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-----No dia quinze de abril do ano de dois mil e treze, no Salão Nobre do Edifício 

dos Paços do Concelho, realizou-se a reunião extraordinária 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 do Município, 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 – FALTAS E ATA DA REUNIÃO ANTERIOR: ---------------------------------------------------- 

1.1 – FALTAS; ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2 - ASSUNTOS DIVERSOS: ------------------------------------------------------------------------------ 

2.1. ALTERAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E 

OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS/REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 14 DE 

FEVEREIRO DE 2013---------------------------------------------------------------------------------------- 

2.2. ATUALIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E 

OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS----------------------------------------------------------------------- 

2.3. ATUALIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO------------------------------------------------------------------------ 

2.4. EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE 

COMUNICAÇÕES FIXAS----------------------------------------------------------------------------------- 

2.5. DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL--------------- 

3 – APROVAÇÕES EM MINUTA------------------------------------------------------------------------- 

1 – FALTAS:------------------------------------------------------------------------------------------ 

1.1 – FALTAS – Não houve.---------------------------------------------------------------------- 
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2 - ASSUNTOS DIVERSOS:---------------------------------------------------------------------- 

2.1. ALTERAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO REGULAMENTO GERAL DE 

TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS/REVOGAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013 – Foi presente a informação 

da DAG/Serviço jurídico e Contra Ordenações, datada de 08.04.13, 

relativamente aos Regulamentos Municipais - Regulamento de Taxas e Outras 

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

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

Decreto-Lei nº 48/2011, de 1 de abril, com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei nº141/2012, de 11 de julho, aprova o regime jurídico do 

“Licenciamento Zero” que prevê a desmaterialização dos procedimentos 

administrativos num balcão acessível através do Portal da Empresa, o “Balcão 

do Empreendedor”. Inerente a esta alteração está igualmente a adequação do 

Regulamento Geral de Taxas e Outras Receitas do Concelho de Góis, a qual foi 

aprovada na reunião do Executivo de 14.02.13, tendo sido posteriormente 

publicada através do Edital nº15/2013 nos locais de estilo e através do aviso 

nº3856/2013 publicado na 2ª Série do Diário da República, em cumprimento do 

preceituado no artigo 118º do Código do Procedimento Administrativo (CPA).----- 

------Mais informou, que decorre do artigo 33º do Regulamento Geral de Taxas e 

Outras Receitas do Município, que o mesmo deverá ser objecto de revisão no 

máximo de 3 em 3 anos, assunto que será objecto de análise e apreciação do 

Executivo na presente reunião, sendo que, a proposta apresentada já integra 

todas as alterações decorrentes da implementação do regime jurídico do 

“Licenciamento Zero”.------------------------------------------------------------------------------- 

------Face ao exposto, e considerando que já se encontra em fase de apreciação 

pública parte da alteração referida, para obviar a que se verifique duplicação de 

documentos, uma vez que ainda não foi implementado o Regime “Licenciamento 

Zero”, a senhora Presidente propôs que a alteração aprovada em sede do 

Executivo em 14.02.13, publicada e atualmente em apreciação pública, seja 

revogada pela Câmara Municipal, nos termos do artigo 138º e seguintes do CPA, 
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e que seja apreciada agora no seu todo a alteração proposta, seguindo 

posteriormente a sua tramitação legal em termos de publicação.----------------------- 

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

referir que estamos perante um documento que está em fase de discussão 

pública, e com as alterações ora propostas, terá que se proceder à sua 

anulação, substituindo-o por um novo documento o qual terá que seguir os 

mesmos trâmites, isto é, de ser remetido a discussão pública. Apesar de 

reconhecer o âmbito das alterações que foram submetidas ao referido 

documento, não deixa de referir que se trata de uma situação estranha, pelo que 

sugeriu que tal facto deverá ser devidamente explicado à opinião pública.---------- 

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

(DAG), referiu que as alterações constantes no Projeto de Alterações ao 

Regulamento Geral de Taxas e Outras Receitas Municipais, sendo incorporado 

no novo Projeto de Regulamento Geral de Taxas e Outras Receitas Municipais 

que será entretanto discutido, a atual proposta de revogação não é de todo 

estranha, apenas pretende que o mesmo assunto seja deliberado em sede de 

Assembleia Municipal e, para evitar essa coincidência de matérias, a solução é 

revogar o documento que está presentemente em discussão pública. -------------- 

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

mencionou tratar-se de uma situação estranha, foi simplesmente pelo facto da 

existência de um documento em discussão pública que irá ser retirado e 

substituído por outro. Referiu ainda, que quem desejar sugerir algumas 

alterações/sugestões ao documento tem de estar informado da sua substituição, 

e quais os assuntos objecto de alteração.----------------------------------------------------- 

-----Dada a palavra à Drª Sara Mendes informou que os procedimentos a seguir 

relativamente à revogação do documento em questão, serão os mesmos que 

foram adotados inicialmente, ou seja, será publicado em Diário da República e 

publicitado através de Edital e no site do Município, pretendendo-se fundamentar 

as razões que levaram à proposta de revogação que está a ser analisada. -------  
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-----A senhora Presidente referiu que a presente revogação irá fazer com que se 

prolongue a discussão pública do documento em apreço, dando um maior prazo 

para que todos os interessados possam pronunciar-se sobre o mesmo.------------- 

-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia referiu que as alterações realizadas 

incidem fundamentalmente na questão do Licenciamento Zero, informando que 

foi entretanto publicado novo normativo legal relativamente à venda ambulante, 

ora designada atividade não sedentária, sendo a alteração mais significativa o 

facto destas atividades passarem a poder ser desenvolvidas por pessoas 

coletivas. A publicação de novo diploma, datado de 12.04.13 naturalmente que 

não faz parte integrante do documento municipal que se encontra em discussão 

pública desde 16.03.13 relativo à venda ambulante, doravante designada  por 

atividade não sedentária.-------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz referiu ser do seu 

conhecimento o novo normativo legal sobre a venda não sedentária, sugerindo 

que uma vez que o documento se encontra em fase de discussão pública, seria 

de todo interessante e importante que este integrasse as alterações propostas 

no referido normativo.------------------------------------------------------------------------------- 

-----Dada a palavra à Drª Sara Mendes, a mesma enquadrou todas as alterações 

e a nova regulamentação que se encontra em discussão pública relacionada 

com o “Licenciamento Zero”. Referiu que, no âmbito daquela iniciativa, a Câmara 

Municipal aprovou o Projeto de Regulamento Municipal de Ocupação do Espaço 

Público, Publicidade e Propaganda do Município de Góis, o Projeto de 

Regulamento Municipal de Venda Ambulante, o Projeto de Regulamento de 

Horários de Funcionamento de Estabelecimentos de Venda ao Público e de 

Prestação de Serviços do Concelho de Góis e o Projeto de Alterações ao 

Regulamento Geral das Taxas e Outras Receitas Municipais, que visam 

transpor, para a regulamentação interna, as disposições legais relacionadas com 

a iniciativa “Licenciamento Zero” aprovadas pelo Decreto-Lei nº48/2011, de 1 de 

abril. Mais referiu, que o que está em causa no presente ponto é revogar a 

decisão de aprovação apenas do Projeto de Alterações ao Regulamento Geral 

das Taxas e Outras Receitas Municipais, uma vez que os restantes 
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Regulamentos continuam em discussão pública, e poderão, antes da sua versão 

final, ser perfeitamente objeto de alterações incluindo as novas regras sobre a 

venda ambulante referidas pelo senhor Vereador Dr. Mário Barata Garcia, uma 

vez que irão ser novamente submetidos à apreciação do Executivo e 

posteriormente da Assembleia Municipal.----------------------------------------------------- 

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

deliberação de 14.02.13 relativa à alteração extraordinária do Regulamento 

Geral de Taxas e Outras Receitas Municipais.----------------------------------------------- 

2.2. ATUALIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO REGULAMENTO GERAL DE 

TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS – A senhora Presidente informou 

que, de acordo com o artigo 33º (Atualização Extraordinária) do Regulamento 

Geral de Taxas e Outras Receitas Municipais, este e o valor das taxas 

municipais devem ser revistos no máximo de três em três anos, pelo que terão 

que ser alvo de atualização extraordinária no ano de 2013, uma vez que 

entraram em vigor em 2010.----------------------------------------------------------------------

-----Mais informou, que foi elaborado um trabalho de atualização da 

correspondência do valor das taxas e outras receitas municipais com o custo ou 

valor da prestações tributadas a elas associado, que se consubstancia numa 

nova fundamentação económico-financeira. ------------------------------------------------ 

-----De seguida elencou, face ao Regulamento que encontra atualmente em 

vigor, as alterações constantes no novo Projeto de Regulamento Geral de Taxas 

e Outras Receitas Municipais: ------------------------------------------------------------------- 

------a) Na parte do Regulamento referiu que este contempla alterações, todas 

decorrentes da iniciativa “Licenciamento Zero”, nos artigos 9º (Liquidação), 10º 

(Procedimento de liquidação), 13º (Prazo de Pagamento), 16º (Falta de 

Pagamento), 20º (Iniciativa procedimental), 21º (Período de validade das 

licenças), 22º (Renovação das licenças), 23º (Averbamento das licenças), 24º 

(Cessação das licenças), 25º (Precariedade das licenças e autorizações);----------

-----b) No que respeita à Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, foi a 

mesma alvo de atualização  de valores e introdução dos artigos relacionados 
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com a iniciativa “Licenciamento Zero” e com a utilização do Campo de Futebol 

Engº. Augusto Nogueira Pereira;---------------------------------------------------------------- 

----c) Foi ainda elaborada a Fundamentação Económico-Financeira das Taxas e 

Outras Receitas Municipais – Tarifas de abastecimento de Água, Saneamento e 

Águas Residuais e Gestão de Resíduos Urbanos e a Fundamentação 

Económico-Financeira das Taxas e Outras Receitas Municipais – Restantes 

Taxas e Outras Receitas Municipais.--------------------------------------------------------- 

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

------a) Seja aprovado o Projeto de Regulamento Geral de Taxas e Outras 

Receitas Municipais, com os respetivos anexos, de acordo com o estipulado na 

alínea a), do nº6 e alínea j), do nº 1 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de 

setembro com as alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, 

pela Lei nº 67/2007, d e31 de dezembro e pela Lei Orgânica nº 1/2011, de 30 de 

novembro;--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----b) O mesmo seja remetido para publicação de forma a dar-se início ao 

período de 30 dias de apreciação pública, nos termos dos nºs 1 e 2 do artigo 

118º 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).---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Geral (DAG), referiu que os artigos objecto de alteração foram os que a senhora 

Presidente elencou de acordo com a informação técnica da Drª. Liliana Serra, 

informando que o Regulamento foi adaptado em conformidade com as diretrizes 

do “Licenciamento Zero”. Em relação à tabela, referiu que apesar de ter sido 

efetuado um novo estudo relacionado com os custos associados a cada 

atividade, que se consubstancia numa nova fundamentação económico-

financeira, tentou-se a manutenção dos valores atualmente em vigor. No 

entanto, e dado que os custos associados sofreram alterações, não foi possível 

essa manutenção, tendo ocorrido em algumas situações variações mínimas 

(para mais e para menos) dos valores das taxas e outras receitas, sempre numa 

óptica da existência de um equilíbrio entre todas as taxas.------------------------------- 
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------Mais referiu que, em termos de fundamentação manteve-se um documento 

para o tarifário do abastecimento de água, águas residuais e resíduos sólidos, 

por se tratar de uma fundamentação muito específica e foi elaborada nova 

fundamentação para as outras taxas e receitas municipais.----------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que se pode verificar nas tabelas dos 

documentos em apreço, que são visíveis pequenas oscilações nas taxas a 

praticar, tendo sido intenção, sempre que possível, que não ocorressem 

alterações nas mesmas.--------------------------------------------------------------------------- 

-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia referiu que no cômputo geral da 

análise efetuada, verifica que houve um ligeiro aumento de algumas taxas que 

considera não ser muito significativo.----------------------------------------------------------- 

-----Dada a palavra à Drª. Sara Mendes apresentou alguns exemplos de taxas 

que sofreram ligeiros aumentos e de outras em que a diminuição do valor é 

visível.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Usou da palavra o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia 

solicitando explicação relativamente à alteração dos valores das taxas a aplicar 

pelo Município.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Dada a palavra à Drª. Sara Mendes, referiu que o Regulamento Geral de 

Taxas e Outras Receitas Municipais prevê dois tipos de atualizações, ordinária e 

extraordinária, sendo a primeira efetuada anualmente de acordo com a taxa de 

inflação verificada e outra extraordinária que obriga a uma nova fundamentação 

das mesmas no máximo de três em três anos. Em relação à atualização 

ordinária referiu, que desde a entrada em vigor da atual tabela, nunca houve 

qualquer atualização e, em relação à atualização extraordinária, o  Município  

está presentemente a proceder à sua atualização uma vez que, faz no decurso 

do ano de 2013, três anos que a atual tabela entrou em vigor. Acrescentou, que 

dessa revisão extraordinária realizada, cada taxa/tarifa tem um novo custo 

associado, tendo sido utilizada a faculdade prevista na legislação em vigor para, 

utilizando os critérios do benefício auferido pelo particular e o factor desincentivo 

que se pretende incorporar ou mesmo o custo social suportado pelo Município 
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para que os novos valores das taxas e outras receitas não tivessem grandes 

oscilações. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia teceu alguns 

considerandos sobre a afirmação da técnica que subscreveu a informação sobre 

o assunto em apreço, quando efetivamente menciona que “após solicitação de 

cooperação  a colegas dos vários serviços municipais que estão envolvidos com 

as várias áreas das atividades taxadas, em que apenas foi obtido o contributo de 

uma colega (…); uma vez que da leitura realizada parece-lhe ter havido da parte 

desta técnica alguma critica relativamente aos seus colegas, pelo que é sua 

opinião que deveria haver uma reflexão da parte da senhora Chefe de Divisão, 

relativamente à afirmação supra referida.----------------------------------------------------- 

-----Dada a palavra à Drª. Sara Mendes informou que foi solicitado apoio aos 

colegas que trabalham diretamente com a referida tabela para que se 

pronunciassem, face à sua experiência do dia-a-dia, sobre a necessidade de se 

incluírem novas taxas e outras receitas ou se eventualmente existiriam outras 

que não têm razão de estarem contempladas e considerou, a não resposta, 

como concordância da tabela que está a ser aplicada atualmente. Neste sentido, 

considera que, quando a técnica da DAG faz alusão de que apenas uma 

trabalhadora apresentou sugestões relativamente ao documento em apreço, não 

vê qualquer carga pejorativa. Informou ainda, que ela própria teve o cuidado de 

consultar vários colegas que lidam diariamente com a tabela para que estes se 

pronunciassem, tendo obtido como resposta a concordância generalizada com o 

constante na atual tabela.------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que o comentário constante na informação 

técnica não tem outro alcance senão a que justificado pela senhora Chefe de 

Divisão. Referiu, que se tratou de um trabalho complexo e minucioso que 

requereu das pessoas que estiveram responsáveis pela sua elaboração uma 

dedicação quase em regime exclusivo para que os documentos fossem 

presentes ao Executivo. O importante foi chamar todos os colaboradores 

responsáveis pelas unidades orgânicas, à discussão do assunto.---------------------  
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-----Interveio a senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz, referindo 

concordar com as palavras ora mencionadas pelo senhor Vereador Mário Barata 

Garcia, uma vez que analisou os documentos e pode verificar que 

maioritariamente as mesmas não tiveram qualquer alteração, havendo no 

entanto alguns ligeiros aumentos ainda que considere que não sejam muito 

significativos. Referiu que em algumas áreas, nomeadamente no artigo 9º - 

Transporte de Táxis, cujas taxas efetivamente tiveram uma diminuição na sua 

globalidade, também verificou que em outras, como as associadas à venda 

ambulante, houve um aumento das taxas. Referiu ainda, que dado o contexto 

sócio-económico que se vive, é sua opinião que os vendedores ambulantes 

merecem também atenção porque no fundo dinamizam alguma economia 

prestando também um serviço à população e dever-se-ia ter isso em atenção e 

manter o valor das taxas.-------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que a alteração ao valor de algumas taxas 

resultou da fundamentação económico-financeira tendo havido sempre o 

cuidado de evitar aumentos do valor que está a ser praticado em matéria de 

taxas. Mais referiu, que no cômputo geral, há ligeiros aumentos, mas também há 

taxas que baixaram. No caso concreto da venda ambulante, e numa análise  

abrangente do documento, o aumento não é significativo.-------------------------------- 

-----Dada a palavra à Drª. Sara Mendes explicou que na sequência da 

elaboração do novo estudo, quando se verifica um ligeiro aumento das taxas e 

outras receitas é porque se fosse utilizado o parâmetro anterior previsto na 

fundamentação (associado ao beneficio auferido pelo particular, ao desincentivo 

ou ao custo social suportado pelo Município), a diferença, para menos, seria 

muito significativa, isto é, ou utilizar-se ia um parâmetro que originaria um 

pequeno aumento ou utilizar-se-ia o parâmetro anterior e ocorreria uma 

diminuição grande. Relativamente à venda ambulante referiu que o número de 

vendedores ambulantes no Concelho não é significativo. -------------------------------- 

-----A senhora Presidente questionou a Drª. Sara Mendes em que circunstâncias 

é que os vendedores ambulantes estão sujeitos ao pagamento das taxas em 

questão. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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-----Dada a palavra à Drª. Sara Mendes, informou que as taxas são aplicadas 

quando é solicitada a licença de venda ambulante, a renovação do cartão de 

venda ambulante ou ainda quando é solicitada a 2ª via do cartão. -------------------- 

-----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz referiu que, 

relativamente a taxas relacionadas com ocupação do espaço público, 

publicidade e propaganda, nomeadamente no que concerne aos toldos e à 

ocupação da via pública com esplanadas, se as mesmas constam no 

documento, é de inteira justiça que o Município as aplique, isto é, que estas 

sejam aplicadas a todos de maneira equitativa. No que concerne à ocupação de 

solo e subsolo relativo a instalações provisórias por motivos de festejos, é sua 

opinião que são de difícil aplicação, tendo apresentado um exemplo, pelo que 

considera que, se há taxas que não são para se cumprirem, mais vale não 

constarem no referido Regulamento.-----------------------------------------------------------

------Continuou referindo a sua discordância relativamente à taxa que o Município 

irá cobrar pela interrupção do fornecimento de água a pedido do utilizador, que 

tem um encargo associado de 19.44 €, ao invés do pagamento de uma taxa pelo 

pagamento de instalação do mesmo. Referiu não ser justo porque poderá 

eventualmente fazer com que o consumidor que pagou a instalação de um 

contador (taxa aplicada até agora), ao requerer a sua desinstalação, passará de 

igual modo a proceder ao pagamento de outra taxa. Deu como exemplo, que no 

Município de Lisboa, para que não hajam situações de desigualdade, sempre 

que se requer a interrupção do fornecimento de água é restituído o valor da 

caução. Com este Regulamento a pessoa é duplamente penalizada, uma vez 

que pagou pela instalação do contador e naturalmente irá também pagar pela 

sua desinstalação. ---------------------------------------------------------------------------------- 

-----Dada a palavra à Drª. Sara Mendes, começou por referir que o Município de 

Góis não tem qualquer caução na sua posse prestada pelos utilizadores destes 

serviços e que, o pagamento da referida tarifa de interrupção do fornecimento de 

água a pedido do utilizador, e a não cobrança de qualquer tarifa pela colocação 

do mesmo, decorre do cumprimento das recomendações sobre o tarifário destes 

serviços emanadas pela entidade reguladora do setor (ERSAR). ---------------------- 
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----O senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues referiu que 

relativamente à alteração das tabelas de taxas foram feitos alguns ajustamentos 

insignificantes em função das fundamentações apresentadas e naturalmente em 

cumprimento das alíneas dos citados Regulamentos.------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que durante o período de discussão pública 

haverá sempre a oportunidade dos munícipes e outros poderem participar, 

apresentando sugestões e propostas de alteração. Referiu ainda que se tentou 

de facto fazer os equilíbrios necessários, mas naturalmente tem que se respeitar 

aquele que foi o trabalho/estudo efetuado que consubstancia quanto nos custam 

todos estes serviços e atividades. Relativamente ao mencionado pela senhora 

Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz também reconhece que há taxas 

que nunca se irão aplicar ou que dificilmente serão aplicadas. Contudo ficam 

acauteladas. Referiu ainda, a dificuldade que se sente relativamente àquelas 

taxas que fazem parte da tabela há anos e nunca foram aplicadas. Na questão 

da equidade e igualdade de tratamento, considera que há de facto alguma 

“desigualdade”, nomeadamente relativamente ao pagamento de toldos e da 

ocupação de via pública com esplanadas. Sobre esta questão, referiu que o 

Executivo poderá deliberar no sentido de isentar os comerciantes do pagamento 

destas taxas. Acrescentou que é um trabalho que pode envolver a fiscalização 

numa atitude pedagógica e à luz do regulamento, analisar-se quais as formas de 

colaborar, no bom sentido, com a iniciativa privada.----------------------------------------

-----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz referiu que 

quando mencionou este assunto não teve intenção de prejudicar os 

comerciantes que não pagam, mas sim evitar algumas situações injustas. 

Referiu que, em sua opinião, ou se baixam estas taxas e se atribui um valor 

simbólico e todos cumprem ou então não se cobra a ninguém.------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por maioria com quatro votos a 

favor e uma abstenção da senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata 

Moniz, aprovar a proposta de atualização extraordinária do Regulamento Geral 

de Taxas e Outras Receitas Municipais ------------------------------------------------------ 
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----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz fundamentou a sua 

abstenção face às questões que foram objeto das suas intervenções.---------------- 

2.3. ATUALIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO – A senhora Presidente informou que, de 

acordo com o artigo 52º (Atualização Extraordinária) Regulamento Municipal de 

Urbanização e Edificação, este e o valor das taxas municipais devem ser 

revistos no máximo de três em três anos, pelo que terão que ser alvo de 

atualização extraordinária no ano de 2013, uma vez que entraram em vigor em 

2010.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais informou, que foi elaborado um trabalho de atualização da 

correspondência do valor das taxas e outras receitas municipais com o custo ou 

valor da prestações tributadas a elas associado, que se consubstancia numa 

nova fundamentação económico-financeira. ------------------------------------------------- 

-----De seguida elencou, face ao Regulamento que se encontra atualmente em 

vigor, as alterações constantes no novo Projeto de Regulamento Municipal de 

Urbanização e Edificação:------------------------------------------------------------------------- 

-----1 – Projeto de Regulamento Municipal de Urbanização e edificação:------------

-----a) Regulamento, que face ao atual em vigor, contempla as seguintes 

alterações:---------------------------------------------------------------------------------------------

-----a.a) Artigo 17º - Obras de escassa relevância, revogado a alínea a) do nº 2 e 

alterada a alínea b) do mesmo número.-------------------------------------------------------

-----a.b) Artigo 18º - Obras de conservação, alterado o nº1.------------------------------

-----a.c) Artigo 29º - Coberturas, revogado nº 4.---------------------------------------------

-----a.d) Artigo 30º - Cores e materiais, alterado  nº 1.-------------------------------------

-----b) Tabela de Taxas de Urbanização e Edificação, apenas a atualização de 

valores;-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----c) Fundamentação Económico-Financeira das Taxas de Urbanização e 

Edificação.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

-----a) Aprovar o Projeto de Regulamento Geral de Taxas e Outras Receitas 

Municipais e o Projeto de Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação, 
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com os respetivos anexos, de acordo com o estipulado na alínea a) do nº6  e 

alínea j) do nº 1 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro com as 

alterações introduzidas pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de janeiro, pela Lei nº 

67/2007, d e31 de dezembro e pela Lei Orgânica nº 1/2011, de 30 de novembro;-

-----b) Remeter os referidos documentos para publicação imediata com vista a 

consulta pública durante 30 dias, nos termos dos nºs 1 e 2 do artigo 118º 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);---------

-----c) Considerar sem efeito o projeto de alteração à Tabela de Taxas e Outras 

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

Municipais, aprovado em reunião do Executivo de 14.02.13, atualmente em fase 

de discussão pública, uma vez que o presente projeto de Regulamento Geral de 

Taxas e Outras Receitas Municipais contempla as alterações atrás introduzidas.- 

-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia referiu que se tratam de pequenas 

alterações importantes, as quais poderão eventualmente ser “perigosas”  se não 

forem bem interpretadas. Referiu que Góis é um concelho rural com baixa 

densidade populacional, havendo uma pequena economia rural de subsistência, 

a qual não se pode designar de exploração agrícola ou pecuária, derivando 

desta a necessidade de um espaço que albergue animais domésticos, lenha e 

alfaias agrícolas. Mais referiu, que se constata que maioritariamente os espaços 

edificados para este efeito são construídos à margem da lei e sem qualquer 

preocupação estética na escolha dos materiais, sendo o objetivo das propostas 

apresentadas o de disciplinar este tipo de construção clandestina, dando a 

oportunidade às pessoas de edificarem uma construção em harmonia e em 

conformidade com o plasmado no referido Regulamento.--------------------------------

-----Referiu ainda, que sobre esta matéria foram consultados Regulamentos de 

outros Municípios, alguns muitos restritivos em relação a este tipo de construção, 

tendo o Município de Góis criado a figura do “Telheiro” para o tipo de construção  

onde o proprietário pretende albergar alfaias agrícolas, animais domésticos e 

lenha, entre outros materiais de pequena dimensão, tendo sido para o efeito 

estabelecida a área de 40m2, sendo que será dada a oportunidade aos 
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proprietários de acompanhamento técnico dos serviços municipais na sua 

localização e concepção.--------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que na verdade não pode haver urbanismo de 

qualidade se não estiver devidamente enquadrado numa política global de 

ordenamento do território e planeamento ambiental.--------------------------------------- 

-----Interveio o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, referindo 

concordar com a primeira parte da intervenção do senhor Vereador Mário Barata 

Garcia, discordando plenamente com a segunda parte. Referiu, que sobre esta 

temática é do conhecimento de todos qual a sua posição, tendo em conta que as 

obras de escassa relevância urbanística é uma das partes mais importantes do 

Regulamento. Mais referiu, partilhar da sensibilidade do senhor Vereador quando 

fez menção à ruralidade do nosso território e ao enquadramento ambiental do 

mesmo, considerando que a actividade agrícola existe na sequência dessa 

mesma ruralidade, pelo que saúda a Câmara Municipal por ter elaborado um 

Regulamento com esse tipo de preocupações.----------------------------------------------

-----Tal como referiu, tem mais dificuldades em comungar, ou até simplesmente 

não concordar com a segunda parte objeto de intervenção do senhor Vereador, 

porque tal como na Administração Pública, também na administração local 

“transparece” alguma desconfiança naquilo que é a atividade dos nossos 

munícipes/clientes. Questionou em que medida se pode considerar perigoso as 

alterações ora propostas, uma vez que a realidade nos diz que na sua grande 

maioria as construções deste tipo existentes são clandestinas, muitas destas 

sem as mínimas condições de segurança, sendo exatamente necessário 

regulamentar estas situações no sentido destas edificações estarem em 

conformidade com o regulamentado. É sua opinião, que não deve haver lugar a 

receios na aplicabilidade das normas deste regulamento, deverá sim ser feito um 

acompanhamento dos processos pelos serviços de fiscalização, sempre numa 

perspectiva informativa.--------------------------------------------------------------------------- 

----Ainda, relativamente ao presente regulamento sugeriu um leitura redobrada 

de alguns artigos, considerando a existência de frases que mereciam uma 

redação diferente, uma vez que poderão eventualmente ter interpretações que 
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não as desejáveis. Deu como exemplo a redação do artigo i) da página 14 do 

documento em apreço, sugerindo para o efeito uma construção frásica 

diferente.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia referiu que realmente a redação da 

referida alínea não é de fácil leitura. Porém tratando-se de um documento em 

aberto, poderá proceder-se a uma redação mais perceptível. Referiu ainda, 

considerar que a presente proposta de alteração é um pouco arrojada em 

relação à prática que está instalada relativamente à construção das 

infraestruturas designadas como “barracas”. Contudo, com os normativos 

patentes neste documento é a forma que o Município tem de que haja uma 

uniformização e legalização deste tipo de construção.------------------------------------ 

-----O senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues sugeriu que para uma 

melhor uniformização deste tipo de construções, o próprio Município deveria 

elaborar alguns protótipos para que o munícipe dentro das sugestões 

apresentadas, possa ter a possibilidade de escolher o que melhor se adequa às 

suas necessidades, e desta forma não incorrer em infração aos normativos 

estabelecidos no Regulamento em questão.------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que concorda inteiramente com a proposta ora 

apresentada pelo senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues de que os 

serviços elaborem alguns protótipos de telheiros, informando que iria dar 

indicações aos serviços da DGUPA para procederem em conformidade com a 

referida proposta. Tratando-se de um documento que irá ser objeto de 

apreciação pública solicitou ao senhor Vereador Mário Barata Garcia, Vereador 

responsável pela DGUPA, para exortar os Técnicos a uma melhor divulgação 

deste Regulamento junto dos profissionais desta área residentes no concelho, 

para que os próprios possam também de alguma forma dar o seu contributo. De 

igual modo, propôs a publicação de um comunicado na imprensa local numa 

óptica de que todos tenham conhecimento do Regulamento e que seja o mais 

participado possível.---------------------------------------------------------------------------------

------A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a 
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proposta de atualização extraordinária do Regulamento Municipal de 

Urbanização e Edificação.------------------------------------------------------------------------- 

2.4. EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO/AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES FIXAS -  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 contratação de serviços de comunicações fixas para a Casa 

Municipal da Cultura.--------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que os serviços a prestar têm por objeto a 

disponibilização de linha telefónica nas instalações da Casa Municipal da 

Cultura, mais concretamente acessível ao elevador existente naquela 

infraestrutura. De acordo com a informação técnica, a contratação dos serviços 

em questão, é imprescindível para que se proceda à certificação da rede de 

telecomunicações do edifício. Para a prestação dos serviços em questão, foram 

estudadas várias alternativas, tendo-se constatado que a que agrega, para além 

das comunicações fixas,  o serviço internet (pacote Telefone + Internet + ADSL 

4MB Outras Zonas da MEO) é economicamente mais vantajosa de que uma 

simples linha telefónica, tanto no que respeita ao custo mensal, como ao custo 

de instalação.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Mais informou, que a escolha do Município recaiu sobre a empresa PT 

Comunicações, S.A., uma vez que é a entidade que tem as condições mais 

vantajosas, após pesquisa no mercado, informando ainda, que o procedimento a 

utilizar é o ajuste direto, regime geral.----------------------------------------------------------  

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

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

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

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

informação, deliberou por unanimidade emitir parecer prévio vinculativo à 

contratação de Serviço de Comunicações Fixas, à empresa PT Comunicações, 

S.A.------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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2.5. DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL – A 

senhora Presidente levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno 

de transferências  de capital, datado do dia  quinze de abril do ano em curso.-----

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

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

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

3 – APROVAÇÕES EM MINUTA: ALTERAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO 

REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS/REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 14 DE FEVEREIRO DE 2013;  

ATUALIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E 

OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS; ATUALIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DO 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO; EMISSÃO DE 

PARECER PRÉVIO VINCULATIVO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE COMUNICAÇÕES 

FIXAS; DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.---------- 

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

encerrada a reunião pelas onze horas e quarenta e cinco minutos, da qual para 

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

  

            A Presidente da Câmara Municipal,                     A  Secretária, 

           ____________________________                     __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


