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-----No dia catorze de maio do ano de dois mil e treze, no Salão Nobre do 

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

Góis, sob a Presidência da senhora Drª Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira 

na qualidade de Presidente do Município, comparecendo os Vereadores que 

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

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

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

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

-----Depois dos presentes terem ocupado os seus lugares, a senhora Presidente 

declarou aberta a reunião pelas dez horas, dando início à ordem de trabalhos.---- 

1 - ANTES  DA ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------------- 

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

1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE----------------------------------------------- 

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES------------------------------------------ 

2 – ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR-------------------------------------------------------------------- 

2.2 – AERG/AGRADECIMENTO-------------------------------------------------------------------------- 

2.3 – AREAC/ÓRGÃOS SOCIAIS------------------------------------------------------------------------ 

2.4 – PROGRAMA ATL VERÃO 2013/NORMAS DE FUNCIONAMENTO------------------- 

2.5 – ISEC/PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO-------------------------------- 

2.6 – MANUEL HENRIQUES/RECLAMAÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA-------------------- 

2.7 – JOSÉ AUGUSTO JESUS CERDEIRA/LEGALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO--------- 

2.8 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALMADA/SISTEMAS MULTIMUNICIPAIS DE 

RESÍDUOS------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.9 – PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.10 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA---------------------------------------------------------- 



.   
                                                      

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

 

  2 

 

2.11 – PAGAMENTOS--------------------------------------------------------------------------------------

2.12 – REQUISIÇÕES--------------------------------------------------------------------------------------- 

2.13 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES------------------------------------------ 

2.14 – 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 

informou da visita dos representantes da ARSC ao Concelho de Góis, no 

passado dia 07.05.2013 – Dr. Fernando Almeida e Dra. Maria Augusta 

Conceição. Integraram também a visita o Sr. Presidente da Assembleia 

Municipal, o Sr. Vice-Presidente da Câmara, a Sra. Vereadora D. Maria Helena 

Antunes Barata Moniz, o Sr. Jaime Miguel Fernandes Garcia - Presidente da 

Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis e representante da 

Bancada do Partido Socialista na Assembleia Municipal, o Sr. Provedor da Santa 

Casa da Misericórdia de Góis, o Líder de Bancada do Partido Social Democrata 

– Sr. Pedro Agostinho. Esteve ainda presente o Sr. Diretor Executivo do 

ACESPIN – Dr. Avelino Pedroso. De acordo com o Programa previamente 

apresentado pelo Município, iniciou-se a visita ao Centro de Reabilitação e Bem 

–Estar Dr. José Domingos da Ascensão Cabeças da Santa Casa da Misericórdia 

em Vila Nova do Ceira; as extensões de Saúde de Cortes e Alvares; o Centro 

Municipal de Saúde e Ação Social da Santa Casa da Misericórdia de Góis com 

“passagem” pelo Centro de Saúde de Góis. -------------------------------------------------

-----Mais referiu que, no cômputo geral não irá haver lugar a grandes novidades, 

sendo espectável que se mantenham em funcionamento as extensões de saúde 

presentemente em atividade. Referiu ainda, que os representantes da ARSC não 

assumiram quaisquer compromissos, para além daqueles que se prendem com 

os assuntos apreciados na Reunião de 16.04.2013. No que concerne a alterar 

horários do SAP, os responsáveis da ARSC ficaram de rever esta situação. 

Referiu ainda, que é quase impossível a reabertura da extensão de Cortes, uma 



.   
                                                      

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

 

  3 

 

vez que a empresa responsável pela gestão informática, argumenta que o 

número de receitas prescritas não justifica o investimento ao nível de material 

informático. Porém, a situação vai ser reavaliada. Sobre o funcionamento do 

Centro Municipal de Saúde e Ação Social, referiu que apesar de prestarem um 

serviço de excelência, é do conhecimento de todos que está muito aquém 

daquilo que são os imperativos legais exigidos, todavia referiu que iremos 

continuar a pugnar e defender a manutenção deste serviço. Mais informou, que 

foi garantido o reforço de pessoal no Centro de Saúde durante o fim-de-semana 

da Concentração Mototurística, havendo de igual modo o compromisso da 

extensão de saúde de Alvares não ficar três meses sem médico, contrariamente 

ao que se tem passado em anos transatos, no período de Verão.---------------------

-----Sobre o licenciamento do Centro de Reabilitação e Bem – Estar Dr. José 

Domingos da Ascensão Cabeças, referiu que a Santa Casa da Misericórdia de 

Góis ficou de apresentar uma exposição junto do Técnico responsável da ARSC, 

a fim de que o licenciamento seja autorizado.------------------------------------------------

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

que pelo que apreendeu nas palavras proferidas pelos responsáveis da ARSC 

sobre a questão do licenciamento, é que em conformidade com a Lei, entende-

se que por a Santa Casa da Misericórdia de Góis ser uma entidade privada, não 

carece de licenciamento, mas sim de autorização para funcionamento.--------------

-----A senhora Presidente referiu que se o funcionamento ao público desta 

valência da Santa Casa da Misericórdia de Góis passar somente por uma 

autorização, não se compreende porque é que o responsável da ARSC por esta 

área, tem vindo a levantar algumas situações as quais têm condicionado o pleno 

funcionamento deste equipamento, pelo que se aguarda resposta aos 

procedimentos que a Santa Casa da Misericórdia de Góis irá efetuar no sentido 

de viabilizar a autorização do Centro de Reabilitação e Bem – Estar Dr. José 

Domingos da Ascensão Cabeças.---------------------------------------------------------------

-----Ainda sobre o estado da saúde no concelho, informou que a Drª. Maria 

Augusta Conceição comprometeu-se a fazer um balanço daquilo que foi a visita 

a Góis, apresentando oportunamente algumas propostas concretas.-----------------
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-----A senhora Presidente prevaleceu-se da oportunidade para felicitar o Centro 

de Saúde de Góis, a Equipa e todos os colaboradores pelo recém criado Núcleo 

ligado à Fundação Portuguesa de Cardiologia, considerando ser um projeto 

bastante interessante e importante, fazendo votos para que o Centro de Saúde e 

Entidades parceiras neste projeto, no qual se inclui o Município de Góis, tenham 

sucesso nas ações que pretendam implementar. ------------------------------------------

-----De seguida, a senhora Presidente apresentou as suas felicitações à 

Comissão de Melhoramentos de Alvares pelo seu 66º aniversário, bem como à 

Comissão de Melhoramentos de Amiosinho e Lugarejos que igualmente festejou 

o seu 60º aniversário no p.p. dia 11.05.2013.------------------------------------------------

-----Referiu que no âmbito do Programa Bandeira Azul o qual apresenta três 

vertentes: praias, portos de recreio e embarcações de recreio, tendo como 

instrumento o galardão "Bandeira Azul da Europa", foi presente na reunião do 

Executivo de 14.02.13 informação sobre candidatura da Praia Fluvial da 

Peneda/Pêgo Escuro a Galardão Bandeira Azul 2013. Referiu que o galardão é 

atribuído anualmente às praias e portos de recreio que cumpram um conjunto de 

critérios de natureza ambiental, de segurança e conforto dos utentes e de 

informação e sensibilização ambiental. Neste sentido, informou que a 

candidatura apresentada pelo Município de Góis foi objecto de parecer favorável 

por parte da entidade competente, tendo-se congratulado por tão honrosa 

distinção, pelo que endereçou felicitações à Equipa Técnica que esteve na 

génese da candidatura Drª. Fátima Gonçalves e Engª. Sandra Coelho, bem 

como a todos os trabalhadores e entidades parceiras deste projecto, 

nomeadamente a Associação de Juventude de Góis; Lousitânea, Junta de 

Freguesia de Góis; jornal “O Varzeense” e Rádio Clube de Arganil. Informou 

ainda, a importância de executar as ações constantes na Candidatura, não só 

para mantermos este galardão, mas para que, futuramente, possamos continuar 

a ter condições para sermos distinguidos com este galardão.---------------------------

-----Continuou, dando conhecimento da reabertura do Parque Municipal de 

Campismo, no dia 26.04.13, informando que se mantêm as normas de 

funcionamento e tabela de preços praticados no ano de 2012.-------------------------



.   
                                                      

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

 

  5 

 

-----Relativamente à XVII edição do GóisArte, informou que a mesma irá ter lugar 

de 12 a 14 de julho, estando patente a exposição coletiva até ao dia 26 do 

referido mês. Mais informou, que se mantiveram as Normas de Participação 

praticadas no passado ano, estando presentemente a ser elaborado o Programa 

cultural. Informou ainda, que faz parte integrante do Programa do GóisArte/2013 

a inauguração da Casa Municipal da Cultura, a qual terá lugar no dia 13 de julho 

ao final da tarde, seguindo-se um espetáculo com as Filarmónicas concelhias, e 

o Coro Misto da A.E.R.G.--------------------------------------------------------------------------

-----Deu conhecimento que no ano de 2006 foi protocolado um acordo com a 

A.E.R.G., constando no mesmo um conjunto de clausulas que o Município de 

Góis terá que cumprir na íntegra para com a Direção da Associação Educativa e 

Recreativa de Góis, nomeadamente no que concerne à cedência de salas para 

que possam desenvolver as suas atividades e acolhimento de espólio, tendo 

sido assumido pela Câmara o apoio na recuperação de algum mobiliário 

propriedade da Associação, porquanto presentemente não existem condições 

para apetrechar esta nova infraestrutura cultural, com outro tipo de mobiliário.----

-----De igual modo, deu conhecimento que no âmbito da geminação com o 

concelho de Oroso, o OrosoArtes, iniciativa similar ao GóisArte, irá realizar-se no 

mês de setembro. Ainda no âmbito da geminação com este concelho da Galiza, 

informou que no período compreendido entre 25 a 30 de abril, os alunos 

finalistas do Agrupamento de Escolas de Góis, deslocaram-se ao Município de 

Oroso, no qual puderam desfrutar de um vasto programa cultural, tendo a 

Câmara Municipal de Góis assegurado o transporte dos alunos e docentes. O 

Município de Oroso suportou as restantes despesas. Informou ainda, que 

oportunamente será dado conhecimento pelo Agrupamento de Escolas de Góis 

de um relatório referente à viagem de finalistas. Mais informou, que durante o 

mês de julho está agendada uma visita de alunos de Oroso ao concelho de Góis, 

pelo que atempadamente será dado conhecimento ao Executivo.---------------------

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

1.3 – INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES – Interveio o senhor 

Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia que começou por dizer que teve 
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conhecimento que o Plano de Recuperação apresentado em Assembleia de 

Credores da empresa J. B. Pires - Construções Lda, não terá sido aprovado, e 

consequentemente esta empresa teria entrado em processo 

liquidação/dissolução. De seguida, questionou a senhora Presidente se esta 

situação era do seu conhecimento e se a mesma poderia trazer alguns 

problemas ao Município.---------------------------------------------------------------------------

-----Mais referiu, que como a sede do Góis Moto Clube estava em franco 

desenvolvimento, solicitava à senhora Presidente que lhe fosse facultado o 

respetivo projeto dessa obra onde estejam evidenciadas as alterações 

introduzidas após o embargo.--------------------------------------------------------------------

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

empreitada da Casa Municipal da Cultura estava em fase de receção provisória. 

Referiu que apesar de dificuldades iniciais e do pedido de insolvência do 

empreiteiro na fase crucial da obra, foi possível concluir esta empreitada de uma 

forma globalmente positiva e que a garantia de 10% sobre o custo da obra na 

posse do Município traduzida na caução entregue no momento da formalização 

do contrato inicial de 5% do valor da adjudicação e o reforço desta caução 

efetuada ao longo da obra aquando do pagamento das faturas, também no valor 

de 5%, permitirão suprir e corrigir as eventuais deficiências da obra. Por último, 

referiu não conhecer o estado do processo de insolvência referido.-------------------

-----A senhora Presidente mencionou que o senhor Vereador Diamantino Jorge 

Simões Garcia referiu que o plano de recuperação foi chumbado, pelo que caso 

seja verdade a liquidação da empresa, deverá ser atempadamente solicitado 

parecer jurídico sobre o assunto, a fim de se acautelarem os interesses do 

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

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

informação que tem, houve apresentação de um plano de recuperação o qual 

deveria ter uma série de condições recusadas pela Assembleia de Credores, 

pelo que é seu entendimento que o plano de recuperação ao não ser aceite a 

empresa entrará em liquidação. É certo que temos as garantias do nosso lado, 

sendo que se houver a necessidade de as utilizar estarão à nossa disposição, a 
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sua preocupação no momento é se tem alguma implicação nas próprias 

garantias do banco, uma vez se entrar em falência quem é que irá garantir essas 

garantias.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia referiu que a garantia que está na 

posse do Município de Góis, poderá ser utilizada nos termos do Código dos 

Contratos Públicos, mas naturalmente espera-se que tal não seja necessário.-----

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia questionou se no caso 

de falência da referida empresa, o montante em posse do Município não irá ser 

integrado na mesma.--------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que as questões apresentadas pelo senhor 

Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia são de facto pertinentes, pelo que 

reafirmou que irá ser solicitado parecer ao senhor Consultor Jurídico no sentido 

de informar se em situação de falência poderá recair algum ónus sobre as 

garantias bancárias e/ou cauções.--------------------------------------------------------------

-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia informou que de acordo com o que 

tinha apurado, no decurso da presente reunião,  que alguns dos credores terão 

recebido um ofício do Tribunal a informar que o plano de insolvência não tinha 

sido aprovado mas, segundo a mesma fonte, o teor desse ofício foi desmentido 

por idêntica via e que a empresa estava a laborar normalmente.-----------------------

-----A senhora Presidente reafirmou que iria solicitar que o senhor Consultor 

Jurídico se pronunciasse sobre as questões apresentadas.------------------------------ 

-----De seguida, e ainda relativamente às questões que foram apresentadas em 

anteriores reuniões do Executivo pelo senhor Vereador Diamantino Jorge 

Simões Garcia quanto à insolvência da empresa J. B. Pires - Construções Lda, 

informou que remeteu cópia da deliberação do Executivo ao senhor Consultor 

Jurídico, o qual se pronunciou sobre o teor do parcelar, particularmente quanto à 

intervenção da Presidente de Câmara e do senhor Vereador Diamantino Jorge 

Simões Garcia, bem como terá feito o ponto de situação do processo de 

empreitada da Casa Municipal da Cultura, tendo dado conhecimento de alguns 

pontos constantes na mesma, a qual oportunamente será entregue ao Executivo. 

Referiu, que neste parecer é mencionado no ponto 33 que “neste momento o 
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plano de insolvência já está aprovado e a obra está concluída, sobretudo para 

bem de Góis e do seu Município”. Face ao exposto, referiu que poderá 

subentender-se que efetivamente o plano de insolvência terá sido aprovado.------

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

errado quanto à informação que lhe foi transmitida, uma vez que foi anterior ao 

documento apresentado pelo senhor Consultor jurídico, mencionando que caso 

as palavras por si proferidas não corresponderem à verdade apresentará as 

suas desculpas.--------------------------------------------------------------------------------------

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

referindo que após solicitação via telefone por parte de um munícipe do número 

fixo da Câmara Municipal em virtude deste não constar na lista telefónica 

facultada pela PT, pode constatar que efetivamente constam na lista quatro 

números atribuídos à autarquia sem que nenhum seja o número geral. Mais 

informou, que após consulta a contactos de outros Municípios pode verificar que 

é comum que os diversos números atribuídos, identificam a que serviços 

municipais correspondem, sendo seu entendimento que seria esta a metodologia 

que a Câmara Municipal de Góis deveria igualmente adotar.----------------------------

-----Referiu ainda, que na EN342 no lance entre Portela de Góis e a Vila de Góis, 

é notório a existência de abatimentos do piso bastante perigosos, pelo que é seu 

entendimento que deverá a Câmara Municipal comunicar à Estradas de Portugal 

esta situação para que a mesma seja colmatada em tempo útil.------------------------

-----Por último, referiu que na reunião de 14.02.13, colocou uma questão 

relativamente ao alojamento em regime de permanência de pessoas que não 

são crianças e jovens na Residência de Estudantes, não tendo até à data obtido 

resposta, pelo que reforçou a sua solicitação.------------------------------------------------

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

intervenção recordando ter solicitado um documento relativamente ao número de 

trabalhadores e colaboradores existentes na Câmara Municipal, tendo na altura 

sido comunicado pela senhora Presidente que o mesmo teria de ser feito através 

de requerimento fundamentando o objectivo do mesmo, conforme parecer 

jurídico. Neste sentido, referiu que no momento em que foi informada da 
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existência de um parecer jurídico, foi por si solicitado que este lhe fosse 

facultado. Até à presente data o documento não lhe foi entregue, se é que o 

mesmo existe, dificilmente acredita que nenhum jurista competente emitisse 

parecer sobre algo que vai contra a lei.--------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou a senhora Vereadora Maria Helena Antunes 

Barata Moniz que quanto aos números constantes na lista telefónica e à omissão 

do número geral do Município de Góis, iria dar indicações aos serviços para que 

tomassem as devidas diligências junto da empresa responsável.----------------------

-----Relativamente ao abatimento do piso no troço Portela de Góis - Vila de Góis, 

informou que o senhor deputado Pedro Agostinho já tinha alertado para esta 

situação, tendo uma Equipa da Câmara Municipal deslocado aos locais e feito 

levantamento fotográfico, a fim deste ser presente à Estradas de Portugal. De 

igual modo informou, que foi também sinalizada uma situação em Pontão do 

Seladinho, que pode vir a dar origem a uma derrocada pelo que irá ser também 

dado conhecimento desta à competente entidade.-----------------------------------------

-----No que concerne ao alojamento de pessoas em regime de permanência na 

Residência de Estudantes referiu que teve sempre na expetativa de quem 

passou essa informação à senhora Vereadora, fornecesse a informação em 

falta, por entender que se trata de alguém que não é leal e que não cumpre com 

o código deontológico. Mais informou, que este procedimento teve origem numa 

informação da senhora Drª. Ana Sá, Coordenadora da DSC, na qual plasmava o 

pedido expresso de uma professora, docente no Agrupamento de Escolas de 

Góis em poder ficar alojada durante a semana na Residência de Estudantes, 

procedendo ao pagamento das refeições, sendo que em contrapartida 

disponibilizava-se para apoiar os alunos na sala de estudo deste equipamento, 

porquanto residia longe do concelho, bem como devido a algumas dificuldades 

pessoais. Neste sentido, informou que foram dadas indicações à Drª Ana Sá 

para que se articulasse com a senhora Diretora da Residência de Estudantes, a 

fim de se pronunciar sobre a viabilidade do referido pedido, ainda que o 

Regulamento da Residência de Estudantes refira os casos omissos são da 

competência da Presidente de Câmara. Informou que a senhora Diretora da 
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Residência de Estudantes em comunicação referiu não haver nenhum 

inconveniente no acolhimento da professora, porquanto se tratava de uma 

prática normal quando este equipamento estava sob a tutela da DREC, tendo-se 

pronunciado favoravelmente quanto ao pedido em questão. Na sequência dessa 

resposta, informou que foi por si viabilizado o pedido.-------------------------------------

-----Relativamente à questão do parecer jurídico, referiu que jamais afirmaria a 

existência de um documento, se este não fosse real, afirmando que o mesmo 

existe e que o jurista que o emitiu é competente. Acrescentou, que o Regimento 

da Câmara Municipal menciona claramente como é que alguns pedidos têm que 

ser solicitados, isto é, através de apresentação de requerimento para o efeito, 

desde que o assunto não faça parte da ordem de trabalhos. Referiu ainda, que o 

que é mencionado no referido parecer é que a petição da senhora Vereadora 

deve ser feita através de requerimento.--------------------------------------------------------

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

que o dito parecer até à data ainda não lhe tenha sido entregue. Relativamente à 

pessoa que se encontra alojada na Residência de Estudantes, somente agora é 

que teve conhecimento que se trata de uma professora. Porém, referiu não ser 

do seu interesse quais os procedimentos tomados pela DREC enquanto foi 

entidade gestora daquele equipamento. Presentemente, importa que o Município 

tenha equidade entre situações, isto porque é do seu conhecimento a existência 

de outros docentes do Agrupamento de Escolas que se encontram alojados em 

Góis, efetuando o pagamento relativo ao arrendamento de alojamento, não 

compreendendo o porquê de se ter aberto uma exceção, a não ser que haja uma 

razão plausível. Considerou ainda, que o Município não está a proteger os 

munícipes que têm casas e/ou estabelecimentos de alojamento para arrendar.--- 

-----A senhora Presidente referiu não subscrever as palavras da senhora 

Vereadora, uma vez que entre facilitar a vida a uma pessoa e prejudicar 

eventualmente os nossos alunos com sucessivos atestados, porque a professora 

em questão tem dificuldades e reside a muitos quilómetros de Góis, optou por 

defender aquela que foi a posição tomada, com base no parecer favorável da 

senhora Diretora da Residência de Estudantes, pelo que doravante se surgir 
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alguma situação similar, informou que irá exatamente proceder da mesma 

forma.---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

conhecimento de todos a sua posição quanto à questão da Residência de 

Estudantes se sobrepor e substituir aos estabelecimentos de restauração 

concelhios, a não ser que efetivamente não haja condições para o efeito, sendo 

esta a sua posição. Em relação à questão apresentada pela senhora Vereadora 

Maria Helena Antunes Barata Moniz, referiu ser totalmente do seu 

desconhecimento a existência de uma professora alojada na Residência de 

Estudantes. Considerou haver situações e situações, pelo que em certos 

momentos poderão ter que se abrir algumas exceções, tendo em conta o 

período menos bom que afeta economicamente algumas famílias, pelo que 

numa situação igual à que foi aqui apresentada e fundamentada não lhe choca 

nada este carácter de excecionalidade, desde que seja devidamente 

fundamentada.----------------------------------------------------------------------------------------

-----Contudo, referiu que os Vereadores da oposição em alguns assuntos que 

consideram essenciais têm mostrado a sua solidariedade para com a maioria 

socialista, pelo que é seu entendimento que a presente situação deveria ter sido 

atempadamente do conhecimento de todo o Executivo evitando que a mesma 

fosse objeto de discussão. Apesar de, no caso em apreço, se tratar de uma 

competência da senhora Presidente da Câmara, é um facto que a mesma 

poderia ser objecto de ratificação do Executivo, pelo que sugeriu que doravante 

casos semelhantes sejam comunicados numa óptica meramente informativa, 

para que possamos ter conhecimento dos mesmos sem que seja através da 

opinião pública.---------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu entender que alguns assuntos como a situação 

em questão não devem ser expostos publicamente. Porém, referiu não se tratar 

de esconder rigorosamente nada, apesar de se tratar de uma competência da 

Presidente da Câmara, em casos de exceção tem sido sempre consultada a Sra. 

Directora da Residência de Estudantes.-------------------------------------------------------

-----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz referiu que neste 
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âmbito deveria ter sido celebrado protocolo com a professora no sentido de ficar 

estabelecido em que moldes é que a docente ficaria alojada na Residência de 

Estudantes.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou a senhora Vereadora Maria Helena Antunes 

Barata Moniz, que a informação emitida pela Drª. Fátima Martins plasma 

claramente que o acolhimento da docente é fundamentado na sua 

disponibilidade após o período letivo diário em ajudar os alunos na sala de 

estudo, sendo que esta será a “contrapartida” pela sua permanência neste 

equipamento.------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR - De acordo com o determinado pela Lei nº 

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

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

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

realizada no dia vinte e três de abril do ano de dois mil e treze, sendo assinada 

pela senhora Presidente e por quem a lavrou.-----------------------------------------------

2.2 – AERG/AGRADECIMENTO – Foi presente o ofício da Associação 

Educativa e Recreativa de Góis, datado de 21.04.13, agradecendo à Câmara 

Municipal a prestimosa colaboração nas comemorações do 80º Aniversário do 

Ressurgimento da Filarmónica desta Associação.------------------------------------------

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

2.3 – AREAC/ÓRGÃOS SOCIAIS -  Foi presente a comunicação da AREAC – 

Agência Regional de Energia e Ambiente do Centro, datada de 17.04.13,  dando 

conhecimento dos novos órgãos sociais, nos quais o Município de Góis integra o 

cargo de Administrador no Conselho de Administração.----------------------------------

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

2.4 – PROGRAMA ATL VERÃO 2013/NORMAS DE FUNCIONAMENTO – Foi 

presente a proposta das Normas de Funcionamento do Programa de Atividades 

de Tempos Livres (ATL) para o Verão de 2013, a qual constitui o Anexo I da 

presente Ata.------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz referiu não fazer 
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sentido o ponto 2.1 do artigo 7º relativo aos Direitos dos Participantes, uma vez 

que é seu entendimento que os alunos que irão frequentar o ATL têm idade 

compreendidas entre os 3 e os 17 anos, não crendo que a participação neste 

Programa seja um decisão dos mesmos. Contudo, referiu que este ponto teria 

mais sentido se fosse colocado nos Deveres e Direitos dos Encarregados de 

Educação.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou a senhora Vereadora Maria Helena Antunes 

Barata Moniz, que a colocação do citado ponto foi no sentido de não prever a 

obrigatoriedade de participação dos alunos no ATL de Verão 2013.-------------------

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

2.5 – ISEC/PROPOSTA DE PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO - Foi presente o 

protocolo de cooperação a celebrar entre o Instituto Superior de Engenharia de 

Coimbra – ISEC e o Município de Góis, o qual constitui o Anexo II da presente 

Ata.-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que tanto o Município de Góis como o ISEC 

reconhecem que é do interesse mútuo a cooperação entre as duas organizações 

e manifestam o seu interesse e disponibilidade em colaborar em projetos de I&D 

que sejam do interesse de ambas as partes; colaborar da formação dos alunos 

do ISEC, nomeadamente na participação de aulas, palestras ou seminários, bem 

como na definição de perfis profissionais necessários para o desenvolvimento da 

atividade do Município de Góis; colaborar na formação dos alunos em contexto 

de trabalho, nomeadamente oriundos do concelho de Góis, como forma de 

facilitar a sua integração no mercado de emprego; dar visibilidade a este acordo, 

nomeadamente através de links nos respetivos sítios na internet e, quando 

julgado conveniente, em ações organizadas por qualquer uma das partes.---------

-----Mais informou, que o Município de Góis não fica sujeito a qualquer 

responsabilidade de natureza social; de continuidade de trabalho após termo de 

cada acordo de formação, bem como de custos relativos ao seguro escolar, que 

cobrirá as atividades a desenvolver no âmbito dos projetos a realizar em 

cooperação. Informou ainda, que o presente protocolo entrará em vigor na data 

da sua assinatura, sendo válido e automaticamente renovável após um ano, se 
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não houver lugar a denúncia do mesmo por qualquer das partes, com a 

antecedência mínima de 60 dias.----------------------------------------------------------------

-----Face ao exposto, a senhora Presidente informou que solicitou à Drª. Ana 

Cristina Rosa, que se pronunciasse sobre o teor do referido Protocolo, a qual 

referiu que decorre do artigo 3º do mesmo que a entidade acolhedora não terá 

qualquer encargo financeiro durante a realização das atividades curriculares, 

pelo que poderá a senhora Presidente da Câmara, no âmbito das competências 

decorrentes da alínea a) nº1 conjugada com a alínea a) nº 2 do artigo 68º da Lei 

nº169/99, de 18 de setembro, com a redação dada pela Lei nº5-A/2002, de 11 de 

janeiro, aprovar o seu teor. Seguidamente, a senhora Presidente deu 

conhecimento da proposta de alterações apresentada pela jurista ao referido 

Protocolo.----------------------------------------------------------------------------------------------

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

2.6 – MANUEL HENRIQUES/RECLAMAÇÃO DE CONSUMO DE ÁGUA - A 

senhora Presidente deu conhecimento da reclamação do consumo de água por 

parte do consumidor Manuel Henriques, Vale do Laço, freguesia de Alvares, por 

rotura na canalização por variação brusca de pressão, a qual pode estar 

eventualmente ligada com a remodelação da rede de águas promovida pelo 

Município de Góis. De igual modo, deu conhecimento que consultados os 

serviços externos e respetiva unidade orgânica (DGUPA) os mesmos não 

informaram em tempo útil os consumidores da eventual pressão excessiva ou de 

alteração brusca consequência da remodelação da rede de abastecimento, 

conforme informação anexa ao processo.-----------------------------------------------------

-----Face ao exposto, e considerando a média de consumo do referido 

consumidor nos últimos meses é de 2,5 m3/mês, a senhora Presidente propôs 

que se facture ao consumidor 2m3 e não os 14 m3 lidos.--------------------------------

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

retificação da faturação do consumo de água.-----------------------------------------------

2.7 – JOSÉ AUGUSTO JESUS CERDEIRA/LEGALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO 

– A senhora Presidente referiu que o presente assunto vem na sequência do 

requerimento de legalização de casa de habitação, garagem e anexo 
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apresentado pelo munícipe José Augusto Jesus Cerdeira, imóveis construídos 

nos lotes 10 e 11 no loteamento na Rua Alice Sande, Pé Salgado em Góis.--------

-----Neste sentido, informou que o Serviço Jurídico e Contraordenações, após 

análise do processo em questão, em parecer datado de 26.04.13, anexo ao 

processo, refere que o procedimento que a Câmara deve tomar com vista à 

legalização e consequente concessão de alvará de autorização de utilização da 

moradia unifamiliar é a fusão dos dois lotes passando a existir o lote 10/11. Mais 

informou, que o artigo 27º do Decreto-Lei n.º 555/99, de 16 de dezembro com as 

ulteriores atualizações, prevê que o procedimento a adotar e quando é 

legalmente possível a alteração à licença de operação de loteamento. Preconiza 

este artigo que a requerimento do interessado, podem ser alterados os termos e 

condições da licença desde que não ocorra oposição escrita por parte da maioria 

dos proprietários dos lotes constantes do alvará. O interessado apresentou 

declaração de não oposição devidamente subscrita pelos restantes proprietários 

dos lotes que constituem a operação de loteamento. Refere ainda o artigo 27º a 

necessidade de prévia consulta pública, quando este requisito está previsto em 

regulamento municipal, o que não acontece, não carecendo consequentemente 

da referida consulta pública. Refere ainda o n.º6 do artigo 27º que no 

procedimento de alteração são utilizados os documentos constantes do processo 

que se mantenham válidos e adequados, promovendo a câmara municipal, 

quando necessário, a atualização dos mesmos.---------------------------------------------

-----Referiu ainda, que de acordo com o parecer jurídico supra, para a alteração 

ao loteamento tem competência a Câmara Municipal, de acordo com o 

preceituado no artigo n.º 8 do artigo 27º, as alterações à licença de loteamento, 

com ou sem variação do número de lotes, que se traduzam na variação das 

áreas de implantação ou de construção até 3%, desde que não impliquem 

aumento do número de fogos, alteração de parâmetros urbanísticos ou 

utilizações constantes de plano municipal de ordenamento do território, são 

aprovadas por simples deliberação da câmara municipal, com dispensa de 

quaisquer outras formalidades, sem prejuízo das demais disposições legais e 

regulamentares aplicáveis.------------------------------------------------------------------------ 
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-----Face ao exposto, a senhora Presidente propôs que o Executivo delibere no 

sentido de os lotes 10 e 11 passarem a constituir um único lote 10/11.---------------

-----A Câmara tomou conhecimento, e, de acordo com as informações anexas ao 

processo, deliberou por unanimidade que os lotes 10 e 11 passem a constituir 

um único lote 10/11.---------------------------------------------------------------------------------

2.8 - ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE ALMADA/SISTEMAS MULTIMUNICIPAIS 

DE RESÍDUOS – A Câmara tomou conhecimento da tomada de posição perante 

os órgãos do poder central da Assembleia Municipal de Almada em apoio à 

posição dos representantes dos nove municípios da Península de Setúbal sobre 

a intenção do governo de alienação das participações do Estado na empresa 

AMARSUL criada por acordo expresso e subscrito pelo Governo e os nove 

municípios, conforme comunicação remetida a esta autarquia em 06.05.13.-------

2.9 – PEDIDO DE 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), alterada pelas Leis nºs 

2072012, de 14 de maio, 64/2012, de 20 de dezembro e 66-B/2012, 31 de 

dezembro e no artº 12º do Decreto-lei nº127/2012, de 21 de junho, alterado pela 

Leinº66-B/2012, de 31 de dezembro, emitir uma autorização prévia favorável 

para que a Câmara Municipal autorize a assunção de compromissos plurianuais, 

tendo dado conhecimento que se pretende assumir os compromissos 

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

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

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

2.10 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA - A Câmara tomou conhecimento 

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

montante de um milhão, duzentos e cinquenta e seis mil, duzentos e quatro 

euros e trinta e quatro cêntimos.----------------------------------------------------------------- 

2.11 – PAGAMENTOS - A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos, 

relativos ao ano de dois mil e treze, constantes nas ordens  número oitocentos e 
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sessenta e sete a novecentos e setenta e oito no montante de duzentos e 

sessenta e oito mil, setecentos e quinze euros e setenta e um cêntimos.------------ 

2.12 – REQUISIÇÕES - A Câmara tomou conhecimento das requisições 

emitidas desde a última reunião até à presente data.-------------------------------------- 

2.13 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES - A Câmara tomou 

conhecimento de que não foi emitida nenhuma licença de obras particulares.------

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

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

-----a) Número doze, requerida por Carlos Jorge Simões Alves, Póvoa da 

Cerdeira – Góis.--------------------------------------------------------------------------------------

-----b) Número treze, requerida por Aristides Nunes Barata das Neves, Povorais 

– Góis.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.14 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -  

A senhora Presidente levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno 

de transferências correntes, datado do dia catorze de maio do ano em curso.-----

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

transferências correntes, no montante de vinte e cinco mil euros, cujo documento 

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

3 - APROVAÇÕES EM MINUTA: FALTAS, ATA DA REUNIÃO ANTERIOR; JOSÉ 

AUGUSTO JESUS CERDEIRA/LEGALIZAÇÃO DE CONSTRUÇÃO; PEDIDO DE 

AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS; 

DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.-------------------- 

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

-----a) Usou da palavra o senhor José António Vitorino Serra, que na qualidade 

de Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Góis agradeceu ao Município de 

Góis, na pessoa da senhora Presidente, por ter intercedido na reunião realizada 

na ARSC no passado mês de abril, para que os órgãos de administração 

pudessem in loco visitar alguns equipamentos concelhios ligados à área da 

saúde e bem estar social, fruto das questões colocadas na citada reunião, tendo 

no dia 07.05.13 sido realizado essa mesma visita. Informou que, relativamente 

ao licenciamento do Centro de Reabilitação e Bem – Estar Dr. José Domingos 
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da Ascensão Cabeças da Santa Casa da Misericórdia de Góis, já foram tomadas 

as devidas diligências junto da ARSC para que efetivamente se concretize a sua 

abertura ao público. Referiu ainda, que a sua maior preocupação é o 

funcionamento do Centro Municipal de Saúde e Ação Social, porquanto 

presentemente se tem verificado a redução do número de utentes, pelo que 

espera que não seja equacionada a hipótese de encerramento desta 

infraestrutura, porquanto presta um serviço imprescindível a todos quanto 

acolhe.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Deu conhecimento que efetivamente que o Centro de Saúde não está a 

cumprir com o estabelecido com a Santa Casa da Misericórdia de Góis, uma vez 

que há um profissional de saúde que se recusa a deslocar ao Centro Municipal 

para consulta aos utentes que se encontram acamados, tendo dado como 

exemplo que na passada semana houve um utente que se teve que deslocar 

deste equipamento ao Centro de Saúde uma vez que foi recusada a presença do 

médico. Referiu ainda, que será sempre preocupante o horário de encerramento 

do Centro de Saúde, pelas 18.00 horas ao fim de semana, uma vez que poderá 

daí resultar graves problemas para os utentes, tendo apresentado uma situação 

ocorrida durante o fim de semana, que um jogador de futebol sofreu uma fratura 

na cabeça e teve que se deslocar para o Centro de Saúde de Arganil, a fim de 

prestação de cuidados de saúde, facto que lamenta.-------------------------------------- 

-----Para terminar, o senhor José António Vitorino Serra solicitou que a Câmara 

interceda junto da empresa responsável pela empreitada da Casa Municipal da 

Cultura, para que cumpra com aquilo que prometeu junto da Direção da Santa 

Casa da Misericórdia de Góis, aquando a utilização do espaço onde está 

instalado o Centro Municipal e zona envolvente para realização de trabalhos que 

se prenderam com a referida empreitada. ----------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou o senhor José António Vitorino Serra que 

relativamente à parte que o Centro de Saúde não está a cumprir com a Santa 

Casa da Misericórdia de Góis, que essa situação seja transmitida a quem de 

direito, relembrando que o senhor Dr. José Tereso solicitou que esses casos 

fossem denunciados à ARSC.--------------------------------------------------------------------
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-----Mais referiu, que relativamente ao funcionamento do Centro de Saúde, 

solicitou reunião com a senhora Coordenadora desta unidade, a fim de 

desmitificar alguns comentário menos bons à sua pessoa, porquanto foi feita 

referência que a Câmara Municipal na reunião realizada na ARSC teceu 

comentários bastante negativos aos serviços prestados pelo Centro de Saúde de 

Góis, facto que não corresponde à verdade. Referiu ainda, que se houve alguém 

nessa mesma reunião que foi frontal na sua intervenção foi o senhor deputado 

Pedro Agostinho que por conhecimento in loco de algumas situações menos 

boas não se furtou à apresentação das mesmas. Informou ainda, que na visita 

ao Centro de Saúde de Góis a comitiva da ARSC pode constatar o 

funcionamento desta unidade, bem como a veracidade de alguns factos 

expostos em reunião.-------------------------------------------------------------------------------

----Quanto à solicitação do senhor Provedor relativamente a que a Câmara 

Municipal interceda junto da empresa J. B. Pires - Construções Lda, solicitou que 

seja oficialmente comunicado quais foram os bens pertença da Santa Casa da 

Misericórdia de Góis que se degradaram durante a empreitada da Casa 

Municipal da Cultura, para que oportunamente seja transmitido à empresa.--------

-----b) A senhora Maria de Lourdes da Costa Serôdio Barata, referiu que a 

comunicação social tem transmitido que todos os Centros de Saúde encerrarão 

pelas 22.00 horas, tendo solicitado à senhora Presidente se este assunto foi 

objeto de comunicação por parte dos responsáveis da ARSC aquando a sua 

deslocação a Góis. Referiu ainda, que também é do seu conhecimento algumas 

práticas menos profissionais, prestadas no Centro de Saúde de Góis, porquanto 

lamenta, uma vez que se os utentes se deslocam a esta unidade é por 

necessidade.------------------------------------------------------------------------------------------

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

conhecimento geral a obrigatoriedade de existência de um livro de reclamações 

em todos os serviços públicos, pelo que a ocorrência de situações “menos boas” 

em qualquer serviço devem ser objeto de reclamação.------------------------------------ 
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------A senhora Presidente reafirmou que durante a visita da ARSC os elementos 

do Conselho de Administração puderam verificar qual o funcionamento desta 

unidade de saúde, porquanto à hora de atendimento ao público estava a 

decorrer uma reunião com os profissionais que ali prestam serviço, tendo sido 

chamada a atenção pelo senhor Dr. Fernando Almeida que a realização de 

reuniões não devem ocorrer durante o horário de atendimento aos utentes. 

Relativamente ao alargamento do horário de funcionamento do SAP o que foi 

transmitido pela senhora Drª. Maria Augusta Conceição é que a tendência é para 

que seja uniformizado os horários praticados pelo SAP, tendo efetivamente 

havido uma abertura quanto ao prolongamento do horário durante o fim-de-

semana, porém não foi um compromisso assumido. Por último, referiu que é um 

direito dos utentes/munícipes do Centro de Saúde de Góis, bem como em outros 

serviços públicos, comunicarem a quem de direito sempre que verificarem que 

os serviços não prestam um atendimento profissional.------------------------------------

----c) Interveio o senhor Prof. José Albuquerque Moreira Ângelo, Diretor do 

Agrupamento de Escolas de Góis, que em seu nome pessoal e de todos os 

Alunos do 9º ano e Encarregados de Educação, agradeceu à Câmara Municipal 

na pessoa da senhora Presidente toda a colaboração prestada na visita dos 

alunos finalistas e docentes ao concelho de Oroso. Informou ainda, que está a 

ser elaborado um relatório desta visita o qual oportunamente será presente à 

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

-----d) Usou da palavra a senhora Professora Anabela Maria Ferreira Bernardo, 

Sub-Diretora do Agrupamento de Escolas de Góis, representante do órgão de 

gestão que acompanhou os alunos finalistas e docentes a Oroso, tendo 

prevalecido da oportunidade para agradecer à Câmara Municipal todo apoio e 

colaboração nesta visita, que foi muito gratificante e enriquecedora para todos 

que nela participaram. Apresentou uma breve resenha do programa que foi 

elaborado pelo Município de Oroso, o qual contemplou a visita a alguns serviços 

públicos e privados, monumentos, espaços culturais e de lazer no concelho de 

Oroso, Santiago de Compostela, Ordes e Corunha, sempre acompanhados por 

Técnicos e Guia disponibilizados pela Câmara de Oroso. Reafirmou que a visita 
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foi bastante gratificante tendo dado a oportunidade aos alunos de conhecerem 

uma cultura diferente da nossa a vários níveis, cultural, gastronómico, 

arquitectónico, religioso entre outros, pelo que reiterou em nome do 

Agrupamento, Alunos e Encarregados de Educação, o seu agradecimento à 

Câmara Municipal pelo apoio cedido ao Agrupamento de Escolas de Góis nesta 

iniciativa. Por último, apresentou cumprimentos do senhor Alcaide de Oroso à 

senhora Presidente da Câmara Municipal.----------------------------------------------------

-----A senhora Presidente congratulou-se pelas palavras dirigidas pelo senhor 

Director e Sub-Diretora do Agrupamento de Escolas de Góis, e pelo facto de a 

viagem ter sido do agrado de todos. Informou que já dirigiu o seu agradecimento 

ao senhor Alcaide de Oroso, D. Manuel Mirás Franqueira, pela amabilidade que 

teve em acolher os jovens alunos de Góis, esperando que em julho possa vir a 

retribuir tão afável acolhimento aos alunos e docentes de Oroso aquando a visita 

dos mesmos ao concelho de Góis.-------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

            A Presidente da Câmara Municipal,                       A Secretária, 

           ____________________________                     __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


