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-----No dia vinte e seis 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 por António José Rosa Gonçalves, secretário do 

GAP, por impedimento da Técnica Superior Liliana Maria Rosa Pinto, secretária 

efetiva.--------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----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 – GRUPO DOS AMIGOS DO SOBRAL SAIÃO E SALGADO/VOTO DE LOUVOR E 
AGRADECIMENTO------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.3 – MUNICÍPIO DE LEIRIA/PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 
RALLYE VERDE PINO-------------------------------------------------------------------------------------- 
2.4 – GOIS MOTO CLUBE/XX RAIDE PARAISO TT DE GÓIS---------------------------------- 
2.5 – CERVUS – ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO DOS RECURSOS ENDÓGENOS 
DA SERRA DA LOUSÃ/ ALTERAÇÃO AOS ESTATUTOS -------------------------------------- 
2.6 – CANDIDATURA AO PRODER/REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AO 
PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL DE GÓIS----------------------------------------------------- 
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2.7 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
JARDINAGEM PARA A PRAIA FLUVIAL DAS CANAVEIAS – VILA NOVA DO CEIRA-  
2.8 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PUBLICIDADE RÁDIOFÓNICA--------------------------------------------------------------------------- 
2.9 – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO/AUTORIZAÇÃO 
PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS--------------------------------------- 
2.10 – CONCESSÃO DE SEPULTURAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE GÓIS--------- 
2.11 – UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO/PEDIDOS DE ISENÇÃO---- 
2.12 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA---------------------------------------------------------- 
2.13 – PAGAMENTOS--------------------------------------------------------------------------------------- 
2.14 – REQUISIÇÕES---------------------------------------------------------------------------------------- 
2.15 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES------------------------------------------- 
2.16 – PARECER PRÉVIO GENÉRICO/COMUNICAÇÃO MENSAL DA 
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS-------------------------------------------------- 
2.17 – 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 assuntos na 

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

2.20 – FRANCISCO MARTINS E NATÁLIA DE JESUS 

MARTINS/CONSTITUIÇÃO DE PROPRIEDADE HORIZONTAL----------------------- 

2.21 – JOSÉ RODRIGUES/CONSTITUIÇÃO DE PROPRIEDADE HORIZONTAL- 

2.22 – AQUISIÇÃO DE TERRENO EM VILA NOVA DO CEIRA/IMPLANTAÇÃO 

DE EMISSÁRIO--------------------------------------------------------------------------------------

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

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

-----A senhora Presidente continuou informando da sua presença na reunião da 

Assembleia-Geral da empresa Águas do Mondego, a qual se realizou no p.p. dia 

13.03.13, cujo objecto principal foi a prestação e votação de contas do exercício 

de 2012, entre muitos outros assuntos, os quais na sua maioria foram retirados 
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da ordem de trabalhos por solicitação da Direção, designadamente a eleição de 

novos órgãos sociais e a fusão da SIMLIS à empresa Águas do Mondego.---------

-----Relativamente à prestação de contas, informou que pela primeira vez, os 

municípios votaram contra, apresentando para o efeito uma declaração de voto, 

a qual se consubstanciava no facto de nos documentos, estarem contabilizados 

valores relativos a amortizações, quando efetivamente os investimentos nos 

municípios não se concretizaram. Mais referiu, que foi “porta voz” dos 

municípios, o senhor Presidente da Câmara Municipal de Coimbra, Dr. João 

Paulo Barbosa de Melo, o qual manifestou ainda e em nome de todos, o 

desagrado pelas expetativas criadas, pelos prejuízos causados às populações e 

pela forma “subtil” com que se preparam para onerar ainda mais os orçamentos 

municipais.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que ainda que os municípios tenham votado 

contra o exercício da Águas do Mondego relativo ao ano de 2012, os 

documentos foram aprovados por maioria , dado que a empresa Águas de 

Portugal é maioritária no capital social (detém 51%). Quanto aos assuntos que 

foram retirados da ordem de trabalhos, referiu que ao adiar-se sine dia a eleição 

dos órgãos sociais, a atual administração da Águas do Mondego fica em gestão, 

o que pode eventualmente manter-se até às próximas eleições autárquicas.-------

-----No que concerne ao desempenho da empresa Águas do Mondego no 

Município de Góis, a senhora Presidente referiu que foi uma década de 

expetativas goradas, apenas se tendo verificado o investimento na construção 

da ETAR de Cortes e a requalificação na ETAR de Góis. Ao longo dos últimos 

dez anos, não foi feito qualquer investimento no sistema de abastecimento de 

água do Município, por parte da empresa Águas do Mondego, situação que se 

traduz num claro prejuízo para as populações e num claro adiar do problema, 

pois qualquer Executivo camarário dos últimos dez anos teria feito mais 

investimento no sector das águas e saneamento se previsse que a Águas do 

Mondego não concretizava o que estava contratualizado.--------------------------------

-----A senhora Presidente informou ainda, que as candidaturas apresentadas ao 

POVT dificilmente serão aprovadas o que se consubstancia em mais um prejuízo 
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para as populações e para o Município, dado que todos os investimentos que 

vierem a ser feitos nas redes de água ou saneamento, terão que ser suportados 

pelo orçamento municipal.-------------------------------------------------------------------------

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

existência de fatores que foram determinantes para o resultado que as 

candidaturas provavelmente iriam ter, nomeadamente, para umas, foi referida a 

falta de  maturidade da sobras enquadradas nos termos da candidatura, e para 

outras devia-se ao facto de, apesar de estarem concluídas, não reunirem os 

requisitos nos termos definidos na abertura do concurso a financiamento, 

portanto obras que nunca seriam financiadas no âmbito deste concurso. 

Contudo, acrescentou o mesmo Vereador, dever-se-ia aguardar pelo resultado 

da fase de audiência de interessados para ser conhecida a decisão final de cada 

candidatura.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

referindo que é graças a esta gestão danosa da empresa Águas do Mondego e 

de tantas outras Empresas Públicas que o país se encontra neste estado 

lamentável. Referiu ainda, que quando a senhora Presidente fez menção à 

SIMLIS, pareceu-lhe ter feito um retrocesso de três anos, isto porque, durante o 

anterior mandato enquanto Vereadora pode estar presente em algumas reuniões 

na Águas do Mondego em que a junção da SIMLIS com a Águas do Mondego 

era sempre um assunto da ordem de trabalhos, facto que a leva a pensar que 

nada se avançou sobre este assunto, uma vez que decorridos três anos o 

mesmo, lamentavelmente, ainda é objecto de discussão e de um constante 

adiamento.---------------------------------------------------------------------------------------------  

-----A senhora Presidente referiu que em três e meio de Mandato, a conclusão 

que retira sobre este assunto é que os interesses das populações foram 

secundarizados, devendo ser responsabilizada a empresa Águas do Mondego 

pelos incumprimentos dos contratos celebrados  e pelo facto de ter “impedido” 

que o Município de Góis resolvesse alguns problemas de outra forma, situação 

que não aconteceu porque havia contratos e todos tiveram sempre a convicção 

de que iriam ser cumpridos.----------------------------------------------------------------------- 
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-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia referiu que efetivamente a Águas do 

Mondego não cumpriu com o Município de Góis, tendo apenas investido na 

ETAR de Vila Nova do Ceira, cujo investimento tecnológico obrigou a gastos 

significativos, em detrimento de obras que ficaram por realizar, sendo exemplo 

disso as estações de tratamento de águas residuais de Cabreira, Alvares e 

Ponte do Sótão.-------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que quanto à ETAR de Vila Nova do Ceira, não 

deixa de reconhecer que foi instalada uma infraestrutura moderna que tem 

inerente um novo modelo de tratamento  de águas residuais, pese embora o 

facto de também reconhecer que os valores ali investidos, podiam ter recaído 

numa opção diferente e menos onerosa com eventual possibilidade de, com os 

mesmos meios financeiros, ter-se construído a ETAR de Vila Nova do Ceira, a 

ETAR de Ponte do Sótão e requalificado a ETAR da Cabreira.------------------------- 

-----Prosseguiu, dando conhecimento da sua presença no p.p. dia 20.03.13 na 

reunião da nova CIM – Região de Coimbra, a qual se realizou no Município de 

Arganil, com a presença dos Municípios que a constituem, à excepção dos 

Municípios de Coimbra e Figueira da Foz. Referiu que a reunião teve como 

objecto a apresentação por parte da empresa Augusto Mateus & Associados e 

do senhor Prof. Doutor Alfredo Marques, da metodologia que está a ser utilizada 

na elaboração do Plano Estratégico para a Região de Coimbra, bem como do 

trabalho que está a ser realizado em cada território e da apresentação final do 

Plano Estratégico.------------------------------------------------------------------------------------

-----Reafirmou o seu descontentamento pelo facto de, no universo das Entidades 

indicadas pelo Município para colaborarem na elaboração do Plano Estratégico, 

a escolha ter recaído apenas sobre a ADIBER. Apesar de reconhecer grande 

mérito a esta Instituição é seu entendimento que a metodologia é redutora 

quando se ouve apenas uma Instituição. Informou todo o Executivo que a 

situação é ainda mais grave, quando tomou conhecimento que por lapso, nem a 

ADIBER foi convidada para participar nos workshops que decorreram nas 

instalações do CEFA, propondo  um voto de protesto  a quem está responsável 
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pelos convites e dinamização dos workshops, pois não se revê num “tratamento” 

que marginaliza o território de Góis e que potencia a exclusão de parceiros.------ 

-----Mais informou, que hoje mesmo irá reunir a CIMPIN, pelo que irá manifestar 

a sua indignação pelo facto da representatividade do Município de Góis na 

elaboração do Plano Estratégico estar reduzido a um só parceiro, considerando 

uma acto de “marginalização” relativamente aos Municípios de maior expressão, 

agravado pelo lapso ocorrido ao não terem formalizado o convite à ADIBER para 

participar.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Informou ainda, da presença do Dr. Pedro Machado, que apresentou em 

linhas gerais qual o contributo da Turismo do Centro na elaboração do Plano 

Estratégico, realçando que por se tratar de um trabalho sério para todos os 

territórios, a necessidade de participação dos Municípios será um factor 

importante a considerar, nomeadamente na área do turismo e lazer.-----------------

-----A senhora Presidente informou que o Dr. Pedro Machado solicitou a 

colaboração de todas as Câmaras Municipais na elaboração do documento na 

área do turismo para que quando se pronunciar sobre esta temática o mesmo 

seja o mais abrangente possível e contemple o maior número de projectos 

municipais neste âmbito. Mais informou, que em Assembleia-Geral a realizar no 

próximo dia 27.03.13 irá ser apresentado o documento final, o qual irá 

contemplar as propostas apresentadas pelos Municípios e posteriormente ser 

submetido à apreciação dos gestores do Plano Estratégico. Sobre esta temática, 

deu conhecimento que o documento a apresentar demonstra bem a 

preocupação em termos turísticos por estes territórios de montanha, 

nomeadamente o combate à sazonalidade, a promoção do turismo cultural e 

religioso, bem como uma maior divulgação dos produtos endógenos, percursos 

pedestres e das aldeias do xisto. --------------------------------------------------------------- 

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

relativamente às novas CIM’s, reafirma as palavras por si proferidas na última 

reunião do Executivo, isto é, que se trata de uma manobra para que os 

municípios de maior expressão aglutinem os meios financeiros dos municípios 

de menor expressão, facto que se vai verificar aquando do próximo QCA, sendo 
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que a “solidariedade” que agora se constata irá finalizar assim que houver lugar 

à distribuição de meios financeiros.-------------------------------------------------------------

-----Quanto ao voto de protesto e indignação proposto pela senhora Presidente, 

referiu que o subscreve inteiramente, até porque considera também grave que a 

entidade responsável pela elaboração do Plano Estratégico se tenha esquecido 

de convidar a estar presente na referida reunião a única Entidade escolhida para 

representar o concelho de Góis na elaboração do Plano, sendo seu 

entendimento que no mínimo deveriam ter apresentado publicamente um pedido 

de desculpas. Referiu ainda, que para menorizar a pouca representatividade que 

o concelho tem neste processo, a Câmara Municipal deveria propor à ADIBER  

uma reunião com todas as Entidades indicadas pelo Município, para que quando 

esta Associação fosse chamada a participar, colaborasse não só com a sua 

posição, mas também com o contributo de todas as Entidades representativas 

do nosso território.----------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que, se na elaboração do Plano Estratégico, 

não forem considerados os contributos da ADIBER e naturalmente os do 

Município de Góis, poderá eventualmente propor que se houver lugar a 

despesas que a Câmara Municipal não as considere, uma vez que também não 

foi tida em conta a representatividade do Município. De igual modo, propôs que 

para além do voto de protesto, já referido, sugeriu que se comunique que a 

ADIBER se deve fazer acompanhar com outros atores locais, aquando da 

participação nos workshops, para que se justifique a participação do Município 

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

-----Continuou, informando que relativamente à Fazenda da Avó Thomázia estão 

a ser tomadas as diligências necessárias junto do representante dos herdeiros,  

para que seja cedido o espaço nos mesmos moldes dos anos transatos, criando 

condições ao funcionamento da esplanada no próximo verão.--------------------------

-----A senhora Presidente agradeceu a forma disponível e colaborante de todos 

os herdeiros, congratulando-se pela cordialidade com que têm tratado o 

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

- 
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-----Informou ainda, que para a Câmara Municipal apresentar aos herdeiros 

proposta de aquisição daquele imóvel, solicitou à senhora Drª. Ana Cristina Rosa 

e ao senhor Engº César Ribeiro a elaboração de documento para o efeito, tendo 

apresentado algumas situações idealizadas para que este imóvel possa vir a ser 

propriedade do Município. Referiu ainda, que pese embora o facto do senhor 

Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia na última reunião do Executivo ter 

mencionado que uma das soluções para aquele espaço passava pela 

expropriação do mesmo, considera que primeiramente se devem esgotar todas 

as formas de negociação com os herdeiros para que possa ser um processo que 

satisfaça ambas as partes.------------------------------------------------------------------------

-----Relativamente ao Parque Municipal de Campismo, referiu que as obras de 

beneficiação realizadas por administração direta, encontram-se praticamente 

concluídas, pelo que no presente ano a gestão continuará  a cargo do Município,  

nos moldes da proposta apresenta pelas Técnicas da DSC, Drª. Ana Sá e Drª. 

Fátima Gonçalves, prevendo-se a abertura desta ao público, durante o mês de 

abril. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Referiu que, reconhece que não é a vocação do Município a exploração 

deste equipamento turístico, mas, estando em final de Mandato, considera que 

deve continuar sob gestão municipal, cabendo ao próximo Executivo outra 

qualquer decisão. Mais referiu, que o Parque exige grande manutenção e um 

conjunto de recursos humanos o que acarreta investimento pelo que considera 

que na actual conjuntura económica e financeira, uma eventual concessão nesta 

altura seguramente era difícil de cumprir. Na eventualidade de, no futuro, se 

optar por concessionar a terceiros, devem as clausulas do contrato serem 

cumpridas de forma a que o investimento municipal realizado até agora seja 

salvaguardado. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Por último, informou a senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata 

Moniz que conforme solicitação, os serviços estão a elaborar documento 

relativamente às despesas e receitas do Parque de Campismo, realizadas no 

ano transato.------------------------------------------------------------------------------------------

-----Usou da palavra o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia 
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referindo que nada tem a opor relativamente à decisão tomada quanto à 

exploração do Parque Municipal de Campismo.---------------------------------------------

-----No que diz respeito à Fazenda da Avó Thomázia mencionou que é também 

da opinião que se deve negociar com os herdeiros a aquisição daquele espaço. 

Contudo, referiu que somente se deve recorrer à figura da expropriação do 

imóvel quando estiverem esgotadas todas as hipóteses de aquisição. Referiu, 

que discorda que os herdeiros tenham sempre acedido de forma cordial e gentil 

à solicitação da Câmara Municipal, uma vez que testemunhou enquanto Vice-

Presidente a forma pouco elegante como um dos herdeiros se dirigiu a esta 

Autarquia, facto que presentemente não se verifica e que poderá eventualmente 

ser um contributo positivo neste processo que considera que carece de uma 

resolução célere.------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou que como o Dia Mundial da Floresta no 

presente ano coincidiu com período de interrupção lectiva, devido às férias da 

Páscoa, deliberou o Conselho Municipal de Educação comemorar esta 

efeméride no início do 3º período, nomeadamente no próximo dia 05 de abril, 

prevendo-se para esse mesmo dia a abertura das novas instalações do jardim 

de infância de Góis, e, naturalmente a transição dos alunos para aquele espaço. 

Mais referiu que, se estiverem reunidas todas as condições para a mudança de 

instalações, será todo o Executivo convidado a estar presente para a cerimónia.- 

-----De seguida, prevaleceu-se da oportunidade para apresentar o seu 

agradecimento a todos os trabalhadores que estiveram envolvidos na 

organização da Montaria e na Largada de Perdizes, particularmente o senhor 

José Nunes e a senhora Engª. Helena Pedruco, uma vez que estiveram 

ativamente empenhados  na dinamização destas duas iniciativas.--------------------- 

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

ponto de situação sobre a Casa Municipal da Cultura.------------------------------------- 

-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia informou que foi apresentada à 

CCRDC a reprogramação física e financeira da candidatura da Casa Municipal 

da Cultura com vista à inclusão do equipamento cénico e audio-visual da sala de 

espectáculos desta infraestrutura, tendo sido o Município de Góis informado da 
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possibilidade de financiamento no âmbito do Mais Centro.-------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que o financiamento é muito importante pois 

estamos em presença de um investimento de quase 300 mil euros (cénico e 

teia).----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – Não houve.------------- 

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 doze de março do ano de dois mil e treze, sendo assinada pela 

senhora Presidente e por quem a lavrou.------------------------------------------------------ 
2.2 – GRUPO DOS AMIGOS DO SOBRAL SAIÃO E SALGADO/VOTO DE 
LOUVOR E AGRADECIMENTO – Foi presente o ofício do Grupo dos Amigos do 

Sobral Saião e Salgado, datado de 19.03.13, dando conhecimento do Voto de 

Louvor e Agradecimento atribuído à Câmara Municipal de Góis.-----------------------

-----De igual modo, deram conhecimento dos órgãos sociais para o ano em 

curso.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente, em nome do Executivo agradeceu a homenagem ao 

Município de Góis, desejando votos de sucesso à nova direção nas atividades 

que pretendam desenvolver ao longo do seu mandato.-----------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------ 
2.3 – MUNICÍPIO DE LEIRIA/PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA 
REALIZAÇÃO DO RALLYE VERDE PINO - Foi presente o ofício do Município 

de Leiria, datado de 28.02.13, solicitando autorização para a realização do 

Rallye Verde Pino, para automóveis clássicos e desportivos, promovido pelo 

Núcleo de Desportos Motorizados de Leiria, a levar a efeito nos dias 19,20 e 21 

de abril.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

realização da referida prova desportiva, desde que estejam reunidos os 

pareceres das Entidades competentes.-------------------------------------------------------- 
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2.4 – GOIS MOTO CLUBE/XX RAIDE PARAISO TT DE GÓIS – Foi presente o 

ofício do Góis Moto Clube datado de 14.03.13, solicitando autorização para a 

realização do XX Raide – Paraíso TT de Góis, prova pontuável para o 

Campeonato Nacional de Todo Terreno, a levar a efeito nos próximos dias 11 e 

12 de maio.--------------------------------------------------------------------------------------------

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

realização da referida prova desportiva, desde que estejam reunidos os 

pareceres das Entidades competentes.-------------------------------------------------------- 
2.5 – CERVUS – ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO DOS RECURSOS 
ENDÓGENOS DA SERRA DA LOUSÃ/ALTERAÇÃO AOS ESTATUTOS – A 

senhora Presidente referiu que no âmbito das informações prestadas na última 

reunião do Executivo relativamente à alteração dos Estatutos iniciais da 

CERVUS aprovados em sede de reunião do Executivo em 11.12.12 e apreciados 

e votados em Assembleia Municipal de 27.12.12, foi elaborado novo documento 

que terá de ser objecto e apreciação do Executivo e posteriormente submetido à 

apreciação da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------------

-----Mais informou, que as alterações aos Estatutos consubstanciam-se no artigo 

2º - Composição, no qual  foram integrados o Clube Português de Monteiros 

(CPM) e a Federação de Clubes e Associações de Caçadores dos Concelhos da 

Serra da Lousa, bem como no artigo 3º - Sede, que refere no seu nº1 que a 

Associação tem a sua sede rotativamente nos Municípios associados por ordem 

alfabética crescente, por períodos de dois anos, sem prejuízo da possibilidade 

da criação de delegações ou gabinetes (temporários ou permanentes) em 

qualquer dos Município seus associados, e que o apoio de secretariado aos 

Órgãos Sociais e ao funcionamento regular da “CERVUS” é assegurado pelos 

serviços do Município onde em cada momento estiver sedeada a Associação, 

conforme cópia dos Estatutos apensa em Anexo I à presente Ata.--------------------

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

favorável à alteração dos Estatutos da Associação CERVUS.---------------------------

-----Mais deliberou por unanimidade submeter o presente assunto à Assembleia 

Municipal para deliberação.----------------------------------------------------------------------- 
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2.6 – CANDIDATURA AO PRODER/REQUALIFICAÇÃO DA ZONA 
ENVOLVENTE AO PARQUE DESPORTIVO MUNICIPAL DE GÓIS – A senhora 

Presidente informou que o Município submeteu à Ação 3.2.1 - Conservação e 

Valorização do Património Rural do Subprograma 3 do PRODER – Programa de 

Desenvolvimento Rural, o pedido de apoio com a designação “Requalificação da 

Zona Envolvente ao Parque Desportivo Municipal”, tendo para o efeito dado 

conhecimento da informação técnica da DGUPA, datada de 20.03.13.---------------

-----De acordo com a referida informação, a senhora Presidente deu 

conhecimento da necessidade de apresentação de deliberação do Executivo na 

qual declare o interesse para as populações e para a economia local da 

Requalificação da zona Envolvente ao Parque Desportivo Municipal de Góis. 

Neste sentido, deu conhecimento que a execução deste complexo valoriza as 

condições de atratividade para a população em geral dele poder usufruir de 

forma contínua, bem como que a sua utilização potencia a dinâmica do comércio 

e economia local em função dos utentes atraídos para as atividades 

desenvolvidas como praticantes ou unicamente como acompanhantes.------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e de acordo com as informações técnicas 

prestadas no referido processo de candidatura, deliberou por unanimidade 

declarar de interesse para as populações e para a economia local a 

Requalificação da zona Envolvente ao Parque Desportivo Municipal de Góis.------ 
2.7 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
JARDINAGEM PARA A PRAIA FLUVIAL DAS CANAVEIAS – VILA NOVA DO 
CEIRA - Foi presente a informação da senhora Drª. Sara Mendes, Chefe da 

Divisão de Administração Geral, datada de 20.03.13, relativa à contratação de 

prestação de serviços de jardinagem para a manutenção da zona envolvente à 

Praia Fluvial das Canaveias, cuja cópia constitui o Anexo II da presente Ata.------

-----A senhora Presidente informou que o serviço a prestar prende-se 

concretamente com a manutenção do parque de lazer envolvente à Praia das 

Canaveias e inclui a manutenção da relva, a programação do sistema de rega, a 

remoção de ervas e detritos das caldeiras e passeios e a poda de oliveiras. A 

execução do presente contrato não implica subordinação hierárquica, uma vez 
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que o prestador executa as tarefas a ele correspondentes quando e como julgar 

convenientes e com os meios que entender necessários. A presente prestação 

de serviços implica que o prestador disponibiliza todos os meios necessários, 

sejam eles humanos, técnicos ou materiais, o que implica que o Município não 

tenha, em termos da sua gestão diária, que adquirir mais viaturas e/ou 

equipamentos ou tenha outro tipo de despesas, ressalvando-se ainda o número 

de espaços verdes que já estão sob a sua manutenção direta.-------------------------

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

ano e a escolha do Município recai sob o atual prestador de serviços Luís Carlos 

Vaz de Paiva, sendo o procedimento a utilizar o ajuste direto, regime 

simplificado.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, a senhora Presidente deu conhecimento de alguns elementos 

constantes na referida informação da DAG, os quais são fundamentais para o 

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

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referiu ser sua opinião 

que se deveria convidar mais do que um prestador de serviços de jardinagem a 

apresentar proposta para a referida prestação serviços, conforme procedimentos 

anteriormente presentes em reunião do Executivo.-----------------------------------------  

-----A Câmara tomou conhecimento e após análise deliberou por unanimidade, 

emitir parecer prévio favorável à contratação de prestação de serviços de 

jardinagem para a manutenção da zona envolvente à Praia Fluvial das 

Canaveias com o senhor Luís Carlos Vaz Paiva, por um período de um ano, nos 

termos constantes na informação supra mencionada.------------------------------------- 
2.8 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
PUBLICIDADE RÁDIOFÓNICA – A senhora Presidente informou que de acordo 

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

Geral, datada de 25.01.13, cuja cópia constitui o Anexo II da presente Ata, 

verifica-se a necessidade de se proceder à contratação de serviço de 

publicidade radiofónica.-----------------------------.----------------------------------------------- 
-----A senhora Presidente informou que o serviço a prestar tem como objecto a 

divulgação do concelho de Góis, através da rádio,  nas mais variadas vertentes, 
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como sejam, as suas potencialidades turísticas, os eventos municipais como o 

GóisArte e a FACIG ou outros eventos de natureza social, cultural ou desportiva 

com interesse para o Município. Os serviços referidos serão transmitidos em 10 

spots diários de 40 minutos, perfazendo 300 spots mensais. Para além do 

referido, abarca ainda a cobertura jornalística desses mesmos eventos que, no 

caso do GóisArte e da FACIG, inclui a emissão em direto a partir do local do 

evento. Por fim, inclui ainda a emissão de entrevistas e debates gravados em 

direto.----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

ano e a escolha do Município recai sob a atual prestadora de serviços Rádio 

Clube de Arganil, Cooperativa de Rádio, CRL, sendo o procedimento a utilizar o 

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

-----Informou ainda, de alguns elementos constantes na referida informação da 

DAG, os quais são fundamentais para o Executivo poder deliberar sobre o 

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

-----A Câmara tomou conhecimento e após análise deliberou por unanimidade, 

emitir parecer prévio favorável à contratação de prestação de serviços de 

publicidade radiofónica à Rádio Clube de Arganil, Cooperativa de Rádio, CRL, 

por um período de um ano, nos termos constantes na informação supra 

mencionada.------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.9 – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM 
ATRASO/AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 
PLURIANUAIS – A senhora 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 da situação em que se pretende assumir 

os compromissos plurianuais, constantes no Anexo III da presente Ata.------------- 

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

referidas assunções de compromissos plurianuais.----------------------------------------- 
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2.10 – CONCESSÃO DE SEPULTURAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL DE GÓIS 
- A senhora Presidente informou que na reunião do Executivo de 14.08.12, a 

Câmara deliberou por unanimidade proceder à venda de sepulturas no Cemitério 

Municipal de Góis, até final do ano de 2012. Mais informou, que tendo sido 

posteriormente a essa data demonstrado junto desta Autarquia, interesse por 

parte de familiares de pessoas falecidas em adquirir, perpetuamente sepulturas, 

e, atendendo ao facto de existirem sepulturas disponíveis para o efeito no 

penúltimo talhão construído, bem como, nos vários talhões mais antigos, propôs 

que as mesmas possam ser vendidas a quem manifestar esse interesse.-----------  

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

concessão de sepulturas no Cemitério Municipal de Góis, até final do ano de 

2013.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.11 – UTILIZAÇÃO DO PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO/PEDIDOS DE 
ISENÇÃO – A senhora Presidente informou que na sequência do pedido de 

isenção da Secção de Futebol da A.E.R.G. de utilização do Pavilhão 

Gimnodesportivo, bem como de outras Entidades, foi elaborada pela Drª Sara 

Mendes, Chefe da Divisão de Administração Geral informação datada de 

27.02.13, a qual refere:-----------------------------------------------------------------------------

-----1) A tarifa praticada pela utilização individual do pavilhão é de 1,25€, 

conforme consta na alínea g) do nº1 do artigo 33º da Tabela de Taxas e Outras 

Receitas Municipais.--------------------------------------------------------------------------------

-----2) Aos jovens do concelho, detentores do cartão SLIJ (com idades até 35 

anos) são concedidos os seguintes benefícios pela utilização desta 

infraestrutura: descontos de 50% aos jovens com idades compreendidas entre 

os 6 e os 20 anos e desconto de 25% aos jovens com idades compreendidas 

entre os 21 e os 35 anos.--------------------------------------------------------------------------

-----3) O indicado no ponto anterior reduz a tarifa praticada, para o primeiro caso  

em 0,62€, sendo a tarifa a pagar pelo utilizador de 0,63€, e, no segundo caso, de 

0,31€ a tarifa a pagar pelo utilizador é de 0,94€.--------------------------------------------

------Relativamente à concessão de isenções, o artigo 35º do Regulamento 

Municipal de Utilização e Funcionamento do Pavilhão Gimnodesportivo de Góis 
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prevê que “A isenção de pagamento, será objeto de análise do Executivo 

Camarário, caso a caso e em função do tipo de entidade, privilegiando-se as 

entidades sem fins lucrativos”, acrescentado ainda que, “estão isentos de 

pagamento os deficientes que, devido à especificidade e natureza da deficiência, 

necessitem da prática regular de atividades desportivas. A deficiência necessita 

de ser atestada por médico.”----------------------------------------------------------------------

-----Sobre a utilização do Pavilhão Gimnodesportivo a título gracioso, a senhora 

Presidente informou que foi solicitada informação ao Prof. Renato Oliveira 

relativamente às isenções concedidas, conforme documentação entregue ao 

Executivo, constatando-se que aparentemente todas as isenções, excepto a 

cedência das instalações do Pavilhão por parte da Secção de Judo da 

Associação Educativa e Recreativa de Góis, foram concedidas mediante 

despacho e não por deliberação do Executivo Municipal.---------------------------------

-----Face ao exposto, e na medida em que, conforme referido, aparentemente 

não foram seguidos os procedimentos constantes do citado Regulamento e de 

forma a regularizar todas as situações, a senhora Presidente propôs o seguinte:-

-----a) Que as isenções já concedidas, desde 2006 até à presente data, sejam 

alvo de ratificação pelo Executivo Municipal, nos termos previstos no artigo 137º 

do Decreto-Lei  nº442/91, de 15 de novembro, com as alterações introduzidas 

pelos Decretos-Lei nºs 6/96, de 31 de janeiro e 18/2008, de 29 de janeiro (CPA);-

-----b) Que todas as isenções em vigor sejam objeto de análise e deliberação  

por parte do Executivo de foram a serem definidas as condições da isenção.------

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

proposta apresentada pela senhora Presidente.--------------------------------------------- 

2.12 – UTILIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ENGº AUGUSTO NOGUEIRA 
PEREIRA/PEDIDOS DE ENTIDADES EXTERNAS – A senhora Presidente 

informou que o presente assunto vem ao Executivo na sequência da solicitação 

do Clube desportivo “Os Idosos” de Vila Nova de Poiares em utilizar o Campo de 

Futebol Engº Augusto Nogueira Pereira até ao fim da época a qual termina a 

22.06.13, em virtude de no concelho de Vila Nova de Poiares não existirem 
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instalações disponíveis durante o período em questão para a realização dos 

jogos.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Prosseguiu, informando que presentemente está a ser revista a Tabela de 

Taxas e Outras Receitas Municipais, que passará a contemplar o tarifário a 

praticar pela cedência e utilização do Campo de Futebol Engº Augusto Nogueira 

Pereira, que terá por base um estudo económico-financeiro. Mais informou, que 

se prevê que o referido tarifário entre em vigor durante o mês de julho do ano em 

curso, após ser objecto de apreciação da Assembleia Municipal que ocorrerá 

durante o mês de junho. Neste sentido, informou que caso seja intenção ceder a 

este grupo desportivo ou a outro que entretanto demonstre interesse na 

utilização daquela infraestrutura, a senhora Presidente propôs que se aprove um 

tarifário provisório, o qual vigorará até à entrada em vigor do tarifário que se 

encontra em fase de estudo. Informou ainda, que após consulta pelos serviços 

da DAG de várias tabelas de preços praticados por outros Municípios quando 

está em causa a cedência/utilização deste tipo de infraestrutura é seu 

entendimento que o valor de 75,00 € (setenta e cinco euros) apresentado na 

proposta do citado Clube está dentro da média praticada.-------------------------------- 

-----Mais informou, que nos termos previsto na alínea j) do nº1 do artigo 64º da 

Lei nº169/99, de 18 de setembro, alterada pelas Leis nºs. 5-A/2002, de 11 de 

janeiro e 67/2007, de 31 de dezembro e pela Lei Orgânica nº1/2011, de 30 de 

novembro, a fixação do referido preço é da competência da Câmara Municipal.---

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade que a título 

provisório e até à entrada em vigor do novo tarifário relacionado com a 

cedência/utilização do Campo de Futebol Engº Augusto Nogueira Pereira, 

aprovar o valor de 75,00 €, acrescido de IVA à taxa legal em vigor, por cada 90 

minutos de utilização.------------------------------------------------------------------------------- 

2.13 – CLUBE AUTOMÓVEL DO CENTRO/RALLY DE GÓIS/ALTERAÇÃO DA 
DATA DE REALIZAÇÃO – Foi presente o ofício do Clube Automóvel do Centro 

datado de 15.03.13, solicitando autorização para a realização do Rallye de Góis 

a levar a efeito dos dias 11 e 12 de maio do ano em curso. ----------------------------- 
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-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade autorizar a 

realização da referida prova desportiva, desde que estejam reunidos os 

pareceres das Entidades competentes, não autorizando que a “Especial” decorra 

na Quinta do Baião.--------------------------------------------------------------------------------- 
2.14 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA - A Câmara tomou conhecimento 

do total de movimentos da tesouraria, do dia vinte e cinco de março do ano em 

curso, no montante de um milhão, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, 

duzentos e cinquenta e cinco euros e cinquenta e sete cêntimos.---------------------- 
2.15 – PAGAMENTOS –  A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos, 

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

oitenta e cinco à quinhentos e oitenta e quatro, no montante de trezentos e 

dezoito mil, seiscentos e cinquenta e nove euros e oitenta e sete cêntimos.-------- 

2.16 – REQUISIÇÕES – A Câmara tomou conhecimento das requisições 

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

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

-----a) Número cinco, requerida por Aires Alves Antunes, Barrocas, Casal de 

Cima - Alvares.---------------------------------------------------------------------------------------

-----b) Número seis, requerida por Mark Wilcock, Corga do Bois, Mega Cimeira – 

Alvares.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----c) Número sete, Maria Encarnação Caetano e Ermelinda Henriques Caetano, 

Amioso Cimeiro – Alvares.-------------------------------------------------------------------------

-----d) Número oito, Armando Teixeira de Campos, Alvares.-----------------------------

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

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

-----a) Número quatro, requerida por Associação de Melhoramentos das Aigras, 

Comareira e Cerejeiras, Aigra Nova – Góis.--------------------------------------------------

-----b) Número cinco, requerida por Município de Góis, Aigra Nova – Góis.----------

-----c) Número seis, requerida por João Manuel Aleixo Barata Lima, Alvares.-------

-----e) Número sete, requerida por Cristina Maria dos Santos Martins, Vale de 

Godinho – Góis.--------------------------------------------------------------------------------------
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-----f) Número oito, requerida por Gracinda Maria Matias Fonseca, Fonte dos 

Sapos – Alvares.------------------------------------------------------------------------------------- 

2.18 – PARECER PRÉVIO GENÉRICO/COMUNICAÇÃO MENSAL DA 
CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS - A senhora Presidente 

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

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

-----A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------ 
2.19 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -  
A senhora Presidente levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno 

de transferências correntes, datado do dia vinte e seis de março do ano em 

curso.----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

2.20 – FRANCISCO MARTINS E NATÁLIA DE JESUS 
MARTINS/CONSTITUIÇÃO DE PROPRIEDADE HORIZONTAL – Foi presente o 

processo de constituição de propriedade horizontal, requerido por Francisco 

Martins e Natália de Jesus Martins, na Rua Francisco Martins Carneiro em 

Várzea Grande, freguesia de Vila Nova do Ceira.-------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou, que conforme informação do Serviço 

Jurídico e Contra Ordenações apensa ao processo, da análise ao pedido de 

emissão de parecer sobre a referida constituição de propriedade afere-se que 

reúne os requisitos previstos nos artigos 1414º e seguintes do Código Civil. -------

-----A Câmara tomou conhecimento e de acordo com a informação da DGUPA, 

complementarizada pelo parecer do Serviço Jurídico e Contra Ordenações, 

deliberou por unanimidade aprovar a referida constituição de propriedade 

horizontal, desde que sejam efetuadas as devidas correções.--------------------------

2.21 – JOSÉ RODRIGUES/CONSTITUIÇÃO DE PROPRIEDADE HORIZONTAL 
- Foi presente o processo de constituição de propriedade horizontal, requerido 

por José Rodrigues, Rua da Lavra de Cima, nº6 em Góis.-------------------------------

-----A senhora Presidente informou que conforme parecer da DGUPA, 
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complementado pelo parecer do Serviço Jurídico e Contra Ordenações, apensa 

ao processo, estão reunidos todos os requisitos necessários para constituição da 

citada propriedade horizontal.--------------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e de acordo com as informações (DGUPA e 

Serviço Jurídico e Contra Ordenações) deliberou por unanimidade aprovar a 

referida constituição de propriedade horizontal.--------------------------------------------- 
2.22 – AQUISIÇÃO DE TERRENO EM VILA NOVA DO CEIRA/IMPLANTAÇÃO 
DE EMISSÁRIO -  A senhora Presidente informou que a fim de regularizar uma 

situação que remonta ao ano de 2003, vai proceder-se ao pagamento do valor 

de 748,20 €, correspondente à aquisição de uma parcela de terreno no lugar de 

Barreira - Várzea Grande em Vila Nova do Ceira. Mais informou, que o Município 

à data negociou aquele prédio para viabilizar a passagem de um emissário, não 

tendo procedido à celebração de escritura nem ao pagamento negociado com o 

proprietário.--------------------------------------------------------------------------------------------

------A Câmara tomou conhecimento.----------------------------------------------------------- 
3 - APROVAÇÕES EM MINUTA: FALTAS, ATA DA REUNIÃO ANTERIOR; 

MUNICÍPIO DE LEIRIA/PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DO 
RALLYE VERDE PINO; GOIS MOTO CLUBE/XX RAIDE PARAISO TT DE GÓIS; 
CERVUS – ASSOCIAÇÃO PARA A GESTÃO DOS RECURSOS ENDÓGENOS DA 
SERRA DA LOUSÃ/ALTERAÇÃO DOS ESTATUTOS; CANDIDATURA AO 
PRODER/REQUALIFICAÇÃO DA ZONA ENVOLVENTE AO PARQUE DESPORTIVO 
MUNICIPAL DE GÓIS; EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO/CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A PRAIA FLUVIAL DAS CANAVEIAS – VILA 
NOVA DO CEIRA; EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 
DE PUBLICIDADE RÁDIOFÓNICA; LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM 
ATRASO/AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS; 
UTILIZAÇÃO DO CAMPO DE FUTEBOL ENGº AUGUSTO NOGUEIRA 
PEREIRA/PEDIDOS DE ENTIDADES EXTERNAS; RESUMO DIÁRIO DE 
TESOURARIA; PAGAMENTOS; REQUISIÇÕES; LICENCIAMENTO DE OBRAS 
PARTICULARES; DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS 
CORRENTES; FRANCISCO MARTINS E NATÁLIA DE JESUS 
MARTINS/CONSTITUIÇÃO DE PROPRIEDADE HORIZONTAL; JOSÉ 
RODRIGUES/CONSTITUIÇÃO DE PROPRIEDADE HORIZONTAL.-------------------------- 
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4 – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:------------------------------------------------------------- 

-----a) O senhor José Augusto Rodrigues, residente em Góis, referiu que quando 

faz uso da palavra no período da intervenção do público nas reuniões de 

Câmara, por vezes fica registado em ata que se pronuncia em nome de algumas 

Instituições, o que nem sempre corresponde à verdade, pelo que solicitou uma 

atenção redobrada quando faz uso da palavra. ---------------------------------------------

------Relativamente às obras de beneficiação do Santuário da Nª. Senhora da 

Guia, referiu que o que a ANALIB pretende é que a Câmara estude o processo e 

que se pronuncie sobre o mesmo, e, que posteriormente informe da sua decisão 

para que esta Associação possa proceder em conformidade com o parecer da 

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

-----A senhora Presidente referiu que foi essa a interpretação que fez da 

exposição feita pelo senhor José Augusto Rodrigues em sede de reunião do 

Executivo, sendo do inteiro interesse do Município a requalificação que 

pretendem realizar no referido Santuário, pelo que solicitou ao senhor Vereador 

Mário Barata Garcia que se pronunciasse sobre a situação atual do processo.----

-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia informou que o referido processo foi 

alvo de apreciação por parte da Técnica da Câmara Municipal, Arqª. Marina 

Pais, que segundo análise foi a ANALIB informada que o projecto tinha em falta 

um conjunto de requisitos necessários à sua aprovação, sugerindo neste âmbito 

a realização de uma reunião.--------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que se trata de um projecto interessante pelo 

que questionou se o espaço que pretendem intervencionar é propriedade da 

ANALIB.------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----O senhor José Augusto Rodrigues, informou que o espaço que se pretende 

intervir é propriedade dos Compartes de Cortecega, Vale de Moreiro e Outros, 

tendo sido remetido à Câmara Municipal documento comprovativo desta 

organização em que autoriza a intervenção da ANALIB no Santuário da Nª. 

Senhora da Guia. Neste âmbito, referiu a disponibilidade da ANALIB em celebrar 

protocolo com o Município no sentido de proceder à requalificação do referido 

Santuário. Mais informou, que a Capela instalada neste espaço não é 
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propriedade dos Compartes nem da ANALIB, mas eventualmente da Fábrica da 

Igreja.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente propôs que o processo seja analisado pelo Gabinete 

Jurídico, no sentido de serem acautelados intervenções em  espaços tutelados 

por entidades diversas, sugerindo uma reunião entre o Município e a ANALIB, a 

Comissão Diretiva dos Compartes e a Fábrica da Igreja.--------------------------------- 

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

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

se lavrou a presente ata, sob a responsabilidade do Secretário. ----------------------- 

 

            A Presidente da Câmara Municipal,                       O Secretário, 

           ____________________________                     __________________ 
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