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-----No dia vinte e oito 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 – VOTO DE PESAR/FALECIMENTO DO SR. DOUTOR JOSÉ DOMINGOS DE 

ASCENSÃO CABEÇAS------------------------------------------------------------------------------------- 

2.3 – CIMPIN/PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO CENTRO----------------------- 

2.4 – AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL/DISPOSITIVO ESPECIAL DE 

COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS 2013------------------------------------------------------ 

2.5 – PROPOSTA DE LEI N.º 122/XII/REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS 

LOCAIS E COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS---------------------------------------------------- 

2.6 – NÚCLEO DE GÓIS DA FUNDAÇÃO PORTUGUESA DE CARDIOLOGIA DA 

ZONA CENTRO/APRESENTAÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS----------------------------------- 

2.7 – FIBROGLOBAL/REDE NOVA GERAÇÃO NO CONCELHO DE GÓIS-----------------  
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2.8 – I GALA DOS BOMBEIROS DO DISTRITO DE COIMBRA/HOMENAGEM 

ATRIBUÍDA À CÁMARA MUNICIPAL DE GÓIS----------------------------------------------------- 

2.9 – CCDRC/AÇÃO DE FORMAÇÃO – DIVULGAÇÃO DO SIRJUE 2013------------------ 

2.10 – PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA NO SANTANDER 

TOTTA----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.11 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS/PAGAMENTOS ATRAVÉS DO SISTEMA DE DÉBITOS DIRECTOS--------- 

2.12 – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO/AUTORIZAÇÃO 

PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS ---------------------------------- 

2.13 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA A CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇOS/BENEFICIAÇÃO DAS GALERIAS RIPÍCOLAS DO CONCELHO DE 

GÓIS - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO À DELIBERAÇÃO DO EXECUTIVO DE 

12.03.2013------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.14 – PÓLO INDÚSTRIAL DE GÓIS/PROPOSTA DE ALIENAÇÃO DO LT. Nº 1--------- 

2.15 – PÓLO INDÚSTRIAL DE GÓIS/PROPOSTA DE ALIENAÇÃO DO LT. Nº 3-

FRAÇÃO C------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.16 – PEDIDOS DE ISENÇÃO DE IMT----------------------------------------------------------------- 

2.17 – PROCESSO DE INSOLVÊNCIA DA EMPRESA J.B.PIRES, LDA./PARECER 

JURIDÍCO------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.18 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA---------------------------------------------------------- 

2.19 – PAGAMENTOS--------------------------------------------------------------------------------------- 

2.20 – REQUISIÇÕES---------------------------------------------------------------------------------------- 

2.21 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES------------------------------------------ 

2.22 – PARECER PRÉVIO GENÉRICO/COMUNICAÇÃO MENSAL DA 

CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS-------------------------------------------------- 

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

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

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

1.1 – FALTAS - Não houve.----------------------------------------------------------------------- 

1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE – A senhora Presidente 

iniciou a sua intervenção solicitando ao Executivo a introdução dos seguintes 

pontos na ordem de trabalhos:------------------------------------------------------------------- 

2.23 – RUI GERMANO LEMOS QUEIRÓS/COMUNICAÇÃO DE INTENÇÃO DE 
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ADPATAÇÃO DE IMÓVEL.-----------------------------------------------------------------------

2.24 – VOTO DE PESAR/FALECIMENTO DE LUÍS MIGUEL ALVES DAS 

NEVES SANCHES.----------------------------------------------------------------------------------

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

citados pontos na ordem de trabalhos.---------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente continuou, dando conhecimento da sua presença na 

reunião da Assembleia Distrital de Coimbra, a qual se realizou no p.p. dia 

24.05.13  no Município de Soure. Referiu que a Câmara Municipal de Soure é a 

Autarquia que preside a este órgão, integrando os Municípios de Góis e Miranda 

do Corvo a Mesa da Assembleia Distrital. Informou que em conformidade com as 

disposições legais em vigor as Assembleias Distritais têm de apresentar até ao 

dia 30.06.13 relação de todo o património financeiro e imobiliário. Para tal, foi 

constituída uma Comissão cujo objetivo é até meados do mês de junho 

apresentar o inventário de todo o património para que até 30.06.13 a Assembleia 

Distrital em sede de reunião, decida o destino do património.  Informou ainda, 

que na reunião de 24.05.13, foram veiculas várias propostas, entre as quais a 

distribuição do “património” financeiro pelas 17 Câmaras Municipais e o 

património imobiliário poder vir a fazer parte integrante da nova Comunidade 

Intermunicipal designada “Região de Coimbra”. Sobre a conclusão deste 

processo, informou que oportunamente será dado conhecimento ao Executivo.--- 

-----Continuou, dando conhecimento de que o Ministério da Economia e do 

Emprego comunicou em 20.05.13, a publicação do Aviso no Diário da República 

do pedido de direitos de prospeção e pesquisa de depósitos minerais de ouro, 

antimónio, prata, cobre, chumbo, zinco, estanho, tungsténio e metais 

associados, no concelho de Góis, requerido pela empresa EDM – Empresa de 

Desenvolvimento Mineiros, recaindo estes trabalhos na Mina designada por 

Escadia Grande. Mais informou, que teve a oportunidade de reunir com a 

empresa e que irão ter uma equipa Técnica no terreno pelo menos durante dois 

meses..-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----De seguida, a senhora Presidente deu conhecimento do ofício remetido pela 

ANMP, datado de 21.05.13 relativamente à Lei nº11-A/2013, de 28 de janeiro no 
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que concerne às freguesias criadas por alteração dos limites territoriais. Informou 

que nos termos do nº2 do artº 2º da Lei nº11-A/2013, “considera-se criada por 

alteração dos limites territoriais a freguesia cuja circunscrição territorial constitua 

o resultado de alterações das circunscrições territoriais de outras freguesias, 

independentemente da agregação destas”. Mais informou, ser seu entendimento 

e do contato que fez a um membro efetivo da ANAFRE, esta situação não se 

aplica no concelho de Góis.-----------------------------------------------------------------------

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

considerou que a Associação Nacional de Municípios Portugueses apenas 

transcreveu aquilo que vem plasmado na Lei, não sendo esclarecedora quanto à 

aplicação da mesma às freguesias.-------------------------------------------------------------

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia referindo que a legislação é 

bastante clara quanto à aplicabilidade da mesma, pelo que esta não irá surtir 

efeitos no concelho de Góis.----------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente prosseguiu, informando que por deliberação do 

Conselho Municipal de Educação, no próximo dia 31.05.13 irá ser comemorado 

o Dia Mundial da Criança, para o qual foram programadas um conjunto de 

atividades no Parque do Cerejal, Pavilhão Gimnodesportivo e na própria sede do 

Agrupamento de Escolas, convidando todo o Executivo a associar-se a esta 

iniciativa.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais informou que no dia 05.06.13 irá assinalar-se o Dia Mundial do 

Ambiente com a “Iª. Conferência sobre a Serra da Lousã - Recursos e Produtos 

Turísticos”, numa promoção da Lousitânea, que terá lugar no Auditório da 

Biblioteca Municipal, com início pelas  09.30 horas. Informou que as temáticas a 

abordar são bastante interessantes para as quais foram convidados oradores 

nas áreas, pelo que dirigiu o convite ao Executivo para se associar a esta 

iniciativa.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Informou ainda, que no dia 06.06.13, irá realizar-se a VIª Feira da Formação 

e Emprego, ação promovida pela ADIBER e CLDS em parceria com o Município 

de Góis e outras entidades locais.---------------------------------------------------------------

-----Prosseguiu, endereçando as suas felicitações à Associação de Juventude de 
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Góis, pela inauguração da sua sede na Praça da República, mas sobretudo pelo 

trabalho que tem vindo a desenvolver junto dos jovens de Góis e da comunidade 

em geral, porquanto mostram ser uma Equipa interessada em promover 

atividades lúdico-pedagógicas sejam como promotores das mesmas ou em 

plena parceria com outras instituições locais, mostrando o seu pleno interesse 

em participar na vida ativa do Município. Relembrou, que terminada a fase de 

discussão pública do Regulamento do Conselho Municipal de Juventude, o 

mesmo será em breve presente ao Executivo e submetido à apreciação da 

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

-----A senhora Presidente dirigiu um agradecimento a todos quanto estiveram 

presentes na inauguração da ampliação da E.B.1/Jardim de Infância de Góis, 

nomeadamente aos alunos e pais, agradecimento extensivo à Direcção do 

Agrupamento, ao pessoal docente e não docente. Prevaleceu-se da 

oportunidade para reiterar o seu agradecimento à Drª. Isabel Damasceno, vogal 

executiva do Programa Mais Centro da CCDRC, pela sua presença e pela 

colaboração da entidade que representa neste projeto.-----------------------------------

-----Informou ainda, que no âmbito do projeto de Empreendedorismo nas Escolas 

da Comunidade Intermunicipal do Pinhal Interior Norte, decorreu em Figueiró dos 

Vinhos, no passado dia 18.05.13, a segunda edição do Concurso Intermunicipal 

de Ideias de Negócio, no qual concorreram os alunos vencedores do 

Agrupamento de Escola de Góis, tendo o primeiro prémio sido atribuído aos 

alunos que representaram o Município de Tábua.------------------------------------------ 

1.3 – INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES – Usou da palavra a 

senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz, informando que 

somente na véspera da presente reunião é que teve acesso aos documentos, 

facto que lamenta, porquanto não teve tempo necessário para os analisar, como 

gostaria.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----De seguida, questionou sobre a utilização da circular externa de Carvalhal 

dos Pombos, uma vez que reparou que até há bem pouco tempo estiveram 

umas pedras a condicionar a circulação de trânsito, verificando-se no presente a 

existência de gradeamento, pelo que tudo indica que a circulação do trânsito 
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continua a estar condicionada nesta via.------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que sobre a entrega da documentação para a 

reunião, a mesma foi realizada na sexta-feira, dia 24.05.13. Foi realizado um 

contacto telefónico prévio com os senhores Vereadores eleitos pelo PSD. De 

facto não foi possível contactar a senhora Vereadora Maria Helena Antunes 

Barata Moniz pelo que  a senhora Presidente apresentou as suas desculpas.-----

-----Relativamente ao gradeamento na circular externa do Carvalhal dos 

Pombos, informou que este substituiu a barreira de pedras ali existente, por 

forma a que a empresa responsável pela empreitada procedesse à conclusão de 

trabalhos de sinalética no piso e acessos a propriedades.--------------------------------

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

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

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

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

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

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

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

2.2 – VOTO DE PESAR/FALECIMENTO DO SR. DOUTOR JOSÉ DOMINGOS 

DE ASCENSÃO CABEÇAS – Sob proposta da senhora Presidente, a Câmara 

deliberou por unanimidade aprovar um Voto de Pesar à Família do senhor Dr. 

José Domingos de Ascenção Cabeças, pelos reconhecidos serviços prestados a 

este Município, no exercício das suas funções enquanto Autarca, na qualidade 

de Presidente da Assembleia Municipal de Góis e Presidente da Câmara 

Municipal de Góis, de 1989 a 2005, manifestando a total solidariedade e 

profundo pesar a toda Família, pela sua irreparável perda.------------------------------

2.3 – CIMPIN/PROGRAMA OPERACIONAL REGIONAL DO CENTRO - A 

Câmara tomou conhecimento dos dados relativos ao Programa Operacional 

Regional do Centro, com a execução a 30.04.13, conforme comunicação 

remetida a esta autarquia pela CIMPIN em 08.05.13.--------------------------------------

2.4 – AUTORIDADE NACIONAL DE PROTEÇÃO CIVIL/DISPOSITIVO 

ESPECIAL DE COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS 2013 - A Câmara 
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tomou conhecimento da mensagem do dispositivo especial de combate a 

incêndios florestais, conforme comunicação remetida pela Autoridade Nacional 

de Proteção Civil em 16.05.13.-------------------------------------------------------------------

2.5 – PROPOSTA DE LEI N.º 122/XII/REGIME FINANCEIRO DAS 

AUTARQUIAS LOCAIS E COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS – A senhora 

Presidente informou que o Governo apresentou à Assembleia da República a 

Proposta de Lei nº 122/XII, que estabelece o regime financeiro das autarquias 

locais e das entidades intermunicipais, e que revogará a Lei nº2/2007, de 15 de 

janeiro (Lei das Finanças Locais). A Proposta de Lei em causa foi analisada pelo 

Conselho Diretivo e pelo Conselho Geral da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, em diversas reuniões destes órgãos, tendo sido dado 

conhecimento a todos os Municípios das respetivas tomadas de posição, 

assunto presente em anterior reunião do Executivo. --------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e após análise aos documentos, deliberou 

por unanimidade subscrever:---------------------------------------------------------------------

-----a) A Declaração da ANMP, cuja cópia integra o Anexo I da presente Ata, a 

qual consubstancia-se num conjunto de sugestões e recomendações, dando 

especial ênfase ao carácter redutor e constrangedor da nova proposta de Lei, 

porquanto o que se deseja é o cumprimento da Lei das Finanças Locais, 

aprovada no ano de 2007. A referida Declaração é para ser remetida ao 

Presidente da República, Assembleia da Republica e Governo.------------------------

-----b) Sugerir aos órgãos municipais a denuncia dos atuais contratos de 

execução, previstos no Decreto-Lei nº144/2008, relativos ao exercício de 

competências, pelos Municípios, no âmbito da Educação, que abrangem no seu 

âmbito as matérias relativas ao pessoal não docente, à gestão do parque escolar 

e às atividades de enriquecimento curricular;------------------------------------------------

-----c) Acentuar a recomendação a todos os órgãos autárquicos que suscitem 

perante os deputados eleitos pelos círculos eleitorais respetivos a enorme 

responsabilidade que assumiram perante os eleitores ao aprovarem esta 

proposta de Lei;--------------------------------------------------------------------------------------

-----d) Solicitar audiências com carácter de urgência a Suas Excelências o 
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Presidente da República, a Presidente da Assembleia da República e o Primeiro-

Ministro, para que se possa expor o quadro de consequências da Proposta de 

Lei e dos seus reflexos ao nível da sustentabilidade do Poder Local.-----------------

2.6 – NÚCLEO DE GÓIS DA FUNDAÇÃO PORTUGUESA DE CARDIOLOGIA 

DA ZONA CENTRO/APRESENTAÇÃO DOS ÓRGÃOS SOCIAIS - Foi presente 

o ofício do Núcleo de Góis da Fundação Portuguesa de Cardiologia da Zona 

Centro, datado de 17.05.13, dando conhecimento dos órgãos sociais.---------------

-----A senhora Presidente referiu que o Núcleo de Góis, promoveu no dia 

27.05.13 uma caminhada na freguesia de Góis, tendo já colaborado com o 

Município na iniciativa comemorativa do Dia Mundial da Dança, com um rastreio 

de tensão arterial.------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz informou que os 

elementos que constituem os órgãos sociais, não representam qualquer 

Instituição, sendo os mesmos voluntários. Relativamente ao cartas de divulgação 

da caminhada promovida pelo Núcleo de Góis da Fundação Portuguesa de 

Cardiologia da Zona Centro, mencionou o seu desagrado pela inclusão das fotos 

da senhora Presidente e Vice-Presidente no referido cartaz, porquanto é sua 

opinião que houve um claro aproveitamento político. Referiu ainda, que este 

Núcleo emergiu da sociedade civil pela mão da Drª. Amélia Sequeira e da Enfª. 

Isabel Afonso, e sem qualquer intenção político-partidária, sendo um facto que 

reconhece e saúda o papel interventivo das autarquias locais em causas como 

esta que promovem o bem-estar físico e social das suas populações. Porém 

jamais concordará que a promoção destas ações sejam aproveitadas para a 

promoção de figuras políticas. Referiu ainda, que segundo informação, a 

senhora Presidente do Núcleo não teve conhecimento do cartaz, facto que 

lamenta, uma vez que a conceção do mesmo deveria ter merecido o aval do 

Núcleo, constatando ainda, incorreções no cartaz. Referiu ainda, ser esta a sua 

opinião pessoal e que não vincula o Núcleo.-------------------------------------------------

-----A senhora Presidente iniciou a sua intervenção referindo que esperava da 

senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz em vez de críticas um 

agradecimento pela disponibilidade do Município de Góis em colaborar na 
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conceção  e impressão do cartaz, porque sempre que a Câmara colabora em 

iniciativas promovidas por outras entidades, muitas vezes deixa de fazer o seu 

próprio trabalho.--------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais referiu que não teve qualquer interferência na escolha da foto. Tratou-

se de um trabalho concebido e produzido pelo Gabinete de Design do Município, 

o qual é por muitos reconhecido, como um Gabinete de excelência. Referiu 

ainda, que a maioria socialista não necessita de cartazes para se promover, 

porquanto entende que a melhor promoção é através do trabalho que se faz em 

prol do desenvolvimento de Góis. Mais referiu, que o cartaz foi do prévio 

conhecimento da senhora Drª. Amélia Sequeira, Presidente do Núcleo de Góis, a 

qual concordou com a proposta apresentada. Terminou, referindo que doravante 

o Município vai reanalisar as parcerias, porque não podem as mesmas ter a 

critica como retorno.---------------------------------------------------------------------------------

-----Usou da palavra o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues que 

corroborou com as palavras da senhora Presidente, nomeadamente no que 

concerne ao facto de não ter havido qualquer aproveitamento político no que 

concerne à foto colocada no cartaz de divulgação da atividade.------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e felicitou os órgãos sociais fazendo votos 

para que tenham sucesso nas ações que pretendem implementar na prevenção 

e redução da morbilidade e mortalidade por doenças cardio-vasculares.------------

2.7 – FIBROGLOBAL/REDE NOVA GERAÇÃO NO CONCELHO DE GÓIS -  

Foi presente o ofício da Fibroglobal, datado de 13.05.13, dando conhecimento da 

conclusão da instalação da rede de nova geração do concelho de Góis.-------------

-----A senhora Presidente informou que aquilo que parecia uma “miragem” está 

concretizado e a rede está disponível para acesso dos operadores de 

telecomunicações nela interessados, num conjunto de lugares que abrangem 

cerca de 50% da população do concelho. A infraestrutura construída, irá permitir 

a disponibilização de serviços avançados de banda larga, tais como, o acesso à 

internet de alta velocidade, partilha de vídeo e ofertas avançadas de “triple-play” 

(voz, internet e televisão), serviços avançados interativos como telemedecina, 

administração pública em linha e ensino em linha, entre outros, passarão assim 
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a estar ao alcance das populações abrangidas. Mais informou, que a Fibroglobal 

não atuará como operador retalhista, tendo para o efeito, celebrado um contrato 

com a PT Comunicações a qual iniciou a disponibilização dos seus serviços no 

concelho desde o dia 13 de maio. Informou ainda, que os clientes finais 

interessados em usufruir dos serviços de telecomunicações sobre fibra ótica 

deste operador, poderão, assim contactar o seu serviço de atendimento, através 

do número telefónico 16200. A Fibroglobal disponibilizará também o acesso à 

sua rede a qualquer outro operador de telecomunicações que venha a 

manifestar interesse em oferecer nos locais cobertos, serviços de 

telecomunicações sobre fibra ótica. De igual modo, deu conhecimento que esta 

informação consta no site da Fibroglobal, em www.fibroglobal.pt.----------------------

------A senhora Presidente deu ainda conhecimento que a Fibroglobal manifestou 

o agradecimento ao Município por todo o envolvimento e empenho demonstrado 

no apoio ao projeto “Rede de Nova Geração da Zona Centro”. Deu também 

conhecimento, que oportunamente irá ser agendada uma reunião com a 

empresa com o intuito de saber qual a melhor forma de divulgação dos serviços 

aos munícipes.----------------------------------------------------------------------------------------

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

Rede de Nova Geração, está disponível em toda a Vila de Góis, Alvares, Cortes 

e Chã de Alvares, Monteira, Várzea Grande e Várzea Pequena, Cabreira, 

Bordeiro e Ponte do Sótão.------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que a Casa Municipal da Cultura poderá vir a 

usufruir destes serviços pelo que solicitou ao senhor Vereador Mário Barata 

Garcia que diligenciasse nesse sentido.-------------------------------------------------------

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

2.8 – I GALA DOS BOMBEIROS DO DISTRITO DE COIMBRA/HOMENAGEM 

ATRIBUÍDA À CÁMARA MUNICIPAL DE GÓIS - A Câmara tomou 

conhecimento da homenagem à Câmara Municipal proposta pela Associação 

Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis na 1ª Gala dos Bombeiros do 

Distrito de Coimbra, realizada no p.p. dia 18.05.13 no Casino da Figueira da Foz, 

cuja cópia do elogio constitui o Anexo II da presente Ata.--------------------------------
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-----A senhora Presidente reiterou o seu agradecimento em nome do Executivo à  

Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis pela 

distinção ao Município de Góis.------------------------------------------------------------------

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia prevaleceu-se da 

oportunidade para agradecer a homenagem feita ao Município de Góis. Contudo, 

referiu que na sua ótica ao fazerem menção aos Presidentes de Câmara, 

deveriam de igual modo terem incluído o senhor Victor Manuel Nogueira Dias e o 

senhor Engº Augusto Nogueira Pereira. Referiu ainda, que irá comunicar à 

Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis as 

palavras que ora mencionou.---------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que a postura que a Câmara Municipal tem 

perante a Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis, foi 

sempre igual à dos Executivos anteriores, porquanto reconhece o trabalho que 

esta Instituição tem vindo a desenvolver no socorro e auxílio às populações.------

2.9 – CCDRC/AÇÃO DE FORMAÇÃO – DIVULGAÇÃO DO SIRJUE 2013 - A 

senhora Presidente informou que inserido no âmbito do novo Regime Jurídico da 

Urbanização e da Edificação, o “SIRJUE”, ao serviço de autarquias, Comissões 

de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) e outras entidades 

externas que têm de se pronunciar num processo de licenciamento, vai permitir 

ganhos de produtividade nos serviços e níveis de satisfação elevados junto dos 

requerentes. Mais informou, que com esta nova ferramenta, desde o dia de 

entrada de um pedido de licenciamento até à entrega dos pedidos de 

autorização junto das entidades externas decorrem apenas cinco dias. A partir 

desse momento, as entidades externas têm 20 dias para darem o seu parecer, 

período findo o qual os pedidos são tacitamente aprovados. Assim, um mês 

depois de iniciado o processo, a autarquia está em condições de informar o 

requerente, via e-mail, para que proceda ao pagamento das taxas e possa iniciar 

a sua obra.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Neste contexto, informou que a CCDRC na pessoa da Engª. Maria de Lurdes 

Abrunhosa, promoveu em Góis no dia 27.05.13, uma ação de 

formação/divulgação sobre esta temática dirigida aos Técnicos da DGUPA e 
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Juristas da Autarquia, a qual foi bastante enriquecedora para os trabalhadores e 

colaboradores que exercem funções na área da temática abordada.------------------

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

2.10 – PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA NO SANTANDER 

TOTTA – Foi presente a informação da Drª. Sara Mendes, Chefe da Divisão de 

Administração Geral, datada de 22.05.13, relativa à proposta de abertura de 

conta bancária no Santander Totta, cuja cópia constitui o Anexo III da presente 

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

-----A senhora Presidente informou que na sequência de várias soluções 

/serviços disponibilizados ao Município pelo banco Santander Totta e para 

operacionalizar a solução Home Deposit é necessário proceder-se à abertura de 

uma nova conta naquela Instituição bancária. Mais informou, que a solução 

Home Deposit permite através de um equipamento disponibilizado pelo banco e 

instalado na Câmara Municipal, efetuar depósitos em numerário e em cheques 

nas contas tituladas pelo Município na própria instituição, sem que para tal haja 

necessidade de deslocação ao banco. Desta forma os depósitos são efetuados 

independentemente dos horários de abertura e/ou encerramento das instalações 

físicas do banco. De seguida, e de acordo com a informação supra, a senhora 

Presidente deu conhecimento das vantagens associadas à mesma.------------------

-----Informou ainda, que para a implementação desta solução, não existe 

qualquer custo direto associado, isto é, o Município não despenderá qualquer 

meio financeiro para pagamento deste serviço e dos serviços a ela associado. 

De igual modo, deu conhecimento das condições para se poder usufruir deste 

serviço, considerando um valor médio mensal de depósitos em dinheiro e 

cheque efetuado pelo Município.----------------------------------------------------------------- 

-----Por último, informou que para cumprir com a contrapartida que cabe ao 

Município, a intenção é proceder à abertura de uma conta bancária onde será 

depositado o valor necessário e que respeitará a verbas de operações de 

tesouraria, como sejam as verbas de cauções.----------------------------------------------

-----De acordo com o disposto no artigo 8º da Norma de Controlo Interno e no 

ponto 2.9.10.1.2 do POCAL aprovado pelo Decreto-Lei nº54-A/2009, de 22 de 
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fevereiro, alterado pela Lei nº162/99, de 14 de setembro, pelos Decretos-Lei 

nºs315/2000, de 2 de dezembro e 84-A/2002, de 5 de abril e pela Lei nº60-

A/2005, de 30 de dezembro, a senhora Presidente propôs ao Executivo que se 

proceda à abertura de uma conta bancária à ordem titulada pelo Município de 

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

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

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

2.11 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/PAGAMENTOS ATRAVÉS DO SISTEMA DE 

DÉBITOS DIRECTOS – Foi presente a informação da Drª. Sara Mendes, Chefe 

da Divisão de Administração Geral, datada de 22.05.13, relativa à emissão de 

parecer prévio vinculativo para contratação de serviço de pagamento através do 

sistema de débitos diretos, cuja cópia constitui o Anexo IV da presente Ata.--------

-----A senhora Presidente informou que o sistema de débitos diretos é uma 

solução que permite a cobrança centralizada de vários serviços prestados. É 

uma solução que já é atualmente utilizada pelo Município para a cobrança da 

faturação dos serviços de água, saneamento e resíduos, quando o modo de 

pagamento é o designado débito em conta.--------------------------------------------------

-----Mais informou, que a escolha do Município recaiu sobre o Banco Santander 

Totta, SA, por apresentar condições mais vantajosas, isto é, face ao atual 

prestador de serviço há um diferencial na prestação do mesmo de cerca de 

10.000,00€/ano. Informou que o procedimento a adotar será o ajuste direto, 

regime simplificado, nos termos previstos nos artigos 127º e 128º do CCP.---------

----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 pagamento através do sistema de débitos diretos ao 

Banco Santander Totta, SA.----------------------------------------------------------------------

2.12 – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM 



.   
                                                      

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

 

  14 

 

ATRASO/AUTORIZAÇÃO PARA A 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 V da presente Ata.--------------------------------------

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

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

2.13 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA A 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/BENEFICIAÇÃO DAS GALERIAS 

RIPÍCOLAS DO CONCELHO DE GÓIS - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO À 

DELIBERAÇÃO DO EXECUTIVO DE 12.03.2013 – Foi presente a informação 

da Drª. Sara Mendes, Chefe da Divisão de Administração Geral, datada de 

23.05.13, relativa à proposta de alteração à deliberação do Executivo de 

12.03.13, referente ao assunto em epígrafe, cuja cópia constitui o Anexo VI da 

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

-----A senhora Presidente informou que na referida reunião do Executivo, foi 

deliberado por unanimidade emitir parecer prévio vinculativo à aquisição de 

serviços de beneficiação das Galerias Ripícolas do concelho de Góis, 

decorrendo a prestação de serviços por um período de dois anos. No entanto, 

verificou-se que os 24 meses autorizados, ultrapassam o prazo determinado na 

candidatura aprovada pelo PRODER, isto é, a obra tem que estar concluída 

física e financeiramente até 31.12.14.----------------------------------------------------------

-----Face ao exposto, a senhora Presidente propôs que se proceda à alteração à 

deliberação de 12.03.13, relacionada com a emissão do parecer prévio favorável 

para contratação destes serviços, na parte respeitante ao prazo de execução, 

devendo o mesmo passar de 2 anos para 10 meses. Mais acrescentou, que da 
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alteração do prazo de execução, verifica-se ainda a necessidade de se proceder 

a um ajustamento aos valores cabimentados para os anos de 2013 e 2014 e que 

são os constantes na informação anexa.------------------------------------------------------

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

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

2.14 – PÓLO INDÚSTRIAL DE GÓIS/PROPOSTA DE ALIENAÇÃO DO LT. Nº 

1 - A senhora Presidente informou que a empresa Vicente & Vicente - Indústria 

de Iluminação e Decoração, Lda.,  manifestou o interesse em adquirir o lote nº 1 

no Pólo industrial de Góis, o qual se encontra inscrito na matriz urbana nº2995 

da freguesia e concelho de Góis, descrito na Conservatória do Registo Predial 

de Góis sob o nº4451/19831015 da mesma freguesia, com as seguintes 

confrontações a Norte: Câmara Municipal de Góis; Sul: João Rosa Simões; 

Nascente – Arruamentos; Poente – António José.------------------------------------------

-----Neste sentido, deu conhecimento do parecer elaborado pelo senhor 

consultor Jurídico da Autarquia, Dr. Pedro Pereira Alves, o qual constitui o Anexo 

VII da presente Ata. Referiu que no aludido parecer é emitida opinião clara e 

objetiva sobre as três questões colocadas pelo representante legal da empresa, 

ou seja, a aquisição do pavilhão e logradouro sem quaisquer ónus ou encargos 

que inviabilizem recurso a um financiamento bancário com hipoteca do imóvel, a 

possibilidade da empresa poder beneficiar do faseamento do pagamento do 

preço ajustado, em sete prestações anuais, iguais sem juros, com um período de 

carência de dois anos, a contar da data da celebração da escritura de compra e 

venda, ao abrigo do artigo 9º do Regulamento da Zona Industrial e finalmente a 

pretensão de beneficiar da isenção de IMT.--------------------------------------------------

----Sobre a primeira questão relativa à transmissão do imóvel sem ónus ou 

encargos nos contornos definidos trata-se de uma decisão estritamente política. 

A empresa tem interesse em que não fique registada qualquer cláusula que 

inviabilize um futuro financiamento garantido pela hipoteca do pavilhão. A 

Câmara Municipal tem todo o interesse em que a empresa continue a laborar 

com o significativo número de postos de trabalho já criados e mantidos ao longo 

desta crise. Por outro lado, pretende a garantia de que ao conceder o 
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pagamento em prestações, tal valor vai ser pago. Contudo, e em conformidade 

com o parecer jurídico, não é fácil conciliar estes dois interesses antagónicos. A 

cláusula de reversão afasta praticamente a possibilidade da empresa recorrer ao 

crédito hipotecário. Nesta aparente conflitualidade de interesses, onde se correm 

riscos de parta a parte, entrará certamente o factor político. Haverá argumentos 

para decidir num ou noutro sentido, depende da estratégia política e do que se 

pretende para um concelho tão desertificado e tão carenciado de organizações 

criadoras de riqueza e emprego. A Câmara Municipal, através dos 

representantes eleitos saberá encontrar a decisão, impregnada de riscos, é 

certo, que melhor servirá os interesses do concelho. No que concerne à segunda 

questão, ou seja o faseamento do preço em 7 prestações anuais, com dois anos 

de carência, sendo um beneficio consignado no regulamento da Zona Industrial 

de Góis e que nunca foi alterado,  a empresa poderá servir-se dessa faculdade, 

que, de per si, já constitui um bom incentivo. Caso se decida pelo pagamento 

faseado deve estabelecer-se que a falta de pagamento de uma das prestações 

dentro  do prazo estipulado determina o imediato vencimento das restantes, 

devendo-se acautelar também a possibilidade de se exigir o pagamento integral 

antes do seu vencimento, caso se verifique uma redução percentual (a definir) 

dos postos de trabalho ora existentes, ou uma iminente ruptura da empresa.------

-----A senhora Presidente informou que para além do parecer jurídico, foi 

solicitada uma avaliação externa ao prédio, a qual fica a constituir o Anexo VIII 

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

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

referiu ser seu entendimento que tudo aquilo que o Executivo possa fazer para 

benefício dos empresários instalados no concelho devo-o fazer. No que 

concerne à presente empresa, referiu concordar com o solicitado, não só pela 

seriedade de quem a gere, mas também pelo número de postos trabalhos 

existentes, pelo que é importante este apoio para que possa continuar a 

contribuir para o desenvolvimento do concelho. Referiu ainda, que como se trata 

de um assunto delicado desejaria ter tido mais tempo para reflectir sobre o 

mesmo, facto que o deixa desconfortável quanto à sua votação, sendo que não 
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inviabilizará a decisão da Câmara, mencionando que o seu sentido de voto à 

solicitação requerida pelo empresário será favorável, pelo que irá ser solidário 

com a maioria socialista. Relativamente à avaliação externa, referiu não 

conhecer o Técnico que a efetuou e se o valor apresentado corresponde ao real 

valor, uma vez que considera que se a avaliação tivesse sido efetuada por uma 

pessoa do concelho possivelmente teria uma melhor noção da realidade deste 

território. -----------------------------------------------------------------------------------------------

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

comungar com as palavras do seu colega de bancada. Mais referiu, estar 

perante um assunto que merecia uma melhor reflexão da sua parte, no sentido 

de votar “confortavelmente” sobre o mesmo, pelo que se tivesse tido a 

oportunidade prévia de acesso à documentação (avaliação e parecer jurídico), 

com certeza que o seu sentido de voto seria outro, não se sentindo em 

condições para votar o mesmo favoravelmente, pelo que irá abster-se.--------------

-----A senhora Presidente, informou que o Executivo somente terá que se 

pronunciar no sentido de autorizar o pagamento em prestações nos termos 

previstos no Regulamento e de não ficar registada qualquer cláusula que 

inviabilize um futuro financiamento garantido pela hipoteca do pavilhão, uma vez 

que a decisão de alienação deste património é uma competência da Presidente 

da Câmara decorrente da delegação de competências autorizada em 

28.12.2010.  Porém é seu entendimento que o Executivo deve ter conhecimento  

de todo o processo e pronunciar-se sobre o mesmo.--------------------------------------

-----Relativamente à avaliação externa, informou que solicitou intervenção de um 

perito externo nesta área, com o intuito do mesmo fazer uma avaliação o mais 

objetiva e imparcial possível, uma vez que internamente já tinha sido realizada 

uma avaliação ao imóvel pelos serviços da DAG em articulação com a DGUPA e 

com o senhor Dr. Pedro Pereira Alves, Consultor Jurídico. ------------------------------

-----Referiu ainda, ser interesse do Executivo apoiar os empresários do concelho, 

não podendo ser esquecida a necessidade de salvaguardar também o interesse 

municipal. Contudo, referiu que se trata de uma empresa radicada em Góis há 

vários anos, que apesar das crises existentes no sector e da crise económica 
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que se faz sentir no país, tem vindo a desenvolver um trabalho meritório, gerador 

de emprego e de riqueza no concelho.---------------------------------------------------------

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

decisão de venda está assumida pelo valor apresentado, cabendo somente ao 

Executivo deliberar no sentido do pagamento em prestações e pronunciar-se 

sobre o não registo de qualquer cláusula que inviabilize um futuro financiamento 

garantido pela hipoteca do pavilhão. Nesse sentido, questionou o senhor 

Consultor Jurídico da possibilidade de elaboração de documento onde conste o 

teor da cláusula de reversão, a fim de salvaguardar os interesses do Município, 

em que fique exarado se porventura não houver lugar ao pagamento efetivo das 

prestações o imóvel reverterá a favor da Câmara Municipal.----------------------------

-----Dada a palavra ao Senhor Consultor Jurídico esclareceu que qualquer ónus 

objeto de registo inviabilizará o recurso ao crédito hipotecário por parte da 

empresa. Em sua opinião a cláusula de reversão não deve ficar registada mas 

deve a Câmara prevenir uma situação de eventual insolvência para que o 

Município não fique prejudicado relativamente a esta situação de alienação do 

pavilhão. O Município poderá salvaguardar nesta situação, é que o pavilhão se 

mantenha e que seja utilizado, e que conforme consta no Regulamento que não 

poderá ser utilizado para outro fim que não seja industrial, sendo que no seu 

ponto de vista está assegurado o permanente funcionamento daquele pavilhão 

para fins industriais. Quanto ao valor atribuído ao pavilhão, referiu que o mesmo 

está plasmado no Regulamento, pelo que o valor apresentado estará em 

conformidade. Pelo que pode verificar, se avaliar o pavilhão sem as benfeitorias  

realizadas, trata-se de um pavilhão em muito mau estado de conservação, sendo 

sua opinião que pelo valor de compra apresentado, dificilmente alguém, nesta 

conjuntura económica e financeira, procederia à sua aquisição.------------------------

----A senhora Presidente referiu que o pedido de aquisição do referido lote pela 

empresa Vicente & Vicente é um verdadeiro ato de coragem, porquanto não 

tinha necessidade de fazer a aquisição, dado ao abrigo do Regulamento poderia 

efectivamente solicitar à Câmara Municipal a cedência do prédio para ali 

expandir a sua atividade.---------------------------------------------------------------------------
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-----Dada a palavra ao senhor Consultor Jurídico, referiu que face ao cenário 

atual de instabilidade, há empresas com situações equilibradas e que de um 

momento para outro podem deixar de estar. Esclareceu que o Município ao 

transmitir o pavilhão tem consciência que o mesmo irá servir de “moeda de 

troca” para um eventual crédito e a instituição bancária ao financiar,  vai exigir  a 

hipoteca do imóvel,  pelo que, é difícil, neste quadro, celebrar qualquer acordo 

que salvaguarde de forma efectiva, os interesses do Município. Referiu como é 

que os mesmos são salvaguardados quando uma instituição bancária tem um 

privilégio imobiliário total sobre o imóvel.------------------------------------------------------

-----O senhor Diamantino Jorge Simões Garcia referiu que poderá eventualmente 

condicionar-se a venda a terceiros.-------------------------------------------------------------

-----Dada a palavra ao Senhor Consultor Jurídico esclareceu que o pavilhão não 

poderá ser cedido para outro fim se não aquele que está previsto no 

Regulamento, mesmo adquirido por um terceiro. -------------------------------------------

----A senhora Presidente referiu que a fim de tornar este processo mais célere o 

empresário pode beneficiar da figura da cedência, como muitos outros 

empresários já beneficiaram. Contudo é manifesta e evidente a vontade do 

empresário em adquirir o imóvel.----------------------------------------------------------------

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

concordar que o Executivo deve contribuir para o sucesso das empresas fixadas 

no concelho. Porém deverá de igual modo pugnar pelos interesses do Município, 

uma vez que numa situação de insolvência, que se espera que tal não venha a 

acontecer, será um risco não se acautelar os interesses do Município, bem como 

dos munícipes trabalhadores.---------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que a questão das insolvências não se verifica 

só em períodos de crise. Com efeito, presentemente a vulnerabilidade é muito 

maior. Porém relativamente à empresa em questão, referiu a existência de 

alguns factores de confiança que sustentam a decisão de venda do já referido 

Pavilhão. O empresário António Vicente tem dado provas de coragem, 

determinação e sentido de compromisso. Tem aumentado os postos  de 

trabalho,  diversificado a oferta junto dos mercados, tendo recentemente 
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participado na maior feira do sector , em Milão.---------------------------------------------

-----Dada a palavra ao senhor Consultor Jurídico, informou que uma parte 

significativa da produção do negócio da empresa é para exportação.-----------------

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia referindo que a 

administração pública está em fase de transição de uma gestão cautelosa para 

uma gestão mais de risco, considerando que o Executivo está perante uma 

decisão de risco no abstracto. Em concreto será uma decisão que nos permite 

ter alguma tranquilidade, face ao percurso histórico da empresa, porquanto é do 

conhecimento geral que se trata de uma referência na área ao nível nacional e 

tem contribuído para o desenvolvimento deste território. Referiu ainda, que todas 

as decisões tomadas pelo Executivo estão sujeitas a riscos, pelo que considera 

ser justo que o Executivo corra esse risco, acautelando por ambas as partes os 

interesses do Município.--------------------------------------------------------------------------- 

-----Interveio o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues referindo que 

a vida é um risco. Contudo, há um princípio na administração pública, o qual 

implica a defesa do erário e bens públicos, pelo que o Executivo terá que ter 

sempre presente esse mesmo princípio. Relativamente à empresa Vicente & 

Vicente, referiu que já foram dadas provas suficientes, quer por parte do 

empresário, quer pelo volume de negócios da empresa que o risco a correr é um 

risco controlado, sendo justo assumi-lo pelos argumentos aqui já plasmados. 

Referiu ainda, que é sua opinião que se trata de uma questão de apoio que 

deveria ser da responsabilidade do Governo Central perante as empresas que 

se fixam no interior do país, nomeadamente no que concerne à isenção do 

pagamento de alguns impostos, sendo uma questão estrutural que ultrapassa os 

poderes da administração local, sendo que a atribuição de alguns incentivos por 

parte da administração central à fixação de empresas nas zonas rurais do país 

poderia eventualmente contribuir para o desenvolvimento destes territórios a 

todos os níveis.---------------------------------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento de que o pavilhão na zona industrial de Góis, 

registado como lote 1 vai ser alienado à empresa Vicente & Vicente - Indústria 

de Iluminação e Decoração, Lda., pelo valor constante na avaliação externa o 



.   
                                                      

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

 

  21 

 

qual é no montante de 56.328,00 €.-------------------------------------------------------------

-----A Câmara deliberou por unanimidade e de acordo com o nº9 do 

Regulamento do Pólo Industrial de Góis, autorizar o pagamento por um período 

de sete anos, sendo os dois primeiros  de carência. ---------------------------------------

----Deliberou ainda por maioria, com quatro votos a favor e uma abstenção, da 

senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz, que na escritura não 

seja objeto de registo qualquer ónus que condicione a efetiva transmissão do 

prédio.---------------------------------------------------------------------------------------------------

2.15 – PÓLO INDÚSTRIAL DE GÓIS/PROPOSTA DE ALIENAÇÃO DO LT. Nº 

3-FRAÇÃO C - A senhora Presidente informou que o empresário Celso 

Fernando Dias Ventura, empreiteiro da construção civil e obras públicas, 

apresentou um pedido de interesse de aquisição  do pavilhão, sito no Pólo 

Industrial de Góis, o qual constitui o Anexo IX da presente Ata, registado como Lt 

nº3 – Fracção C.--------------------------------------------------------------------------------------

-----Face ao interesse manifestado pelo empresário, procedeu-se a uma 

avaliação externa do prédio, a qual constitui o Anexo X da presente Ata. Da 

referida avaliação, resultou o valor de 20.216,00€, tendo por base o 

Regulamento do Pólo Industrial de Góis no que concerne ao valor fixado por m2, 

a deterioração do imóvel, bem como o ano de construção.-------------------------------

-----A senhora Presidente informou que a decisão de alienação do prédio é da 

competência da Presidente de Câmara decorrente da delegação de 

competências autorizada pelo Executivo em 28.12.2010. Contudo, é seu 

entendimento que o presente assunto deve ser do conhecimento de todo o 

Executivo, evidenciando  as vantagens  em criar a oportunidade ao já referido 

empresário, reconhecendo que tal como na alienação anteriormente autorizada, 

há sempre riscos que se correm, sobretudo numa altura em que a crise 

económica e financeira é profunda. Contudo, trata-se de um empresário com 

provas dadas no concelho, mantendo cerca de 14 postos de trabalho (diretos e 

indiretos), merecendo igualmente a confiança, que outras empresas tiveram 

quando decidiram adquirir pavilhões no Pólo Industrial de Góis.------------------------ 

-----Esclarecidas algumas dúvidas e analisado todo o processo, o Executivo foi 
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unânime na proposta de alienação, pelo valor constante na avaliação externa, o 

qual é de 20.216,00€.-------------------------------------------------------------------------------

2.16 – PEDIDOS DE ISENÇÃO DE IMT - Foi presente a informação da Drª. Sara 

Mendes, Chefe da Divisão de Administração Geral, datada de 27.05.13, relativa 

aos Pedidos de isenção do Imposto Municipal sobre Transmissões Onerosas de 

Imóveis (IMT), requeridos pelas empresas Vicente & Vicente – Indústria de 

Iluminação e Decoração, Lda e Celso Fernando Dias Ventura, Empreiteiro da 

Construção Civil e Obras Públicas, cujas cópias constituem o Anexo XI da 

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

-----A senhora Presidente informou que na sequência dos processos de 

alienação dos Lotes 1 e 3 (Fração C) do Pólo Industrial de Góis à empresa 

Vicente & Vicente – Indústria de Iluminação e Decoração, Lda e Celso Fernando 

Dias Ventura, Empreiteiro da Construção Civil e Obras Públicas; 

respectivamente, foram apresentados por ambos os interessados requerimentos 

para obtenção da isenção de IMT.--------------------------------------------------------------

-----Mais informou, que o procedimento tomado pelo Município em situações 

similares, foi conceder a isenção deste imposto, tendo por base o disposto no 

artigo 43º do Estatuto dos Benefícios Fiscais (aprovado pelo Decreto-Lei 

nº215/89, de 1 de julho), que permitia a obtenção de benefícios fiscais relativos à 

interioridade, na qual constava a isenção de IMT, a empresas e famílias. No 

entanto, e na medida em que o artigo 146º da Lei 64-B/2011, de 30 de dezembro 

(Orçamento do Estado para 2012), revogou aquela disposição legal, deixou se 

ser possível a concessão de isenções com base na mesma. Entretanto, 

analisada a situação e consultado o Serviço de Finanças de Góis, verifica-se que 

a alínea h) do artigo 6º do Código do IMT (aprovado pelo Decreto-Lei 

nº287/2003, de 12 de novembro) prevê a possibilidade de isenção deste imposto 

às “aquisições de bens situados nas regiões economicamente mais 

desfavorecidas, quando efetuadas por sociedades comerciais ou civis, sob a 

forma comercial, que os destinem ao exercício, naquelas regiões, de atividades 

agrícolas ou industriais, consideradas de superior interesse económico e social”. 

Mais estabelece o nº1 do artigo 10º do referido Código, que as isenções são 
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reconhecidas a requerimento dos interessados, a apresentar antes do ato ou 

contrato que originou a transmissão, mas sempre antes da liquidação que seria 

de efetuar, sendo que, nos nºs 3 e 4 do supracitado artigo, é referido que estas 

isenções só serão reconhecidas pela Autoridade Tributária se a câmara 

municipal competente comprovar previamente que se encontram preenchidos os 

requisitos para a sua atribuição, e emitir parecer vinculativo favorável à sua 

efetivação----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Relativamente a este assunto, importa referir que o requerimento efetuado 

pelo representante da empresa Vicente & Vicente – Indústria de Iluminação e 

Decoração, Lda, foi alvo de emissão de parecer por parte do Serviço Jurídico e 

de Contraordenação. No mesmo é referido que “Face ao exposto e atendendo a 

que reúne os requisitos legais para que se possa deliberar no sentido de isentar 

o pagamento de IMT, compete à câmara municipal apreciar e deliberar no 

sentido de reconhecer que se encontram preenchidos os requisitos para a 

atribuição de isenção de IMT”.--------------------------------------------------------------------

-----Sobre a emissão do referido parecer, a senhora Presidente referiu que  o nº2 

do artigo 12º da Lei nº2/2007, de 15 de janeiro, na sua atual redação, estabelece 

que incumbe à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, 

através de deliberação fundamentada, conceder isenções relativamente a 

impostos que constituam receitas próprias.---------------------------------------------------

-----Face ao exposto,  a senhora Presidente propôs ao Executivo que delibere no 

sentido de emitir parecer favorável à isenção de pagamento do imposto IMT às 

empresas supra mencionadas, porquanto são empresas geradoras de riqueza e 

postos de trabalho no concelho. Referiu ainda, que a isenção de pagamento de 

IMT, será um voto de confiança deste Executivo para com estes empresários 

que face à conjuntura económica que o país atravessa continuam a investir no 

nosso concelho, contribuindo para o sustento e bem estar de muitas famílias e  

naturalmente promovendo o desenvolvimento económico desta região.-------------

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

favorável à isenção de IMT à empresa Vicente & Vicente – Indústria de 

Iluminação e Decoração, Lda, pela aquisição do Lote nº 1 do Pólo Industrial de 
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Góis, o qual se destina a fins industriais.------------------------------------------------------

-----A Câmara deliberou ainda por unanimidade emitir parecer favorável à 

isenção de IMT a Celso Fernando Dias Ventura, Empreiteiro de Construção Civil 

e Obras Públicas, pela aquisição do Lote nº3 – fracção C do Pólo Industrial de 

Góis, prédio que se destina a fins industriais.------------------------------------------------

-----Deliberou ainda por unanimidade submeter à Assembleia Municipal as 

referidas isenções para efeitos de deliberação.---------------------------------------------

2.17 – PROCESSO DE INSOLVÊNCIA DA EMPRESA J.B.PIRES, LDA./ 

PARECER JURIDÍCO - A senhora Presidente informou que relativamente ao 

processo de insolvência da empresa J.B. Pires, Lda, foi solicitado parecer 

jurídico ao senhor Consultor Jurídico, Dr. Pedro Pereira Alves, o qual constitui o 

Anexo XII da presente Ata.------------------------------------------------------------------------

-----Neste sentido, a senhora Presidente informou que de acordo com o citado 

parecer, o Plano de Insolvência apresentado pela Administração da empresa 

Insolvente, com o parecer favorável do senhor Administrador da Insolvência, 

acabou por não ser aprovado pela maioria do capital reclamado. Na assembleia 

que apreciou  e votou o plano estiveram presentes credores representativos de 

63,37% dos créditos totais reclamados, sendo que a Caixa Geral de Depósitos e 

a Caixa Leasing representavam cerca de 20% do total dos créditos. O Montepio  

e o BES representavam cerca de 15%. Estas Instituições de crédito votaram 

contra o plano bastando os seus votos para a não aprovação. A quase totalidade 

dos pequenos credores votou favoravelmente. Mais informou, que as 

notificações do despacho de decisão judicial que determinou a não aprovação do 

plano de recuperação da empresa processaram-se a partir de 27.04.13, sendo 

que em 06.05.13 e 13.05.13 foram apresentados requerimentos por credores, 

que ainda não tinham sido despachados à data da consulta do processo.-----------

-----Prosseguiu, informando que a gerência da empresa mantém-se em exercício 

de funções. Aliás, o despacho de não aprovação do Plano, não determinou a 

cessação das funções da gerência e nem tampouco determinou, que após o 

trânsito em julgado de tal decisão, o processo de insolvência prosseguisse com 

a liquidação.-------------------------------------------------------------------------------------------
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-----Referiu que a obra adjudicada pelo Município de Góis à empresa ora 

Insolvente, J.B. Pires – Construções, Lda, encontra-se concluída e em condições 

de ser vistoriada, com vista à sua receção provisória. Mais referiu, a existência 

de diversos autos de medição devidamente conferidos, com faturas emitidas e 

informações técnicas a confirmar a sua conformidade. Referiu ainda, que o 

senhor Consultor Jurídico em 16.05.13, sugeriu a suspensão dos pagamentos 

até se inteirar integralmente do estado do processo de insolvência. ------------------

-----A senhora Presidente antes de dar a palavra aos senhores Vereadores 

prevaleceu-se da oportunidade para reconhecer o envolvimento e rigor do 

senhor Vereador Mário Barata Garcia no acompanhamento deste processo, bem 

como o empenho da senhora Engª. Maria de Lurdes Rodrigues, Técnica do 

Município que acompanhou esta empreitada.------------------------------------------------

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

dirigiu os seus parabéns à maioria socialista pelos riscos que correram e pela 

forma como agarraram neste processo e decidiram levá-lo até ao fim. De 

seguida, referiu que o presente parecer é explícito relativamente à forma como 

se desenrolou este processo. Referiu, que as questões que lhe suscitaram 

dúvidas durante este processo foi efectivamente os pagamentos, e pelo teor do 

parecer jurídico, é perceptível qual a metodologia efetuada relativamente aos 

mesmos, sendo que a sua dúvida residia no facto de se poderem ter feito 

pagamentos diretos à empresa.------------------------------------------------------------------

-----Dada a palavra ao senhor Consultor Jurídico informou que os pagamentos 

feitos foram efetuados à massa insolvente da J.B. Pires.---------------------------------

-----Dada a palavra à Drª. Sara Mendes referiu que, desde que foi declarada a 

insolvência, os pagamentos foram efetuados nos termos e moldes indicados pelo 

administrador de insolvência nomeado. Concretamente no que respeita ao facto 

dos cheques serem entregues diretamente à empresa, a mesma referiu que foi o 

procedimento indicado na altura pelo administrador, que voltou a ser reiterado 

novamente pelo mesmo no e-mail remetido ao Município em 23.05.2013. 

Acrescentou, no entanto que, face à informação prestada pelo Consultor 

Jurídico, Dr. Pedro Pereira Alves, sobre o assunto, e em cumprimento com o 
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despacho da senhora Presidente, o último pagamento foi remetido ao 

administrador de insolvência por carta registada com aviso de receção. ------------

-----A senhora Presidente informou que no que concerne aos pagamentos à 

empresa o Município sempre cumpriu com o prazo legalmente estabelecido.------

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

outras questões lhe foram suscitadas relativamente a este processo, 

nomeadamente a questão da prorrogação dos prazos, e às fundamentações 

infundadas para as mesmas. Porém, trataram-se de situações que já foram 

ultrapassadas. Referiu ainda, que em anterior reunião do Executivo foi informado 

pela senhora Presidente de que poderia ter havido algum mal entendido nas 

palavras que proferiu relativamente ao acompanhamento deste processo por 

parte do senhor Consultor Jurídico, referindo que nunca isso foi posto em causa 

por si. Relembrou que as palavras por si proferidas, foram no sentido de uma 

prorrogação de um prazo e de uma informação que foi entregue ao Executivo na 

qual o senhor Dr. Pedro Pereira Alves mencionava que só teria tido 

conhecimento do primeiro pedido de prorrogação do prazo da empreitada em 

causa e não dos pedidos que foram efetuados à posteriori. Referiu que se de 

alguma forma o senhor consultor Jurídico se sentiu por si menos bem tratado, 

apresentava as suas sinceras desculpas. Por último, referiu que apesar de ter 

percebido a existência de uma garantia bancária de 5%, questionou se na 

situação de insolvência que se verifica, a empresa não poderá ter acesso ao 

mesmo, isto é, não são dinheiros que se possam ser contabilizados como 

haveres da empresa, como fazendo parte do seu próprio capital.----------------------

-----Dada a palavra ao senhor Dr. Pedro Pereira Alves referiu que quando 

consultou o processo ficou com a ideia inicial que efetivamente a empresa tinha 

mantido na gerência um dos elementos da gerência anterior. No entanto, após 

contacto com o Administrador da Insolvência, foi informando que a administração 

ainda se mantinha o que não corresponde de todo à verdade. Referiu que da 

consulta efetuada ao processo, verifica-se que o Senhor Administrador da 

Insolvência ficou encarregado da administração da massa insolvente e por sua 

proposta e decisão, a empresa manteve-se em actividade prosseguindo as obras 



.   
                                                      

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

 

  27 

 

em curso, isto é, a empresa manteve o seu estabelecimento e continuou a 

atividade até ao momento em que efetivamente foi submetido a Assembleia de 

Credores o plano de insolvência e o chamado plano de recuperação de 

insolvência. A lei faculta essa possibilidade de manter a atividade da empresa e 

o Senhor Administrador socorreu-se como auxiliar na administração, de um 

gerente da empresa que foi acompanhando tecnicamente esta e outras obras, 

por isso é que o próprio criou uma conta bancária única da massa insolvente, 

através da qual eram feitos todos os movimentos da massa insolvente. Os 

pagamentos efetuados pela Câmara Municipal, por ordem do Senhor 

Administrador da Insolvência, tanto quanto sabe, eram depositados nessa conta 

única da massa insolvente. O que importa saber é que a empresa manteve a sua 

atividade através do Administrador da Insolvência.-----------------------------------------

-----Relativamente ao segundo ponto, referiu que quando chegou ao seu 

conhecimento o extrato da ata, que ficou melindrado, uma vez que já trabalha há 

muito tempo para o Município de Góis e é seu princípio cumprir rigorosamente 

com aquilo que lhe é solicitado e confiado. Reconhece que poderá haver 

informações que nem sempre são efetuadas em tempo útil desejado. Salientou 

que, uma vez que acompanha todos os processos judiciais, e, que sobre estes 

têm que cumprir rigorosamente os prazos sob pena de resultarem alguns 

prejuízos incalculáveis para o Município, é nessa matéria que tem que ser muito 

rigoroso e qualquer outro tipo de acusação não poderá ser feita até porque os 

resultados estão à vista em todos os processos.--------------------------------------------

-----No que concerne às informações, a Câmara Municipal tem uma jurista 

interna, que pode emitir pareceres internos sobre muitos assuntos, sendo que a 

sua intervenção deveria ser no âmbito de assuntos de maior expressão e 

relevância jurídica.-----------------------------------------------------------------------------------

-----Relativamente ao presente processo, concorda que se assumiu algum risco, 

tendo informado a Senhora Presidente e o Senhor Vereador Mário Barata Garcia 

desse mesmo risco. Porém, o Município não optou pela resolução do contrato, 

porquanto o Senhor Administrador da Insolvência afirmou que manteria a 

empresa em atividade. Ao tomar esta posição, o risco que a Câmara Municipal 
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correu foi mínimo, uma vez que os pagamentos só surgiam feitos. com o material 

incorporado em obra. Assim aconteceu logo de início com a estrutura metálica 

que, com o seu fornecimento e incorporação em obra ficou realizada 45% da 

mesma. Por forma a acautelar os interesses do Município, sugeriu que não se 

efetuassem pagamentos sem estarem confirmados trabalhos realizados e 

material em obra, pelo que o  risco para o Município neste momento passava a 

ser  muito menor.-------------------------------------------------------------------------------------

-----Sobre a prorrogação dos prazos, referiu ser uma faculdade que é dada à 

Câmara Municipal. O CCP refere que a Câmara Municipal sem grandes 

fundamentações pode graciosamente prorrogar o prazo. Há um conjunto de 

circunstâncias supervenientes que são anómalas, e, essas circunstâncias 

supervenientes anómalas podem justificar e justificam as prorrogações. Os 

Municípios ou qualquer outra entidade podem graciosamente prorrogar o prazo. 

E são essas circunstâncias  supervenientes que  nos dias de hoje, a grave crise 

económica e financeira para as empresas e país,  justificam muitas decisões do 

poder politico  e naturalmente a Câmara Municipal pode basear-se e justificar-se 

exatamente nessa alteração anormal superveniente das circunstâncias para 

decidir.--------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Acrescentou, que a sua preocupação primeira neste processo foi o de não 

efetuar qualquer pagamento à empresa sem o trabalho realizado. Foi tendo 

conhecimento de todas as informações sobre a evolução da obra, dando total 

transparência ao processo. Relativamente à caução ou cauções, referiu que 

estas só são desbloqueadas quando definitivamente findar este contrato, o qual 

só termina com a extinção do prazo de garantia. Por isso, o crédito existe, mas é 

condicionado, só se tornando efectivo quando expirar o prazo da  garantia e não 

se registarem deficiências na obra. Se a Câmara Municipal não utilizar o dinheiro 

para suprir as deficiências ou vícios da obra, o valor remanescente, será 

entregue à massa insolvente se ela ainda existir, ou, a um fundo que existe no 

Estado para situações dessa natureza.--------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que relativamente ao parcelar da Ata, foi 

primeiramente dado conhecimento do mesmo ao senhor Consultor Jurídico e 
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posteriormente é que a Ata foi remetida para efeitos de publicação, a fim de 

evitar surpresas alguns mal entendidos.-------------------------------------------------------

-----Mais referiu, que nunca foi posto em causa o bom nome do senhor Consultor 

Jurídico, nem o seu profissionalismo e competência, tendo enquanto Presidente 

dado provas disso, quando recentemente propôs que fosse endereçado convite 

ao senhor Dr. Pedro Pereira Alves para continuar como Consultor Jurídico da 

Autarquia, reconhecendo que os honorários pelo trabalho realizado para o 

Município não são significativos. Referiu ainda, subscrever inteiramente que o 

seu trabalho se consubstancia no rigor e na competência, sendo uma realidade a 

ajuda que tem dado juridicamente ao Município ao longo de alguns anos.----------

-----Mais referiu, que um parecer emitido pelo senhor Consultor Jurídico nos 

tranquiliza muito, com estas palavras não põe em causa o reconhecimento das 

competências dos trabalhadores na área da Autarquia, porém têm surgido 

algumas situações que colocam em causa sistematicamente o trabalho de quem 

dirige os destinos da Câmara, sendo um facto que tem de os assumir. 

Reafirmou, ter perfeita confiança no senhor Consultor Jurídico, não só no 

trabalho que lhe é reconhecido, mas também no êxito que tem sido nos 

processos que vem acompanhado, sobretudo aqueles que são objecto de 

contencioso.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----Referiu ainda, que o processo que resultou da denúncia relativa à remoção 

de terras e resíduos na Quinta do Baião pela informação que possui a Câmara 

Municipal não iria ser objeto de coima.---------------------------------------------------------

-----Dada a palavra ao senhor Dr. Pedro Pereira Alves, este referiu que está 

convencido que o processo de contra-ordenação referido deve ter sido 

arquivado, dado o prazo decorrido. Relativamente ao aumento da sua avença, 

deixou claro que não aceitaria o aumento da mesma, neste momento de grandes 

dificuldades que o país atravessa, entendendo que não deve haver aumentos e 

todos temos que de alguma forma aceitar essas dificuldades. A única coisa que 

aceita é o pagamento da nota de despesas administrativas e outras relacionadas 

com os processos judiciais e extrajudiciais que lhe são confiados e que o seu 

escritório tem vindo a suportar exclusivamente.--------------------------------------------- 
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-----A senhora Presidente referiu, que de facto a avença do senhor Consultor 

Jurídico não é significativa, para o trabalho e para as despesas que efetua no 

acompanhamento dos processos, pelo que está disponível para proceder ao 

pagamento de despesas adicionais que tenham sido e que possam vir a ser 

realizadas no acompanhamento dos processos judicias. Por último, agradeceu a 

disponibilidade do senhor Dr. Pedro Pereira Alves, pelos esclarecimentos 

prestados.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.18 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA - A Câmara tomou conhecimento 

do total de movimentos da tesouraria, do dia vinte e sete de maio do ano em 

curso, no montante de um milhão, quinhentos e setenta e dois mil, cento e trinta 

e seis euros e sessenta e nove cêntimos.----------------------------------------------------- 

2.19 – PAGAMENTOS - A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos, 

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

setenta e nove à mil cento e vinte e dois no montante de quatrocentos e oitenta e 

um mil, cento e quarenta e um euros e vinte e seis cêntimos.--------------------------- 

2.20 – REQUISIÇÕES - A Câmara tomou conhecimento das requisições 

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

2.21 – 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 catorze, requerida por Manuel Gomes de Carvalho, Colmeal.-------

-----b) Número quinze, requerida por Construções Lumbianos, Lda, Chapinheira 

– Vila Nova do Ceira.--------------------------------------------------------------------------------

-----c) Número dezasseis, requerida por Carlos Alberto Marques Duarte, Soito – 

Colmeal.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.22 – PARECER PRÉVIO GENÉRICO/COMUNICAÇÃO MENSAL DA 

CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS - A senhora Presidente 

informou o Executivo, sobre as aquisições de serviços referentes ao mês de 
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fevereiro, conforme deliberação datada do dia oito de janeiro do ano de 2013.---- 

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

2.23 – RUI GERMANO LEMOS QUEIRÓS/COMUNICAÇÃO DE INTENÇÃO DE 

ADPTAÇÃO DE IMÓVEL – A senhora Presidente informou o Executivo de que o 

senhor Rui Germano Lemos Queirós, pretende implementar no edifício, junto à 

ponte Real, onde funcionou um lagar, um estabelecimento de restauração de 

bebidas, conforme memória descritiva anexa ao processo. Trata-se de um 

investimento que pela sua dimensão, carece de uma área total que envolve a 

parte onde funcionam as casas de banho públicas contíguas ao edifício do lagar, 

propriedade da Câmara Municipal de Góis.---------------------------------------------------

-----Neste sentido, informou que o promotor do referido investimento solicitou à 

Câmara Municipal a possibilidade de anexar o edifício das casas de banho 

públicas ao imóvel onde se pretende implementar o já referido estabelecimento. -

-----Mais informou, que atualmente está elaborado o projeto de arquitetura e 

respetivas especialidades havendo intenção de candidatar o investimento ao 

programa PRODER, medida 3, da responsabilidade da ADIBER. Neste contexto  

e atendendo à relevância do projeto, ao prazo de entrega das candidaturas ao 

PRODER e à necessidade de concluir toda a arquitetura, vem o promotor 

solicitar que o Executivo emita parecer sobre a viabilidade/autorização de anexar 

as referidas instalações sanitárias públicas ao projeto de arquitetura.----------------

-----Face ao exposto, a senhora Presidente informou que solicitou parecer 

jurídico, anexo ao processo, o qual refere que no que concerne ao pedido de 

autorização sobre a anexação das instalações sanitárias públicas contíguas ao 

edifico a intervencionar, encontram-se as mesmas inscritas na matriz urbana de 

Góis em nome do Município de Góis, sob nº2063 e descritas na Conservatória 

do Registo Predial de Góis sob o nº9565/20101203.---------------------------------------

-----Considerando o preceituado na alínea f) nº1 do artigo 64º da Lei nº 169/99, 

de 18 de setembro, com a redação conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 11 de 

janeiro, compete à Câmara Municipal adquirir e alienar ou onerar bens imóveis 

de valor até 1000 vezes o índice 100 das carreiras do regime geral do sistema 

remuneratório da função pública, ou seja 323.280,00 €. Esta competência foi 
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delegada na senhora Presidente na reunião ordinária deste órgão realizada no 

dia 28.12.2010.---------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que as referidas instalações sanitárias no ano 

transato serviram de apoio ao funcionamento da Esplanada da Fazenda da Avó 

Thomázia. O Município ao alienar este património terá que encontrar uma nova 

solução para a instalação de novos sanitários públicos, bem como apresentar ao 

promotor uma contrapartida na alienação do equipamento em questão, a fim de 

assegurar os interesses do Município. Contudo, e apesar  da contrapartida que 

possa vir a ser celebrada por ambas as partes, é seu entendimento  que faz todo 

sentido viabilizar a alienação do referido imóvel, porquanto se trata de mais um 

investimento no concelho, o qual irá gerar postos de trabalho e riqueza na 

economia local.---------------------------------------------------------------------------------------

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia congratulou-se pelo 

projeto não só pelo seu objecto de negócio, mas também pela requalificação que 

o edifício instalado num espaço nobre da vila irá sofrer. Referiu que deve o 

promotor inteirar-se junto do IGESPAR relativamente às alterações que pretende 

ali realizar, uma vez que o mesmo já foi objeto de inspeção por parte desta 

entidade. Relativamente à alienação dos sanitários públicos, referiu que 

concorda com a pretensão apresentada pelo promotor. Porém apesar da 

alienação do citado imóvel ser uma competência da senhora Presidente, é sua 

opinião que os interesses públicos deverão ficar assegurados, pelo que deve o 

Executivo encontrar uma solução conjunta que satisfaça ambas as partes.--------- 

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

conforme plasma no parecer jurídico, a alienação do citado imóvel é da 

competência da senhora Presidente de Câmara. Contudo, referiu concordar com 

a alienação do mesmo, devendo ficar salvaguardados os interesses do 

Município. Caso, não haja lugar há venda, é seu entendimento que deverá ficar 

exarado em ata qual a contrapartida, sugerindo a remodelação dos wc’s na Praia 

Fluvial da Peneda ou do Parque de Cerejal por parte do promotor.-------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e de acordo com o parecer jurídico supra 

mencionado, deliberou por unanimidade alienar o edifício das casas de banho 
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públicas ao senhor Rui Germano Lemos Queirós, desde que fiquem 

salvaguardados os interesses do Município.-------------------------------------------------- 

2.24 – VOTO DE PESAR/FALECIMENTO DE LUÍS MIGUEL ALVES DAS 

NEVES SANCHES – Sob proposta da senhora Presidente a Câmara deliberou 

por unanimidade aprovar um Voto de Pesar à Família de Luís Miguel Alves das 

Neves Sanches, manifestando a total solidariedade e profundo pesar pela sua 

irreparável perda.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

PROPOSTA DE LEI N.º 122/XII/REGIME FINANCEIRO DAS AUTARQUIAS LOCAIS E 

COMUNIDADES INTERMUNICIPAIS; PROPOSTA DE ABERTURA DE CONTA 

BANCÁRIA NO SANTANDER TOTTA; EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

VINCULATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/PAGAMENTOS ATRAVÉS DO 

SISTEMA DE DÉBITOS DIRECTOS; LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS 

EM ATRASO/AUTORIZAÇÃO PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS; EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA A 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/BENEFICIAÇÃO DAS GALERIAS RIPÍCOLAS DO 

CONCELHO DE GÓIS - PROPOSTA DE ALTERAÇÃO À DELIBERAÇÃO DO 

EXECUTIVO DE 12.03.2013; RUI GERMANO LEMOS QUEIRÓS/COMUNICAÇÃO DE 

INTENÇÃO DE ADPTAÇÃO DE IMÓVEL.------------------------------------------------------------- 

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

-----a) Usou da palavra o senhor Dr. Paulo Silva, enquanto proprietário da 

empresa Transserrano, que após cumprimentar os presentes iniciou a sua 

intervenção dando conhecimento da aquisição de uma propriedade em S. Paulo 

há algum tempo, na qual instalou a sede da sua empresa, tendo esta sido 

objecto de algumas intervenções nomeadamente no que concerne aos acessos 

à mesma. Referiu que o acesso à Av. Padre António Dinis ficou condicionado, 

quando o proprietário do prédio ao lado, decidiu instalar ali um parque de 

estacionamento privativo, com o aval da Câmara Municipal, dificultando a 

entrada/saída de viaturas da sua propriedade. Contudo, informou que a fim de 

evitar situações menos boas com o proprietário do imóvel foi acordado entre 

ambas as partes que recuava cerca de dois metros o acesso à sua propriedade 
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a fim de viabilizar a entrada/saída de viaturas. Nesse sentido, informou que foi 

estabelecido acordo entre o empreiteiro responsável pelos trabalhos do parque 

de estacionamento e a Câmara Municipal, nas pessoas do senhor José Nunes e 

Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia em que as obras de alteração ao 

acesso à sua propriedade fossem da responsabilidade do Município. Mais 

referiu, que até à presente data e segundo informação do empreiteiro a Câmara 

Municipal ainda não procedeu ao pagamento desses trabalhos, pelo que está 

disponível para reunir com a Câmara Municipal, a fim de se chegar a uma 

conclusão relativamente ao pagamento dos mesmos, uma vez que o empreiteiro 

insiste em que seja a empresa a efetuar o pagamento. É um facto, que se a 

Câmara Municipal não cumprir com o que na altura ficou estabelecido, terá que 

ser a empresa a efetuar o pagamento. Porém, é de inteira justiça que se apure  a 

veracidade dos factos, estando disponível para reunir com a Câmara Municipal.-- 

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

perante um exemplo daquilo que a Câmara Municipal se compromete fazer de 

forma voluntária sem que seja da sua responsabilidade e depois depara-se com 

situações menos agradáveis. Referiu, que se trata de uma obra que foi 

acompanhada pelo trabalhador José Nunes, pelo que deverá ser solicitado ao 

próprio informações sobre este assunto, tendo mostrado a sua disponibilidade 

em reunir com a senhora Presidente, por forma a esclarecer definitivamente este 

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

-----A senhora Presidente informou o senhor Dr. Paulo Silva que irá solicitar ao 

senhor José Nunes informação sobre este processo, pelo que oportunamente 

serão prestadas informações relativamente à posição tomada pelo Município.----- 

-----b) Usou da palavra o senhor Prof. José Albuquerque Moreira Ângelo, Diretor 

do Agrupamento de Escolas de Góis, que após cumprimentar os presentes, 

prevaleceu-se da oportunidade para entregar à senhora Presidente o relatório 

relativo à viagem de finalistas ao Município de Oroso.-------------------------------------

-----A senhora Presidente agradeceu a entrega da referida documentação.--------- 

-----c) Usou da palavra o senhor Arquiteto Gil Monte, arquiteto responsável pela 

concepção do projecto que o senhor Rui Germano Lemos Queirós pretende 
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implementar nas instalações do antigo lagar situado na Avª. Engº Álvaro de 

Paula Dias Nogueira em Góis, tendo para o efeito apresentado em linhas gerais 

o mesmo. Referiu a importância de anexar o imóvel propriedade do Município 

onde se encontram atualmente instalados os sanitários públicos, porquanto o 

projeto irá ser alvo de candidatura ao PRODER, havendo necessidade caso a 

pretensão do promotor seja anuída de se reajustar o projeto de arquitetura.--------

-----A senhora Presidente agradeceu a apresentação do projeto, referindo que da 

parte da Câmara Municipal o mesmo não será inviabilizado no que concerne ao 

imóvel do Município, porquanto presentemente foi deliberado a alienação do 

mesmo. Prevaleceu-se da oportunidade para junto do senhor arquiteto felicitar o 

promotor pelo investimento que pretende realizar na Vila de Góis.-------------------- 

-----c) Usou da palavra o senhor Tiago Barata, de Chã de Alvares, felicitando o 

Executivo pelo apoio à empresa Vicente & Vicente e Celso Fernando dias 

Ventura, empreiteiro da construção civil e obras públicas, nomeadamente 

quando à priori é conhecedor dos riscos que podem eventualmente daí resultar 

para o Município. Referiu ainda, que quando foi mencionado salvaguardar os 

interesses do Município é sua opinião que estes estão salvaguardados quando o 

Executivo tomou a decisão para que as empresas tenham condições de 

continuar a investir no concelho de Góis, proporcionando desta forma 

desenvolvimento. De facto, é uma situação que como empresário o deixa mais 

confortável, uma vez que se fosse possível avaliar o retorno que essas 

empresas têm para com o concelho de Góis provavelmente a conclusão seria 

bastante positiva, uma vez que geram postos de trabalho e riqueza económica. 

Por último, referiu que esta é mais uma prova visível do apoio da Câmara 

Municipal à economia local, facto com que se congratula, quer como munícipe, 

quer como empresário.----------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente agradeceu as palavras do Munícipe.------------------------- 

-----d) Usou da palavra o senhor Dr. Miguel Ventura, Presidente da Direcção da 

ADIBER, que após cumprimentar os presentes, iniciou a sua intervenção 

referindo a sua intenção de se associar ao Voto de Pesar atribuído pelo 

falecimento do senhor Dr. José Domingos de Ascensão Cabeças, referindo o 
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respeito que o mesmo merece por parte de todos os goienses pelo seu passado 

neste Concelho, nomeadamente enquanto médico, Presidente da Assembleia 

Municipal e Presidente da Câmara Municipal; Provedor da Santa Casa da 

Misericórdia de Góis e Fundador e Presidente da ADIBER, pelo que enquanto 

Presidente desta Associação e em seu nome pessoal não poderia deixar de se 

associar ao Voto de Pesar aprovado pelo Executivo Municipal.-------------------------

-----Relativamente ao Projeto que se pretende implementar no antigo lagar junto 

à ponte Real, referiu que o período de candidaturas ao PRODER encerra a 

30.06.2013, prevalecendo-se da oportunidade para agradecer o empenho da 

Câmara Municipal, tal como aconteceu nestes últimos anos, no sentido de dar 

celeridade ao andamento dos projetos, por forma a permitir que os investidores 

possam apresentar as suas propostas de investimento na ADIBER. Mais referiu, 

a existência de meios disponíveis naquilo que é a medida para os investimentos 

produtivos, destinados particularmente à iniciativa privada.------------------------------

----Continuou, referindo que um outro assunto que desejava expor está 

relacionado com a candidatura “5 Gigas” apresentada ao Programa Escolhas, 

nomeadamente no que concerne à intervenção da senhora Vereadora Maria 

Helena Antunes Barata Moniz quando este assunto foi objecto de análise em 

reunião do Executivo de 14.02.13, tendo sido dado conhecimento do mesmo à 

instituição que dirige.--------------------------------------------------------------------------------

-----Referiu que desejaria esclarecer algumas palavras proferidas pela senhora 

Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz relativamente à análise que 

efectuou à reclamação de não aprovação deste projeto, mormente no que 

concerne à expressão “ausência de sentimento de pertença dos jovens ao 

concelho de Góis”. Mencionou que a referida expressão foi colocada, por 

sugestão da própria coordenadora do projeto, uma vez que é o que sente do 

contacto diário que tem junto dos alunos do Agrupamento de Escolas de Góis, 

isto é, esta é uma realidade que se verifica, os alunos querem sair do concelho 

de Góis, procurando novas vivências e experiências. Mencionou ainda, que a 

expressão foi colocada no sentido de ser necessário trabalhar com os alunos, 

para inverter esse sentimento e para os fazer sentir que o futuro deles também 
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passa pelo concelho de Góis.---------------------------------------------------------------------

-----Relativamente a algumas incongruências de alguns dados evidenciados no 

projeto, nomeadamente relativo ao universo de 60 participantes, e os resultados 

atingirem um número de 120 participantes, informou que tal decorre da 

existência de participantes diretos para o qual o projeto foi moldado, isto é, um 

grupo de jovens que cumprem com um conjunto de regras “impostas” pelo 

próprio programa, constituindo o seu grupo-alvo. Mais informou, que felizmente 

no concelho de Góis esse número não é significativo, uma vez que não se 

identifica a existência de minoria étnicas, nem um grande número de crianças e 

jovens inseridos em meios familiares problemáticos. Foi contudo identificado um 

conjunto de crianças e jovens, que não inseridos nos grupos prioritários do 

Projeto, participam e beneficiam da sua acção. É um facto porém que temos que 

encontrar soluções diferenciadas e inovadoras para combater outros problemas 

existentes no concelho de Góis. Informou ainda, a existência de um conjunto de 

especificidades agregadas ao próprio projeto, que a Equipa Técnica que 

elaborou a candidatura teve alguma dificuldade em atender, pelo que foram 

estabelecidos contactos permanentes, junto do próprio programa, de modo a 

permitir que a candidatura fosse elaborada de forma adequada e que 

correspondesse aos requisitos do Programa, mas sobretudo que viesse a 

responder às necessidades do próprio concelho. Mais referiu, que aquilo que 

verificou no final, e que nos deixou apreensivos, e que motivou o Município a 

fazer uma reclamação relativamente à não aprovação da candidatura, foi o facto 

de considerar injusta a pontuação atribuída ao Projeto, suspeitando da existência 

de outros critérios que tiveram peso nessa pontuação, que não decorreram 

exclusivamente da análise da própria candidatura. Na resposta à reclamação 

efetuada, referiu a existência de 2 ou 3 pontos onde é reconhecida a valia do 

projeto, quando mencionam que o mesmo é pertinente e que tem razão de ser 

num contexto como o de Góis, sendo uma intervenção necessária e oportuna. ---

-----Mais referiu que se verificarmos a classificação obtida, o Projeto de Góis 

ficou em 15º num universo de mais de 60 candidaturas, tendo-se contudo 

verificado uma diminuição no número de candidaturas aprovadas na zona 



.   
                                                      

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

 

  38 

 

centro. Dos 17 Projetos existentes na 4ª geração do Programa Escolhas 

somente 13 foram agora aprovados. Referiu, ser curioso observar que dos 13 

projetos aprovados 10 são de Municípios liderados pela cor do governo de 

momento em funções, sendo que os primeiros 7 são todos de municípios 

liderados pelo PSD. No dia 25.10.2012 na véspera do Congresso da Beira Serra 

o senhor Secretário de Estado com a tutela do Programa Escolhas esteve na 

Pampilhosa da Serra, e garantiu a aprovação da candidatura daquele Município 

um mês antes dos resultados serem públicos. Referiu ainda, que em reunião 

com o Dr. Pedro Calado do Programa Escolhas em que mencionou a 

importância do projeto para a comunidade local foi referido que também o 

Projeto do Concelho de Tomar tinha sido anteriormente visitado pelo senhor 

Secretário de Estado, não esquecendo que Tomar era o concelho onde o senhor 

ex Ministro Miguel Relvas, responsável pela pasta onde está inserido o 

Escolhas, é Presidente da Assembleia Municipal, onde foi transmitido que o 

Projeto era dos melhores, sem que, igualmente, ainda tivessem sido concluídas 

as análises das candidaturas. --------------------------------------------------------------------

-----Por último, referiu lamentar as considerações que foram aqui tecidas sobre 

este Projeto, não pela ADIBER, mas sim pela Equipa Técnica que se esforçou e 

empenhou na elaboração desta candidatura, tal como na candidatura anterior, e 

cujo trabalho foi merecedor do reconhecimento do Conselho Pedagógico do 

Agrupamento de Escolas do Concelho de Góis, em que manifestou a 

importância deste projeto junto das crianças e jovens do concelho de Góis, pelo 

que não ficava bem consigo próprio se em nome desses Técnicos não tivesse 

vindo exprimir esse desagrado por algumas considerações que aqui foram tidas 

relativamente à candidatura apresentada, uma vez que, mais ninguém do que 

eles próprios desejavam que a candidatura fosse aprovada para bem dos jovens 

do concelho de Góis. Terminou a sua intervenção dirigindo palavras de apreço à 

senhora Presidente pela oportunidade concedida para que os Técnicos 

continuem a prestar serviço no concelho de Góis, mas fundamentalmente para 

que os alunos do Agrupamento de Escolas sintam que têm apoio diário nas 

atividades a que vêm desenvolvendo nos últimos seis anos.---------------------------- 
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-----A senhora Presidente agradeceu a intervenção do senhor Dr. Miguel 

Ventura.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz que iniciou a sua 

intervenção mencionando respeitar as palavras proferidas pelo senhor Dr. Miguel 

Ventura, esperando que respeite de igual modo as considerações que irá tecer. 

Referiu que a Equipa Técnica é conhecedora do apoio por si prestado, enquanto 

Vereadora responsável no mandato anterior pelo acompanhamento deste 

projecto, bem como pelo empenho no que concerne às transferências para 

efeitos de remuneração em tempo útil, pelo que é do seu conhecimento a 

consideração que a Equipa Técnica tem pela sua pessoa.-------------------------------

-----Continuou, fazendo alusão que o senhor Dr. Miguel Ventura mencionou que 

das 13 candidaturas aprovadas 10 pertencem a Municípios do PSD, 

questionando se os anteriores projetos de Góis foram aprovados só porque eram 

de um Município do PS, referindo que provavelmente se trata da mesma lógica. 

Mais referiu, lamentar que o Projeto que sempre acarinhou, desta vez não tenha 

sido aprovado. Referiu ainda, que ao fazer uma análise profunda à candidatura  

ao Projeto, não pode deixar de concordar com algumas considerações que 

foram tecidas, pela Coordenadora Nacional do Programa Escolhas.------------------ 

-----A senhora Presidente referiu estar solidária com as palavras mencionadas 

pelo senhor Presidente da Direção da Associação de Desenvolvimento Integrado 

da Beira Serra. Referiu que a solução encontrada pelo Município para que a 

Equipa Técnica continue a efetuar o trabalho junto dos alunos tem efetivamente 

a durabilidade de 12 meses, reafirmando que não sendo a melhor solução, foi a 

que momentaneamente foi possível, a fim de que os mesmos pudessem 

continuar a desenvolver junto dos alunos as atividades previstas na candidatura 

não aprovada,.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Prosseguiu, reafirmando a sua desconfiança perante os decisores, uma vez 

que um mês antes da apresentação dos resultados, foi publicado no jornal no 

Diário de Coimbra que o senhor Secretário de Estado com a tutela do Programa 

Escolhas, garantiu a aprovação do projeto Escolhas do Município de Pampilhosa 

da Serra. Nesse sentido, confrontou quem de direito com esta situação em 
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Arganil, aquando o Congresso da Beira Serra onde foram dadas indicações 

expressas para o Município proceder à respetiva reclamação, caso a candidatura 

não fosse aprovada. Acalentou a esperança que a mesma fosse tida em conta, 

em virtude de quase ter sido garantida essa possibilidade em sede de 

reclamação. -------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

encerrada a reunião pelas catorze horas e trinta minutos, da qual para constar se 

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

      

             A Presidente da Câmara Municipal,                       A Secretária, 

           ____________________________                     __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


