas mais idosas.----------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que a requalificação da rede de águas em Vila 

Nova do Ceira é um compromisso da maioria socialista, pelo que de tudo fará 

para o honrar. Informou que o processo de concurso de empreitada já se 

encontra devidamente instruído, prendendo-se a sua morosidade, na receção de 

pareceres externos necessários para o efeito.-----------------------------------------------

------Relativamente à limpeza dos filtros de consumo de água, referiu que apesar 

de não ser da competência do Município esta ação, naturalmente que sempre 

que solicitada a intervenção da Autarquia será prestada a devida colaboração.--- 

-----No que concerne aos tarifários do consumo de água praticados pelo 

Município de Góis, informou da probabilidade da ERSAR num futuro próximo 

impor os mesmos. Mais referiu, que solicitou ao senhor Vereador para abordar 

este assunto, uma vez que juntamente com a Engª. Sandra Coelho estiveram 

recentemente numa formação sobre esta matéria.-----------------------------------------

-----Por último, informou que hoje mesmo, no final do dia vai realizar-se uma 

reunião por iniciativa do senhor Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, a 

qual  visa preparar a Assembleia Geral das Águas do Mondego, agendada para 

o dia 13.03.2013. A preocupação dos municípios é que como as Águas de 

Portugal detém maioria (51% no capital), podem sempre determinar outras 

regras, particularmente no que concerne ao aumento do tarifário relativo ao 

consumo de água. Acrescentou que quem acompanha diariamente a 

comunicação social é um dos assuntos que está na ordem do dia, e, o que de 

facto se vislumbra é que possamos ter a surpresa de uma situação por decreto.-- 

-----A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------ 
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1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – Usou da palavra o 

senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia que iniciou a sua intervenção 

referindo ter acusado no dia 04.03.13 a receção do ofício da senhora Presidente 

da Câmara Municipal, relativo à resposta do senhor Presidente da Assembleia 

Municipal à questão por si colocada na reunião do Executivo de 08.01.13, 

praticamente dois meses após à questão apresentada. Referiu que, somente fez 

alusão à receção do citado ofício, uma vez que não gostou de ouvir o senhor 

Presidente da Assembleia Municipal na reunião deste órgão realizada no p.p. dia 

28.02.13, mencionar que tinha dado resposta em 24 horas, concluindo que ao 

interessado o pedido de esclarecimento demorou cerca de dois meses.-------------

-----Continuou, referindo que apesar de ter passado algum tempo desde que 

colocou a sua questão, a mesma era muito concreta, uma vez que se baseava 

num documento escrito da Assembleia de Freguesia do Cadafaz, que passou a 

mencionar - Lei nº 22/2012 de 30 de maio – Parecer da Assembleia de 

Freguesia de Cadafaz no qual é mencionado claramente “Nesse sentido e de 

acordo com o número b) do artigo 8º, a freguesia do Cadafaz deverá ser o pólo 

de atração das freguesias contíguas cumprindo-se o estipulado no artigo 9º 

sobre a identidade cultural e histórica, incluindo a manutenção dos símbolos das 

duas freguesias, propondo-se como o número 1 do artigo 9º permite a 

designação de união das Freguesias de Cadafaz e do Colmeal, com sede no 

Cadafaz”. Mais referiu, que na altura que teve conhecimento deste documento, 

mencionou a sua estranheza em relação ao mesmo, tendo manifestado junto do 

senhor Presidente da Junta de Freguesia do Colmeal toda a  solidariedade 

porque lhe pareceu que isto tinha sido uma “facada nas costas” de alguém, 

reforçando a sua apreensão pelo facto da discussão relativa à reorganização 

administrativa o referido documento nunca tenha sido aflorado, situação que o 

levou a questionar o porquê da Câmara Municipal não ter tido conhecimento do 

documento. Referiu ainda, que apesar da questão que colocou ser de cariz 

simples, obteve como resposta quatro páginas, considerando tratar-se de uma 

meia resposta, uma vez que se dúvidas haviam as mesmas ainda subsistem. ----

-----Seguidamente, referiu que uma vez que em sede de Assembleia Municipal 
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só pode usar da palavra com autorização superior, este era o momento que iria 

pronunciar-se, quanto ao teor da resposta remetida pelo senhor Presidente da 

Assembleia Municipal, pelo que solicitou que este documento fosse do 

conhecimento de toda a Vereação.----------------------------------------------------------- 

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia começou por referir, 

que na página nº 2 do documento em apreço, é mencionado no 2º paragrafo que 

“Face ao exposto pode-se ainda informar que pessoalmente tentei sentar à 

mesma mesa os líderes dos três partidos representados em sede de Assembleia 

Municipal, e os Presidentes das Juntas de Freguesia do Cadafaz e Colmeal o 

que nunca consegui (…)”, considerando esta citação incompreensível, uma vez 

que se foi constituído um grupo de trabalho o qual integrava estes elementos, 

bem como os restantes Presidentes de Juntas e a senhora Presidente, sendo 

inexplicável o facto de nunca se conseguiram sentar a uma mesa para discussão 

deste assunto, situação que não compreende, porque põe em causa todo o 

funcionamento do grupo de trabalho que, pelos vistos, não funcionou.---------------

-----Ainda na página nº2 do documento, referiu que é feito referência que “A 

Câmara Municipal entendeu por bem não tomar qualquer posição sobre a 

matéria (…)”, o que para si também é incrível, uma vez que a discussão deste 

assunto gerou algum celeuma e alguma “guerra” entre a Vereação, não 

entendendo como é que se pode afirmar que a Câmara “entendeu por bem não 

tomar qualquer posição sobre a matéria”. Referiu que, o Executivo tomou uma 

posição sobre a matéria, houve um documento que foi votado maioritariamente 

pelo PS e com os votos contra dos Vereadores do PSD, uma vez que não 

concordavam com o teor do documento. Referiu ainda, que o enquadramento 

deste afirmava que éramos pela manutenção das cinco freguesias, não 

percebendo esta citação do senhor Presidente da Assembleia Municipal. Mais 

referiu estranhar que se entenda que por mera cortesia alguns assuntos sejam 

enviados para a Câmara Municipal. Embora possa estar enganado, não é esse o 

seu entendimento da interligação entre a Câmara Municipal e a Assembleia 

Municipal, tanto mais que a seguir se afirma que se “deu conhecimento de todo o 

processo que foi remetido à UTRAT”. Não pode deixar de considerar importante 
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que, para a discussão do processo da reorganização territorial, se tivesse levado 

em consideração este documento uma vez que, nas ocasiões onde esteve 

presente, nunca foi mencionado e se tenha passado a mensagem de 

unanimidade na manutenção das 5 freguesias que, pelos vistos, não era 

totalmente verdade.---------------------------------------------------------------------------------

-----De seguida, o senhor Vereador referiu estar a fazer um ano em que o 

Executivo discutiu sobre a possível concessão do Parque Municipal de 

Campismo e da Esplanada da Fazenda da Avó Thomázia, em que foi 

entendimento que a melhor opção para estes dois equipamentos seria a 

concessão dos mesmos, pelo que questionou a senhora Presidente de qual o 

ponto de situação destes dois processos.--------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente iniciou a sua intervenção referindo lamentar que se 

continue a discutir a temática da reorganização administrativa, uma vez que a 

agregação das freguesias irá ser eventualmente uma realidade, ainda que 

contrarie a vontade dos Autarcas e da população das freguesias em causa. 

Contudo, relativamente ao pedido de esclarecimento solicitado ao senhor 

Presidente da Assembleia Municipal, informou que num primeiro momento lhe foi 

remetido em 13.02.13 mail, o qual solicitava esclarecimento relativo à questão 

apresentada pelo senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia na reunião 

de 27.12.12, tendo a senhora Presidente dado conhecimento do teor deste o 

qual tinha apenso cópia do parcelar da citada reunião, sendo que posteriormente 

a esta data foi remetido ofício o qual solicitava que se pronunciasse 

relativamente ao assunto em questão, tendo sido para o efeito remetido cópia do 

parcelar da ata de 08.01.13, por não ter sido rececionado resposta ao mail de 

13.02.13.-----------------------------------------------------------------------------------------------

------Prosseguiu, explicando que sobre a reorganização administrativa, o senhor 

Presidente da Assembleia Municipal remeteu ao Município um processo onde 

provavelmente o documento da Assembleia de Freguesia do Cadafaz fará parte. 

Contudo, referiu que apesar da existência desse documento não compete ao 

Município pronunciar-se sobre as deliberações das Assembleias de Freguesia.---

-----Referiu ainda, que não é verdade, quando se afirma que o Município não 
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tomou qualquer posição sobre a matéria, o Município optou pela não pronuncia, 

tendo a maioria socialista apresentado em sede de Executivo um documento, o 

qual até causou muita polémica junto dos senhores Vereadores da oposição, 

onde no mesmo se podia ler que o Município como está, está bem, 

consubstanciando-se esta afirmação na manutenção das cinco freguesias, logo 

se esta bem como está, o Município optou pela não pronuncia. ------------------------ 

-----Mais referiu, que mesmo que a Assembleia de Freguesia do Cadafaz, 

propusesse uma eventual agregação, a maioria socialista manteria sempre a 

proposta de manutenção das cinco freguesias. Acrescentou, que, não cabe ao  

Município emitir opinião sobre os assuntos que são apresentados em sede de 

Assembleia Municipal, sobretudo quando são  da competência direta do senhor 

Presidente. No caso concreto do documento da Assembleia de Freguesia de 

Cadafaz, caberá aos elementos da Assembleia pronunciarem-se sobre o 

assunto.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que também nas reuniões em que participou 

nunca foi dado conhecimento deste documento, sendo evidente que também 

não tenha sido discutido. Quanto ao Grupo de Trabalho constituído neste âmbito, 

referiu que ela própria juntamente com o líder da bancada do Grupo Municipal do 

PS promoveu uma reunião nos Paços do Concelho, por ser entendimento 

comum que o assunto era demasiado delicado para ser adiado, pelo que se este 

nunca mais reuniu a fim de discutir a problemática em questão, a 

responsabilidade não deverá ser imputada ao Município. Referiu que se trata de 

um processo em que importa que cada um assuma a sua responsabilidade no 

mesmo, porque enquanto Presidente da Câmara assim o fez, assumiu quando 

propôs pela manutenção das cinco freguesias. Se de facto foi omitida a proposta 

da Assembleia de Freguesia de Cadafaz na qual sugeriu a agregação das 

freguesias do Cadafaz e do Colmeal, declina qualquer responsabilidade.----------- 

-----Relativamente à questão sobre o Parque Municipal de Campismo, a senhora 

Presidente explicou que tal como no ano transato, é natural que no ano em curso 

seja o mesmo explorado pelo Município, tendo sido apresentada uma proposta 

elaborada pela Drª. Ana Sá, Coordenadora da DSC e pela Drª. Fátima 
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Gonçalves e pela, a qual está bastante completa, tendo para o efeito 

apresentado alguns dados constantes na mesma.----------------------------------------- 

-----Informou, que no ano transato o município fez algumas intervenções no  

Parque de Campismo , de modo a estarem criadas as necessárias condições ao 

pleno funcionamento. Contudo, volvido um ano referiu que outras intervenções 

estão a ser realizadas, nomeadamente ao nível da substituição de condutas de 

saneamento, requalificação da parte elétrica, sem esquecer a necessidade de 

substituição da relva a qual está em avançado estado de degradação. Referiu 

ainda, que com a lei dos compromissos e pagamentos em atraso é muito difícil 

contrair despesa, pelo que a Câmara irá apenas realizar obras nesta 

infraestrutura que considere prioritárias ao seu funcionamento, substituindo 

algum do mobiliário dos bungalows e promovendo a aquisição de aplicação 

informática para reservas.-------------------------------------------------------------------------

------Relembrou, que no ano transato mencionou que seria interessante abrir 

procedimento concursal para a concessão e exploração do Parque Municipal de 

Campismo. Porém referiu que o Executivo está em final de mandato, sendo seu 

entendimento ser mais coerente manter a gestão do Parque de Campismo, do 

que deixar comprometido um futuro Executivo, uma vez que a concessão tem de 

ser por alguns anos. Mais referiu que o Parque Municipal de Campismo reúne 

todas as condições para se fazer uma concessão, ainda que seja mais sensato 

pelas razões apresentadas que no presente ano seja novamente o Município a 

explorar este equipamento.------------------------------------------------------------------------

-----Sobre este assunto, referiu que irá agendar o mesmo para a próxima reunião 

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

-----Relativamente à esplanada “Fazenda da Avó Thomázia”, referiu que se trata 

de um espaço que não é propriedade da Câmara Municipal, pelo que cabe ao 

Município anualmente solicitar autorização aos herdeiros deste imóvel para 

usufruto do mesmo, logo a concessão deste só poderá ser realizada 

anualmente. Esta situação pode ser ultrapassada, no futuro, através da 

aquisição do referido “espaço”, relembrando que se trata de um processo 



.   
                                                      

M U N I C Í P I O  D E  G Ó I S                            
 

  18 
 

complexo cabendo previamente aos legítimos herdeiros, a regularização de todo 

o processo alusivo à titularidade junto da Conservatória de Góis.--------------------- 

-----Referiu, que se os herdeiros da “Fazenda da Avó Thomázia” autorizarem a 

ocupação do espaço no presente ano, é defensora que este seja objecto de 

concessão e exploração.---------------------------------------------------------------------------

-----Por último, referiu que defende que o Parque Municipal de Campismo fique 

novamente sob a tutela do Município, e que caso os herdeiros cedam a 

“Fazenda da Avó Thomázia”, seja feito em regime de concessão. Informou ainda 

que na próxima reunião do Executivo este assunto será objecto de discussão.---- 

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referiu que 

relativamente ao espaço “Fazenda da Avó Thomázia”, a solução mais viável 

para que o Município passe a ser dono legitimo deste espaço, passa pela 

expropriação de utilidade pública, que é a única forma de resolver o problema. 

Em relação ao Parque Municipal de Campismo, referiu que não havendo 

qualquer procedimento realizado até à data no sentido de procedimento 

concursal para efeitos de concessão e exploração, parece-lhe que a decisão 

estará “interiormente” tomada.------------------------------------------------------------------ 

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

que questionou se lhe poderia ser facultado um documento onde constassem as 

despesas e as receitas relativamente ao funcionamento do Parque Municipal de 

Campismo no ano de 2012.-----------------------------------------------------------------------

-----De seguida, referiu que face às intempéries ocorridas durante o mês de 

janeiro, bem como às fortes chuvadas que se têm sentido, a estrada entre 

Portela de Góis e Vila Nova do Ceira, necessita de reparação em algumas partes 

daquele troço, pelo que solicitou a intervenção do Município, a fim de que não se 

verifique uma maior degradação no piso. Referiu ainda, o estado de degradação 

que se encontra o pavimento da via de acesso a Portela, bem como a via de 

acesso ao centro de Ponte do Sótão.-----------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou ter conhecimento das situações indicadas 

pela senhora Vereadora, referindo que ainda não se procedeu às referidas 

reparações, uma vez que o Município abriu procedimento concursal para 
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aquisição de betuminoso, estando somente agora concluído todo o processo, 

pelo que ainda nesta semana será celebrado contrato com a empresa que 

ganhou o concurso. Quanto à situação da via de acesso ao centro de Ponte do 

Sótão, informou que esta intervenção será da responsabilidade da Junta de 

Freguesia de Góis, que aproveitará o momento para integrar nesta obra a rede 

de saneamento e respetiva pavimentação. ---------------------------------------------------

-----Por último, informou que irá dar indicações aos serviços para que seja 

entregue à senhora Vereadora documento relativo às despesas e receitas 

alusivas ao funcionamento do Parque Municipal de Campismo no ano transato.-- 

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 maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção da 

senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz, por não ter estado 

presente na reunião, e após leitura, aprovar a ata da reunião realizada no dia 

vinte e seis de fevereiro do ano de dois mil e treze, sendo assinada pelo senhor 

Vice Presidente e por quem a lavrou.----------------------------------------------------------- 
2.2 – REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/AMPLIAÇÃO DA REDE BT EM 
CARVALHAL DO SAPO/FREGUESIA DE COLMEAL - A senhora Presidente 

deu conhecimento  do ofício da EDP, datado de 19.10.2012, relativo à ampliação 

da Rede BT com IP associada em Carvalhal do Sapo, Freguesia de Colmeal.-----

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

orçamento nº0590/2012, no montante de 2.211,49€.-------------------------------------- 

2.3 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO/CERTIFICAÇÃO LEGAL E 
AUDITORIA EXTERNA DAS CONTAS DO MUNICÍPIO DO ANO FINANCEIRO 
DE 2013 – Foi presente a informação da Drª. Sara Mendes, Chefe da Divisão de 

Administração Geral, datada de 05.03.12, relativa à emissão de parecer prévio 

para contratação de serviços para a certificação legal e auditoria externa das 

contas do município do ano financeiro de 2013, cuja cópia constitui o Anexo I da 

presente Ata.------------------------------------------------------------------------------------------ 
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-----A senhora Presidente referiu que, conforme o disposto nos artigos 46º e 47º 

da Lei nº2/2007, de 15 de janeiro, com as alterações introduzidas pelas Leis nºs 

22-A/2007, de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de 

abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro e 64-B/2011, de 30 de dezembro (Lei das 

Finanças Locais – LFL) obriga a que, sobre as contas dos municípios que detêm 

participações no capital de entidades do setor empresarial local, deve ser emitido 

parecer e devem as mesmas ser submetidas a certificação legal e auditadas por 

um auditor externo que deverá ser um revisor oficial de contas ou uma 

sociedade de revisores oficiais de contas. Assim, e face ao exposto na referida 

Lei, não se trata de um trabalho subordinado e, por imposição legal, deve ser 

desempenhado por uma entidade externa.---------------------------------------------------

-----Face ao exposto, a senhora Presidente deu conhecimento de alguns 

elementos constantes na mencionada informação, os quais são fundamentais 

para o Executivo poder deliberar sobre o presente assunto.----------------------------- 

-----A senhora Presidente informou que a presente aquisição de serviços, tem a 

duração de um ano, e que para o efeito irão ser convidadas através de 

procedimento de ajuste direto, regime geral, três entidades para apresentação 

de proposta de aquisição dos referidos serviços, tendo dado conhecimento das 

mesmas.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----A Câmara tomou conhecimento e de acordo com o exarado na referida 

informação, deliberou por unanimidade emitir parecer prévio vinculativo à 

contratação de serviços para a certificação legal e auditoria externa das contas 

do município do ano financeiro de 2013.------------------------------------------------------- 

2.4 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO/MANUTENÇÃO ANUAL DO 
SOFTWARE DE GESTÃO DE BIBLIOTECAS PORBASE 5/MINDPRISMA 
PARA 2013 – De acordo com a informação da Drª. Sara Mendes, Chefe da 

Divisão de Administração Geral, cuja cópia constitui o Anexo I da presente Ata, a 

senhora Presidente referiu, a necessidade de aquisição de serviços para a 

manutenção anual do software de gestão de Bibliotecas Porbase 

5/MINDPRISMA para 2013.-----------------------------------------------------------------------

------A senhora Presidente informou que os serviços a prestar têm por objeto a 
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manutenção, a atualização e o apoio técnico relacionado com o software 

Porbase 5/MindPrisma. O referido software apoia na gestão bibliográfica de uma 

biblioteca ou serviço de documentação, genéricos ou especializados, 

promovendo ainda a cooperação entre bibliotecas, possibilitando quer a 

integração de sistemas locais entre si através da internet, quer a integração 

destes com os sistemas e serviços da BN, vindo a ser possível a importação e 

exportação de registos para a Base Nacional de Dados Bibliográficos 

PORBASE, a partilha do ficheiro de autoridades da BN, entre outros. Este 

sistema está à disposição da biblioteca Municipal desde 1997, tendo sofrido a 

última atualização em 2009. Como presentemente se está a analisar a 

possibilidade de se proceder à informatização e à fusão de um catálogo comum, 

as bibliotecas do concelho de Góis, Biblioteca Municipal de Góis e Biblioteca 

/Escolar Centro de Recursos Educativos, importa, por um lado, proceder à 

atualização do sistema para novas versões e, por outro, que esteja disponível 

uma linha de assistência e suporte que apoie na resolução de várias situações 

que possam ocorrer.-------------------------------------------------------------------------------- 

-----Mais informou, de alguns elementos constantes na mencionada informação, 

os quais são fundamentais para o Executivo poder deliberar sobre o presente 

assunto.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Informou ainda, que a presente aquisição de serviços, tem a duração de um 

ano e a escolha do Município recai sobre a empresa MIND – Software 

Multimédia Industrial, S.A., sendo o procedimento a utilizar o ajuste direto, 

regime simplificado.--------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e de acordo com o exarado na referida 

informação, deliberou por unanimidade emitir parecer prévio vinculativo à 

contratação de serviços para a manutenção anual do software de gestão de 

Bibliotecas Porbase 5/MINDPRISMA para 2013.-------------------------------------------- 

2.5 - EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO/ALOJAMENTO E MANUTENÇÃO DA 
APLICAÇÃO DO PDM PARA 2013 - A senhora Presidente referiu, que de 

acordo com a informação da Drª. Sara Mendes, Chefe da Divisão de 

Administração Geral, cuja cópia constitui o Anexo I da presente Ata, verifica-se a 
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necessidade de aquisição de serviços para alojamento e manutenção da 

aplicação do PDM para 2013.--------------------------------------------------------------------

-----Prosseguiu, informando que os serviços a prestar no âmbito do presente 

contrato respeitam à disponibilização, através do recurso a plataforma 

tecnológica que engloba componentes de software Open Source, por parte de 

uma entidade externa, do Plano Diretor Municipal (PDM), isto é, através da 

internet, tanto aos munícipes como aos técnicos da Câmara Municipal, a 

disponibilização de serviços fundamentais de informação geográfica do 

concelho, no caso do PDM, permitindo-lhes a consulta e impressão dessa 

mesma informação disponível na Câmara Municipal de uma forma mais rápida e 

simples. O presente contrato contempla o alojamento e a manutenção da 

referida aplicação.-----------------------------------------------------------------------------------

-----Neste sentido, a senhora Presidente deu conhecimento de alguns elementos 

constantes na mencionada informação, os quais são fundamentais para o 

Executivo poder deliberar sobre o presente assunto.-------------------------------------- 

-----De igual modo, deu conhecimento que a presente aquisição de serviços, tem 

a duração de um ano, recaindo a escolha do Município sobre a empresa 

Municípia, EM, S.A. Mais informou, que o procedimento a utilizar é o ajuste 

direto, regime simplificado.------------------------------------------------------------------------ 

-----A Câmara tomou conhecimento e de acordo com o exarado na referida 

informação, deliberou por unanimidade emitir parecer prévio vinculativo à 

aquisição de serviços para alojamento e manutenção da aplicação do PDM para 

2013.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.6 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO/SERVIÇO DE BENEFICIAÇÃO DAS 
GALERIAS RIPÍCOLAS DO CONCELHO DE GÓIS – A senhora Presidente 

informou que, de acordo com a informação da Drª. Sara Mendes, Chefe da 

Divisão de Administração Geral, cuja cópia constitui o Anexo I da presente Ata, é 

necessário a aquisição de serviços de beneficiação das Galerias Ripícolas do 

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

------Mais informou, que o serviço a prestar pretende, no âmbito da candidatura 

efetuada à Subação 2.3.3.1 – Recuperação dos Corredores Ecológicos, Ação 
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2.3.3. – Valorização de Espaços Florestais, Medida 2.3. – Gestão do espaço 

florestal e agro – florestal, integrada no subprograma nº 2 – Gestão sustentável 

de Espaço Rural, do Programa de Desenvolvimento Rural do Continente – 

PRODER, concretizar a beneficiação das galerias ripícolas do concelho de Góis. 

Em concreto, as ações a desenvolver são as de desmatação seletiva, corte e 

destroçamento de matos, e desobstrução das linhas de água por lixo e árvores 

mortas, nas margens do rio Ceira, área total de intervenção 75 ha, do rio Sótão, 

com uma área total de 20 ha e da ribeira do Sinhel, área de intervenção de 30 

ha.--------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Informou ainda, de alguns elementos constantes na mencionada informação, 

os quais são fundamentais para o Executivo poder deliberar sobre o presente 

assunto.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente deu conhecimento que de acordo com o previsto na 

alínea b) do nº 1 do artigo 16º e artigo 130º e seguintes do CCP o procedimento 

concursal a adotar é o concurso público e, por se tratar de um concurso público, 

não é possível identificar a contraparte. De igual modo, deu conhecimento que a 

o referido contrato tem a duração de dois anos.--------------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e de acordo com o exarado na referida 

informação, deliberou por unanimidade emitir parecer prévio vinculativo à  

aquisição de serviços de beneficiação das Galerias Ripícolas do concelho de 

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

2.7 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA - A Câmara tomou conhecimento do 

total de movimentos da tesouraria, do dia onze de março do ano em curso, no 

montante de um milhão, trezentos e dez mil, seiscentos e sessenta e nove euros 

e setenta cêntimos.---------------------------------------------------------------------------------- 

2.8 – PAGAMENTOS -  A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos, 

relativos ao ano de dois mil e treze, constantes nas ordens quatrocentos e cinco 

à quatrocentos e oitenta e quatro, no montante de cento e sete mil, cento e vinte 

e quatro euros e sessenta e quatro cêntimos.------------------------------------------------ 

2.9 – REQUISIÇÕES - A Câmara tomou conhecimento das requisições emitidas 

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

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

-----a) Número quatro, requerida por Fernando Manuel de Almeida Barata, 

Barrocas, Regateira - Góis.------------------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou igualmente conhecimento de que foram emitidas as 

seguintes licenças de autorização de utilização:---------------------------------------------

-----a) Número dois, requerida por Município de Góis, Jardim, Zona Industrial de 

Góis – Lote nº 3 – Fração C – Góis.------------------------------------------------------------

-----b) Número três, requerida por Município de Góis, Jardim, Zona Industrial de 

Góis – Lote nº 1 – Góis.---------------------------------------------------------------------------- 
2.11 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -  
A senhora Presidente levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno 

de transferências correntes, datado do dia doze de março do ano em curso.-------

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

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

documento constitui o Anexo II da presente Ata.------------------------------------------- 
2.12 – 50º ANIVERSÁRIO DO JORNAL “O VARZEENSE”/ATRIBUIÇÃO DE 
MELHADA DO CONCELHO – A senhora Presidente informou que o 

Regulamento de Atribuição de Distinções Honorificas do Município de Góis prevê 

no Título I – Distinções Honoríficas – Capítulo II – Medalha do Concelho – Artigo 

3º, que a Medalha do Concelho de Góis destina-se a agraciar indivíduos ou 

entidades que pela grandeza dos seus empreendimentos, em qualquer ramo da 

atividade humana, pelo seu extraordinário valor e exemplo como pessoa ou 

cidadão ou pela sua concessão de benefícios de excecional relevância ao 

Município, tenham contribuído para o progresso e o nome do Concelho de Góis, 

e, que a atribuição desta medalha corresponderá à concessão de título de 

Cidadão Honorário do Concelho.----------------------------------------------------------------

-----Neste sentido, a senhora Presidente propôs ao Executivo a atribuição da 

Medalha do Concelho ao Jornal “O Varzeense”, pelo seu 50º Aniversário, como 

forma de reconhecer o trabalho realizado em prol da divulgação e promoção de 

Góis e da região da Beira Serra, tendo apresentado para o efeito uma breve 
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resenha deste órgão de comunicação social.------------------------------------------------

------“A 15 de março de 1963, nasce pela mão do pelo Dr. Fernando Rodrigues 

Ribeiro, Pároco em Vila Nova do Ceira, a primeira edição do jornal “O 

Varzeense” – Boletim Paroquial de Vila Nova do Ceira, propriedade da Fábrica 

da Igreja. No ano de 2009 passou a ser propriedade da Associação Cristã de 

Cultura e Cidadania de Vila Nova do Ceira, mantendo-se, no entanto, como um 

jornal de índole católico, pugnando pela melhoria das condições de vida da 

comunidade que serve e procurando o debate dessas condições à luz da 

doutrina da Igreja e dos valores do humanismo cristão.----------------------------------- 

-----Ao longo deste meio século, foram directores deste jornal o Dr. Fernando 

Rodrigues Ribeiro (15.03.1963 a setembro de 1983); José de Matos Cruz que 

entrou como colaborador principal em julho de 1980, cargo que ocupou até 

agosto de 1981, passando posteriormente a chefe de redação até setembro de 

1983. Em outubro de 1983 passou a diretor e editor interino, cargo que ocupou 

até dezembro de 1983, voltando a chefe de redação em janeiro de 1984, 

permanecendo até 15 de janeiro de 2005; Padre Carlos da Cruz Cardoso que 

assumiu o cargo de diretor em janeiro de 1984-1999, e, por último, Padre 

António José Calixto de Almeida que assumiu o cargo de diretor em julho de 

1999, até à presente data.------------------------------------------------------------------------ 

-----Iniciou a sua história com uma periodicidade mensal, passando a quinzenal 

no ano de 2002, tendo crescido ao longo dos anos, tanto ao nível de páginas 

como de artigos impressos a cores, fruto do empenho de todos quanto 

colaboraram e colaboram para que este órgão de comunicação social concelhio 

possa cada vez mais divulgar e promover o concelho de Góis.------------------------- 

-----O Jornal “O Varzeense” foi criado para ser o elo de união entre os naturais 

de todo o concelho de Góis e os emigrantes espalhados por todo o mundo, 

procurando ser o porta-voz e apoiante do Movimento Regionalista, pelo que ao 

longo de meio século tem pugnado, por divulgar o concelho de Góis, levando 

bem longe a voz das Associações e Comissões de Melhoramentos, 

Coletividades, Câmara Municipal, Assembleia Municipal, Juntas de Freguesias e 

da Sociedade Civil.---------------------------------------------------------------------------------- 
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-----Tem igualmente servido de estimulo aos estudantes do Agrupamento de 

Escolas de Góis, que através do Clube de Jornalismo, têm a possibilidade de 

divulgar as atividades escolares, num suplemento intitulado “Passo a Passo”, o 

qual periodicamente é publicado neste jornal.------------------------------------------------

-----Entre 2003 e 2006 “O Varzeense” promoveu a Mostra de Artes Plásticas, 

numa exposição que anualmente trouxe até ao concelho de Góis obras de 

artistas oriundos da freguesia de Vila Nova do Ceira – um espaço de cultura e 

arte que disponibilizou ao público um acervo de pintura, fotografia e escultura.----

-----No dia 14 de janeiro de 2005, foi-lhe concedido um voto de louvor, atribuído 

pelo Secretario de Estado Adjunto do Ministro Adjunto do Primeiro Ministro, 

como prova de reconhecimento do Governo Português pelos serviços prestados 

à causa do jornalismo em prol da sua região e do país”.----------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e por reconhecer mérito a este órgão de 

comunicação social, deliberou por unanimidade a atribuição da Medalha do 

Concelho ao Jornal “O Varzeense” pelo seu 50º Aniversário.---------------------------- 

2.13 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA 
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DO ELEVADOR 
INSTALADO NA E.B.1 DE GÓIS - Foi presente a informação da Drª. Sara 

Mendes, Chefe da Divisão de Administração Geral, datada de 11.03.13, relativa 

à emissão de parecer prévio vinculativo para a contratação de serviços para a 

manutenção do elevador instalado na E.B. 1 de Góis, cuja cópia constitui o 

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

-----A senhora Presidente informou que de acordo com a citada informação, o 

contrato de manutenção do elevador instalado na E.B. 1 de Góis termina no 

presente mês de março. Neste sentido, e por se tratar de um serviço que, de 

acordo com a legislação em vigor sobre a matéria é obrigatório, torna-se 

necessário proceder à abertura de um procedimento para a contratação do 

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

-----Mais informou, de alguns elementos constantes na mencionada informação, 

os quais são fundamentais para o Executivo poder deliberar sobre o presente 

assunto.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----Prosseguiu, informando que os serviços a prestar têm por objeto a 

manutenção do elevador instalado na Escola Básica do 1º Ciclo de Góis, tal 

como referiu anteriormente, nos termos previstos no nº 1 do artigo 3º do Decreto-

Lei nº320/2002, de 28 de dezembro que refere que, este tipo de equipamento 

está sujeito, obrigatoriamente, a uma manutenção regular que deve ser 

assegurada por uma empresa de manutenção de ascensores, que assumirá a 

responsabilidade, criminal e civil, pelos acidentes causados pela deficiente 

manutenção desses equipamentos.------------------------------------------------------------- 

-----Informou ainda, de alguns elementos constantes na mencionada informação, 

os quais são fundamentais para o Executivo poder deliberar sobre o presente 

assunto.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Mais informou, que a presente aquisição de serviços, tem a duração de 36 

meses, recaindo a escolha do Município sobre a empresa ThyssenKrupp 

Elevadores, e, que o procedimento a utilizar é o ajuste direto, regime geral.-------- 

-----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz questionou o 

porquê do Município ter convidado uma só empresa para a prestação do referido 

serviço, uma vez que por experiência própria é do seu conhecimento que no 

mercado existem várias empresas do ramo e que os preços praticados são de 

facto muito competitivos, pelo que seria interessante convidar algumas empresas 

a apresentar propostas para fornecimento do serviço em questão.-------------------- 

-----Dada a palavra à Drª Sara Mendes, Chefe da Divisão de Administração 

Geral, explicou que a entidade que atualmente presta este serviço é a 

ThyssenKrupp Elevadores, cujo contrato, com duração de 36 meses, termina no 

presente mês de março, prevendo o mesmo a sua renovação por mais 36 

meses, caso não seja denunciado por uma das partes com uma antecedência 

mínima de 90 dias. O Município remeteu o ofício no início de janeiro do presente 

ano a denunciar o contrato, situação que a empresa não aceitou por não terem 

sido cumpridos os 90 dias, tendo no entanto, demonstrado abertura para 

renegociar as condições do mesmo. Neste sentido, os serviços em questão terão 

que ser prestados pela referida empresa, tendo-se, no entanto, conseguido uma 

redução de cerca de 45% do valor mensal a pagar, com a alteração de um 
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contrato de manutenção normal, com inclusão de consumíveis, para uma 

manutenção simples que, considerando o horário em que o elevador em questão 

funciona e os respetivos níveis de utilização, é suficiente para assegurar o seu 

regular e normal funcionamento, com os níveis de segurança que importa 

salvaguardar.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----A senhora Presidente referiu que seria interessante e importante que se 

solicitassem vários orçamentos para a aquisição de serviços de manutenção 

para todos os elevadores do Município, a fim de se contratualizar com uma só 

empresa a prestação destes serviços e naturalmente de se reduzir a despesa.---- 

-----A Câmara tomou conhecimento e de acordo com o exarado na referida 

informação, deliberou por unanimidade emitir parecer prévio vinculativo à  

contratação de serviços para a manutenção do elevador instalado na E.B. 1 de 

Góis.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.14 – FATURAÇÃO DE ÁGUA/CÁLCULO DO CONSUMO FATURADO - A 

senhora Presidente informou que o Regulamento Municipal dos Sistemas 

Públicos e Prediais de Abastecimento Público de Águas Residuais do Concelho 

de Góis,  prevê que nos períodos em que não haja leitura válida, que o consumo 

é estimado em função do consumo médio apurado entre as duas últimas leituras 

reais efetuadas pelo Município de Góis. Mais informou, que tem-se verificado a 

existência de algumas situações em que as leituras registadas são anormais 

face ao historial do consumo do consumidor, seja por rotura ocorrida, ou, seja 

por outro facto imputável ao consumidor, pelo que urge em tempo útil corrigir 

estas situações a fim de que neste processo não haja penalizações nem para o 

consumidor nem para o Município.-------------------------------------------------------------- 

-----Neste sentido, a senhora Presidente propôs que nas situações em que a 

aplicação informática alerte que o consumo é excessivo face ao seu historial de 

consumo do consumidor, que seja adotado o procedimento de utilizar as duas 

leituras reais anteriores, que não a do mês ou meses em que se verifica o 

consumo anómalo.-----------------------------------------------------------------------------------

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

proposta apresentada pela senhora Presidente.--------------------------------------------  
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3 – APROVAÇÕES EM MINUTA: FALTAS, ATA DA REUNIÃO ANTERIOR; REDE 

DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA/AMPLIAÇÃO DA REDE BT EM CARVALHAL DO 
SAPO/FREGUESIA DE COLMEAL; EMISSÃO DE PARECER 
PRÉVIO/CERTIFICAÇÃO LEGAL E AUDITORIA EXTERNA DAS CONTAS DO 
MUNICÍPIO DO ANO FINANCEIRO DE 2013; EMISSÃO DE PARECER 
PRÉVIO/MANUTENÇÃO ANUAL DO SOFTWARE DE GESTÃO DE BIBLIOTECAS 
PORBASE 5/MINDPRISMA PARA 2013; EMISSÃO DE PARECER 
PRÉVIO/ALOJAMENTO E MANUTENÇÃO DA APLICAÇÃO DO PDM PARA 2013; 
EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO/SERVIÇO DE BENEFICIAÇÃO DAS GALERIAS 
RIPÍCOLAS DO CONCELHO DE GÓIS; RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA; 
PAGAMENTOS; REQUISIÇÕES; DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE 
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES; EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO 
PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/MANUTENÇÃO DO ELEVADOR INSTALADO 
NA E.B.1 DE GÓIS; FATURAÇÃO DE ÁGUA/CÁLCULO DO CONSUMO 
FATURADO.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----a) Usou da palavra o senhor Isidoro Correia da Silva, questionando quando é 

que a Câmara Municipal irá proceder ao pagamento das empreitadas e 

respetivos juros, que a sua empresa realizou ao Município de Góis no ano de 

2009.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou que neste momento o processo está 

pendente, em virtude de estar em falta a assinatura do Técnico da empresa 

Isidoros no relatório da peritagem. Mais referiu que estranha a pergunta do 

senhor Isidoro Silva, quando a parte do Município está cumprida naquilo que 

concerne ao relatório de peritagem. Logo que o perito indicado pela empresa 

Isidoros assine o relatório final toda a documentação será remetida ao Tribunal.-- 

-----b) Usou da palavra o senhor José Augusto Rodrigues, Presidente da Direção 

da ANALIB que informou que esta Associação, deliberou atribuir à Câmara 

Municipal de Góis um Voto de Agradecimento.----------------------------------------------

-----Continuou, mencionando que iria fazer chegar à Autarquia o Relatório de 

Atividades do ano de 2012 e o Plano de Atividades para o ano de 2013 relativo à 

ANALIB, tendo para o efeito apresentado uma breve resenha das atividades 

desenvolvidas por esta Associação ao longo do ano transato e das ações que 
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pretendem levar a efeito durante o ano em curso.------------------------------------------

-----A senhora Presidente, em nome do Executivo, agradeceu à ANALIB, na 

pessoa do senhor José Augusto Rodrigues o Voto de Agradecimento atribuído 

ao Município de Góis. Mais informou, que é intenção da Câmara Municipal 

dentro das suas possibilidades em dar continuidade à excelente parceria que 

tem vindo a ser desenvolvida com a ANALIB.------------------------------------------------ 

-----c) Usou da palavra o senhor Carlos Conceição Jesus, Presidente da Junta 

de Freguesia de Colmeal, que teceu alguns considerandos relativamente à 

faturação do consumo de água, nomeadamente de um contador instalado em 

sua garagem, pelo que solicitou a intervenção da Câmara Municipal no sentido 

de verificar esta situação. -------------------------------------------------------------------------

------Relativamente à mobilização de solos, deu conhecimento de alguns casos 

que têm vindo a ocorrer na freguesia do Colmeal que considera graves, 

solicitando a intervenção do Município de Góis neste processo, nomeadamente 

no que concerne à plantação de espécies de rápido crescimento junto de linhas 

de água, bem como à degradação do piso em algumas estradas por parte dos 

exploradores florestais.-----------------------------------------------------------------------------

-----Prevaleceu-se da oportunidade para agradecer a ampliação da rede de BT 

em Carvalhal do Sapo, bem como para solicitar a intervenção da Câmara 

Municipal na requalificação do piso da estrada entre a localidade de Açor e 

Ádela.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Relativamente à reforma administrativa autárquica, referiu que apesar de ter 

sido um processo muito complicado, enquanto Presidente da Junta de Freguesia 

sempre pugnou pelos interesses da população que o elegeu, tendo assistido a 

todas as reuniões em que solicitaram a sua presença, nomeadamente na 

reunião promovida pela senhora Presidente da Câmara na qual se disponibilizou 

a ser o elo de ligação entre o Grupo de Trabalho e a ANAFRE neste processo. 

Por último, referiu lamentar algumas intervenções realizadas em Assembleia 

Municipal que em nada dignificam os Partidos que representam, sendo uma 

maneira menos correta de estar na política.--------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que irá dar indicações aos serviços para se 
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inteirarem dos assuntos apresentados pelo senhor Presidente da Junta de 

Freguesia do Colmeal.----------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

            A Presidente da Câmara Municipal,                       A Secretária, 

           ____________________________                     __________________ 
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	-----O senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues informou que efetivamente a reunião teve como objeto a alteração dos Estatutos da CERVUS, nomeadamente quanto à possibilidade de integração de novos fundadores, bem como no que diz respeito à inst...
	-----A senhora Presidente referiu ter estado presente numa reunião na CIMPIN, onde o objeto principal de discussão foi o Plano Estratégico que está a ser elaborado para a nova Comunidade Intermunicipal. Informou que a empresa a quem foi adjudicado est...
	-----Continuou, explicando que a metodologia de trabalho para a elaboração deste Plano Estratégico consubstancia-se na dinamização de um conjunto de workshops temáticos, os quais ocorrem até ao dia 19 do mês em curso nas instalações do CEFA, local esc...
	-----Prosseguiu informando que o Município de Góis indicou várias entidades locais, como a Luzalva, Associação Florestal do Concelho de Góis, ADIBER, Lousitânea, tendo sido apenas selecionada a ADIBER. Reconhecendo o mérito desta Associação de Desenvo...
	------Por último, transmitiu que após o términos dos workshops, seguir-se-á uma reunião com todos os Municípios que integrarão a nova CIM, sendo que o Plano Estratégico terá que estar concluído até ao mês de junho do corrente ano.---------
	-----Interveio o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia que referiu que o senhor deputado Jaime Garcia tinha razão quando em reunião da Assembleia Municipal mencionou que a questão das novas CIM’s seriam para empregar desempregados políticos, ...
	-----A senhora Presidente referiu que o senhor Prof. Doutor Alfredo Marques é professor catedrático, não tendo conhecimento que se encontra em situação de desemprego, acrescentando que a escolha para colaborar neste processo foi unânime pelos dois Pre...
	-----Mais referiu, que pessoalmente reconhece grande mérito ao senhor Prof. Doutor Alfredo Marques, sendo natural que seja conhecedor da realidade deste território, pelo cargo que ocupou na CCDRC. Quanto ao novo Plano Estratégico não corrobora com as ...
	-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referiu que em anterior reunião já teve oportunidade de expressar o que está a acontecer com as CIM’s, isto é, o que se verifica é um apropriar de meios dos grandes municípios em relação aos pequen...
	-----A senhora Presidente referiu que a intervenção do senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, evidencia as más práticas do atual governo, uma vez que a única diferença é que para o interior a proposta não é um Presidente, um voto, mas sim em ...
	-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referiu que quanto a este assunto apraz-lhe referir que se houver solidariedade por parte dos municípios com maior expressão relativamente com os outros, provavelmente o governo não irá tomar essa ...
	-----Usou da palavra o senhor Vereador Mário Barata Garcia que referiu que quanto ao Plano Estratégico o mesmo já estava a ser elaborado pela referida empresa para o Baixo Mondego, quando surgiu a nova CIM, pelo que a integração do senhor Prof. Doutor...
	-----Por último, solicitou ao senhor Vereador Mário Barata Garcia que fizesse o ponto de situação sobre a questão das Águas do Mondego quanto à normalização do tarifário.--------------------------------------------------------------------------
	-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia iniciou a sua intervenção referindo que à semelhança do assunto anteriormente discutido, neste momento os concelhos de pequena expressão, não podem facilitar o não cumprimento integral dos contratos ou protoc...
	-----Como consequência do que já referiu, há problemas com o abastecimento de água em Vila Nova do Ceira, sobretudo ao nível da qualidade, pois é visível que a mesma transporta consigo elementos sólidos em suspensão, situação que origina diversas difi...
	-----A senhora Presidente referiu que a requalificação da rede de águas em Vila Nova do Ceira é um compromisso da maioria socialista, pelo que de tudo fará para o honrar. Informou que o processo de concurso de empreitada já se encontra devidamente ins...
	-----No que concerne aos tarifários do consumo de água praticados pelo Município de Góis, informou da probabilidade da ERSAR num futuro próximo impor os mesmos. Mais referiu, que solicitou ao senhor Vereador para abordar este assunto, uma vez que junt...
	A senhora Presidente levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno de transferências correntes, datado do dia doze de março do ano em curso.------------A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar as transferências corrent...
	2.12 – 50º aniversário do jornal “o Varzeense”/atribuição de melhada do concelho – A senhora Presidente informou que o Regulamento de Atribuição de Distinções Honorificas do Município de Góis prevê no Título I – Distinções Honoríficas – Capítulo II – ...
	-----Ao longo deste meio século, foram directores deste jornal o Dr. Fernando Rodrigues Ribeiro (15.03.1963 a setembro de 1983); José de Matos Cruz que entrou como colaborador principal em julho de 1980, cargo que ocupou até agosto de 1981, passando p...
	-----Iniciou a sua história com uma periodicidade mensal, passando a quinzenal no ano de 2002, tendo crescido ao longo dos anos, tanto ao nível de páginas como de artigos impressos a cores, fruto do empenho de todos quanto colaboraram e colaboram para...
	-----O Jornal “O Varzeense” foi criado para ser o elo de união entre os naturais de todo o concelho de Góis e os emigrantes espalhados por todo o mundo, procurando ser o porta-voz e apoiante do Movimento Regionalista, pelo que ao longo de meio século ...
	-----Tem igualmente servido de estimulo aos estudantes do Agrupamento de Escolas de Góis, que através do Clube de Jornalismo, têm a possibilidade de divulgar as atividades escolares, num suplemento intitulado “Passo a Passo”, o qual periodicamente é p...
	2.13 – emissão de parecer prévio vinculativo para contratação de serviços/manutenção do elevador instalado na e.b.1 de góis - Foi presente a informação da Drª. Sara Mendes, Chefe da Divisão de Administração Geral, datada de 11.03.13, relativa à emissã...
	2.14 – faturação de água/cálculo do consumo faturado - A senhora Presidente informou que o Regulamento Municipal dos Sistemas Públicos e Prediais de Abastecimento Público de Águas Residuais do Concelho de Góis,  prevê que nos períodos em que não haja ...
	-----Neste sentido, a senhora Presidente propôs que nas situações em que a aplicação informática alerte que o consumo é excessivo face ao seu historial de consumo do consumidor, que seja adotado o procedimento de utilizar as duas leituras reais anteri...

