
.   
                                                      

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

 

  1 

 

 
   

AA TT AA   DD AA   RR EE UU NN II ÃÃ OO   OO RR DD II NN ÁÁ RR II AA   DD EE   

OO NN ZZ EE   DD EE   JJ UU NN HH OO   DD EE   22 00 11 33   

 
 
-----No dia onze de junho 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 e Eng. 

Diamantino Jorge Simões Garcia.--------------------------------------------------------------- 

-----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 – ACES PINHAL INTERIOR NORTE – CENTRO DE SAÚDE DE GÓIS/CESSÃO 

DE FUNÇÕES-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.3 – QUERCUS/PRAIA QUALIDADE DE OURO 2013-------------------------------------------- 

2.4 – GÓIS MOTO CLUBE/9º DOWNHILL TAÇA DE PORTUGAL 2013---------------------- 

2.5  –  REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE-------------------- 

2.6 – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM ATRASO/AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS/COMUNICAÇÃO PERÍÓDICA-------------------------------------------------------- 

2.7 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS E 

AUDITORIA EXTERNA DAS CONTAS DA GERÊNCIA DE 2013-------------------------------

2.8 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE 



.   
                                                      

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

 

  2 

 

SERVIÇOS/ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E DE 

ESPECIALIDADES DO PARQUE MUNICIPAL------------------------------------------------------ 

2.9 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS/ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÕES E TELAS FINAIS DA 

PARTE ELÉTRICA E ITED DO EDIFICO DOS PAÇOS DO CONCELHO-------------------- 

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

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

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

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

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

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

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

1.1 – FALTAS – A senhora Presidente informou que a senhora Vereadora Maria 

Helena Antunes Barata Moniz comunicou que não iria estar presente na reunião 

do Executivo por motivos de falecimento de familiar. Mais informou, que o senhor 

Vereador Mário Barata Garcia se encontra em gozo de férias, tendo o Executivo 

considerado ambas as faltas justificadas.----------------------------------------------------- 

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:-------------------------------------------------------------------

2.14 – DGEStE CENTRO/REDE ESCOLAR-REORGANIZAÇÃO DA REDE DA 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO PARA O 

ANO DE 2013/2014---------------------------------------------------------------------------------

2.15 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES---

2.16 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL----

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

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

-----De igual modo, a senhora Presidente solicitou que fosse retirado da ordem 

de trabalhos o seguinte ponto, tendo para o efeito prestado os devidos 

esclarecimentos.-------------------------------------------------------------------------------------

2.9 - EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE 
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SERVIÇOS/ELABORAÇÃO DO PROJETO DE ALTERAÇÕES E TELAS FINAIS 

DA PARTE ELÉTRICA E ITED DO EDIFICO DOS PAÇOS DO CONCELHO-------

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

ponto da ordem de trabalhos.---------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente continuou a sua intervenção, congratulando-se e 

felicitando a  Lousitânea pela organização e todos os parceiros que se 

associaram à “Iª. Conferência sobre a Serra da Lousã - Recursos e Produtos 

Turísticos”, iniciativa que contou com a presença dos autarcas dos municípios de 

Góis, Lousã, Penela, Miranda do Corvo, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de 

Pera e Pedrógão Grande; com o  Dr. Pedro Saraiva, Presidente da CCDRC; Dr. 

Pedro Machado, Presidente da Turismo do Centro; Prof. Doutor Carlos Fonseca 

docente na Universidade de Aveiro; Prof. Doutor Paulo Carvalho, docente na 

Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra – Departamento de Geografia,  

representantes da Delegação Regional da Cultura, do ICNF,  do IPN, da 

ADXTUR, entre outras, tendo sido abordados temáticas bastante interessantes, 

as quais irão ser  compiladas em texto cuja finalidade é produzir um documento 

que contenha as propostas apresentadas pelos diferentes conferencistas.---- 

-----Informou ainda, que o senhor Presidente da Câmara Municipal de 

Castanheira de Pêra lançou o repto de que se passe a organizar anualmente o 

Congresso da Serra da Lousã, porquanto serem interessantes e dinamizadoras 

as temáticas abordadas nesta Conferência, as quais poderão ser desenvolvidas 

não só nos municípios que constituem a denominada Serra da Lousã, mas 

também por todos aqueles que estiveram presentes neste evento, sendo uma 

mais valia para a dinamização e promoção de produtos endógenos ligados a 

várias áreas, indústria e comércio, gastronomia, turismo, desporto e lazer, 

cultura, entre outras.--------------------------------------------------------------------------------

-----Continuou, felicitando a ADIBER pela organização da VIª Feira da Formação 

e Emprego, ação dinamizada pelo CLDS em parceira com o Município de Góis e 

outras entidades locais, iniciativa que contou com a presença de algumas 

Escolas Profissionais da Região, bem como, com a Escola de Hotelaria e 

Turismo de Coimbra e a ARCA - Escola Universitária de Artes de Coimbra, e que 
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deu a oportunidade aos alunos de Góis de poderem contactar com um leque 

bastante diversificado de oportunidades de formação e emprego. De igual modo, 

congratulou-se pelo trabalho que está a ser realizado na Quinta da Ribeira,  

espaço que foi visitado pela comitiva que se associou à Feira da Formação e 

Emprego, felicitando a Engª. Patrícia Garcia pelo trabalho que está ali a  

desenvolver com a coordenação da Engª Elvira Costa, Técnica da Associação 

de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra. Mais informou, dos investimentos 

realizados na Quinta, a fim desta reunir um conjunto de condições propícias à 

prática da agricultura, bem como ao bem estar de todos aqueles que diariamente 

desenvolvem naquele espaço a sua atividade.  De entre os investimentos a 

senhora Presidente destacou  material agrícola e aquisição de um pré fabricado 

no âmbito do Programa CLDS, equipamento que agrega uma sala de refeições, 

wc’s e balneários, havendo a intenção de, futuramente, ser dinamizado um local 

aberto ao público para comercialização de produtos hortícolas  e outros ali 

cultivados.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais informou, que uma parcela da Quinta foi cedida à Associação Florestal 

do Concelho de Góis, para ser instalado o Centro de Recria do coelho bravo.-----

-----Informou ainda, da existência de dois pedidos para utilização de parte do 

espaço da Quinta da Ribeira, consubstanciando-se o primeiro na plantação de 

árvores autóctones na estufa que está desativada,  e é propriedade da Santa 

Casa da Misericórdia de Góis. O promotor do projeto, assume a reparação da 

estufa, caso seja autorizada a sua utilização. Quanto ao segundo pedido, referiu 

que se trata de um jovem oriundo de Góis, que pretende implementar um projeto 

de helicicultura. Referiu ainda, que se tratam de projetos interessantes, 

porquanto irão proporcionar um melhor aproveitamento deste espaço. Porém, 

referiu a dificuldade em acolher todos os pedidos em questão, porquanto existem 

alguns factores que poderão eventualmente colidir com os projetos já 

implementados particularmente no que concerne à utilização de água para rega. 

A Quinta da Ribeira dispõe de 2 poços que servem atualmente para satisfazer as 

produções hortícolas instaladas. Caso se instale o Projeto das árvores e a 

helicicultura vão existir problemas ao nível da água.---------------------------------------
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-----Prosseguiu, propondo ao Executivo uma homenagem à Secção de Futebol 

da Associação Educativa e Recreativa de Góis, pelo resultado obtido pela 

Equipa de Seniores nesta época, tributo extensivo aos Diretores, Treinadores, 

Massagistas, Trabalhadores desta Associação, bem como a todos os Voluntários 

que se associaram a esta causa e a todas as Equipas que integram a Secção de 

Futebol da A.E.R.G.---------------------------------------------------------------------------------

-----De igual modo, a senhora Presidente propôs um tributo ao atleta Diogo José 

Barata Ventura, pela sua recente vitória no Campeonato Europeu de Enduro 

realizado em França – Classe E2/E3 Júnior.-------------------------------------------------

-----Mais referiu, que é conhecido por todos a possibilidade de ser efetivado o 

pagamento integral do subsídio de férias, o qual deve abranger todos os 

trabalhadores ao serviço da administração local até ao final do presente mês de 

junho. Referiu, que muitas são as autarquias que já procederam ao seu 

pagamento e assumiram a decisão do mesmo até ao final do corrente mês, pelo 

que esta autarquia também está a envidar todos os esforços no sentido de 

efetuar o pagamento do referido subsídio aos trabalhadores do Município até 

final do mês de junho.------------------------------------------------------------------------------- 

-----Por último, e sob proposta da senhora Presidente a Câmara deliberou por 

unanimidade aprovar um Voto de Pesar à Família de António Francisco Barata, 

empresário oriundo de Góis, estabelecido em Lisboa, manifestando a total 

solidariedade e profundo pesar pela sua irreparável perda.------------------------------

1.3 – INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES – Usou da palavra o 

senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referindo que a sua 

intervenção se prendia com a questão abordada pela senhora Presidente no que 

concerne à homenagem à Secção de Futebol da Associação Educativa e 

Recreativa de Góis, nomeadamente à Equipa de Seniores, porquanto deve ser 

reconhecido o mérito que tiveram durante esta época desportiva. Apesar desta 

época desportiva não ter terminado da forma como todos desejávamos, referiu 

que em momento algum deve ser esquecido o trabalho feito por todos quanto 

contribuíram para que a Equipa alcançasse o melhor resultado.------------------------ 

-----Referiu ainda, congratular-se pela vitória alcançada pelo Diogo Ventura em 
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França, pelo que deve ser também motivo de orgulho para todos os goienses e 

naturalmente de justa homenagem.-------------------------------------------------------------

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

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

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

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

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

realizada no dia vinte e oito de maio do ano de dois mil e treze, sendo assinada 

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

2.2 – ACES PINHAL INTERIOR NORTE – CENTRO DE SAÚDE DE 

GÓIS/CESSÃO DE FUNÇÕES - Foi presente o ofício da Drª. Cláudia Pinto, 

dando conhecimento da cessão de funções como coordenadora da UCSP de 

Góis, prevalecendo-se da oportunidade para agradecer toda a colaboração e 

inter-cooperação do Município de Góis na melhoria da prestação de cuidados de 

saúde à população do concelho.----------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente em nome do Executivo endereçou votos de sucessos 

pessoais e profissionais à Drª. Cláudia Pinto nas suas funções como profissional 

de saúde. Informou ainda, que a coordenação do Centro de Saúde de Góis foi 

assumida pela senhora Drª. Carla Serra, a quem dirigiu votos de bom trabalho, 

extensivos a toda a Equipa que irá coordenar.-----------------------------------------------

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

2.3 – QUERCUS/PRAIA QUALIDADE DE OURO 2013 - A senhora Presidente 

informou que no início de todas  as épocas balneares, a Quercus – Associação 

Nacional de Conservação da Natureza, atribui a classificação de “Praias com 

Qualidade de Ouro” às zonas  balneares do país com melhores resultados em 

termos de qualidade da água. Para receber a classificação de praia com 

qualidade de ouro, informou que uma zona balnear tem de respeitar os seguintes 

critérios: qualidade da água boa nas duas épocas balneares entre os anos de 

2008 e 2009; qualidade da água excelente nas três últimas épocas balneares 

2010 a 2012 e todas as análises realizadas na última época balnear (2012) 

serem excelentes.------------------------------------------------------------------------------------
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-----Mais informou, que esta avaliação efetuada pela Quercus é mais limitada em 

comparação com a atribuição da Bandeira Azul, ao basear-se apenas na 

qualidade da água das praias, apesar de ser mais exigente neste aspeto em 

específico. Informou ainda, que o objetivo da Quercus é realçar as praias que ao 

longo de vários anos, cinco neste caso, apresentam sistematicamente boa 

qualidade ou qualidade excelente, tendo em conta a legislação em vigor, e que, 

nesse sentido, oferecem uma maior fiabilidade no que respeita à qualidade da 

água. ----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Face ao exposto, informou que em comunicação à Câmara Municipal a 

Quercus atribuiu à Praia Fluvial da Peneda/Pego Escuro a classificação de 

“Praia com Qualidade de Ouro 2013”.----------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou ainda, que no próximo dia 01.07.13 irão ser 

hasteadas na Praia Fluvial da Peneda/Pego Escuro, pelas 10.00 horas, as 

Bandeiras de Praia Azul, Praia Acessível e Praia com Qualidade de Ouro, altura 

em que tomarão posse os três nadadores salvadores que irão fazer vigilância 

nesta Praia e na Praia Fluvial das Canaveias, pelo que convidou o Executivo a 

estar presente nesta iniciativa.-------------------------------------------------------------------

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

2.4 – GÓIS MOTO CLUBE/9º DOWNHILL TAÇA DE PORTUGAL 2013 – Foi 

presente o ofício do Góis Moto Clube solicitando autorização para a realização 

do 9º Downhill, prova pontuável para a Taça de Portugal, a realizar nos próximos 

dias 22 e 23 de junho.------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que a Câmara Municipal irá associar-se a 

esta iniciativa desportiva, contribuindo com recursos humanos e logísticos, bem 

como com um apoio financeiro, o qual se consubstancia no pagamento do 

serviço de apoio da GNR neste evento e oferta de alguns troféus.--------------------- 

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

realização da referida prova desportiva, desde que estejam reunidos os 

pareceres das Entidades competentes.--------------------------------------------------------

2.5 – REGULAMENTO DO CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE – A 

senhora Presidente informou que decorrido o prazo de discussão pública do 
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projeto de Regulamento do Conselho Municipal de Juventude, não foi 

rececionada pelos Serviços Municipais qualquer sugestão, observação ou 

reclamação ao documento.------------------------------------------------------------------------

-----Mais informou que relativamente à proposta inicial, a versão final 

apresentada, a qual constitui o Anexo I da presente Ata, contempla alterações 

em todo o corpo do Regulamento, ao nível da adequação do mesmo à 

linguagem promotora da igualdade de género sendo ainda adicionado o artigo 

14º que respeita à entrada do mesmo em vigor.---------------------------------------------

-----Nos termos do nº6 do artigo 64º da Lei nº 169/99, de 18 de setembro, 

alterada pelas Leis nºs 5-A/2002, de 11 de janeiro e 67/2007, de 31 de dezembro 

e pela Lei Orgânica nº1/2001,de 30 de novembro, a senhora Presidente informou 

que o presente Regulamento terá de ser objeto de apreciação e deliberação do 

Executivo.----------------------------------------------------------------------------------------------

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

favorável ao Regulamento do Conselho Municipal de Juventude.----------------------

-----Em conformidade com a alínea a) do nº2 do artigo 53º da Lei nº169/99, de 18 

de setembro, alterada pelas Leis nºs 5-A/2002, de 11 de janeiro e 67/2007 de 31 

de dezembro e pela Lei Orgânica nº1/2011, de 30 de novembro, a Câmara 

deliberou por unanimidade remeter o presente assunto à Assembleia Municipal 

para deliberação.-------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais deliberou por unanimidade que após aprovação, seja o mesmo sujeito a 

publicitação de acordo com a legislação em vigor.------------------------------------------

2.6 – LEI DOS COMPROMISSOS E PAGAMENTOS EM 

ATRASO/AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS/COMUNICAÇÃO PERÍÓDICA -– A senhora 

Presidente informou que na sequência da deliberação tomada pela Assembleia 

Municipal na sessão ordinária de 27.12.2012 relativamente ao assunto em 

epígrafe, ficou determinado que em todas as sessões ordinárias da Assembleia 

Municipal, deverá ser presente uma informação na qual constem os 

compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da referida autorização prévia 

genérica. Neste sentido, deu conhecimento dos compromissos plurianuais 
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assumidos entre 01.04.2013 e 31.05.2013, cuja cópia do documento constitui o 

Anexo II da presente Ata.--------------------------------------------------------------------------

-----De acordo com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei 

nº8/2012, de 21 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelas Leis nºs 

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

dezembro e ainda em cumprimento com as disposições constantes na 

Autorização Prévia Genérica para a Assunção de Compromissos aprovada pela 

Assembleia Municipal em 27.12.2012, a senhora Presidente propôs que o 

presente assunto seja remetido à Assembleia Municipal, para os devidos 

efeitos.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

presente assunto à Assembleia Municipal para conhecimento.-------------------------

2.7 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇÃO LEGAL DE 

CONTAS E AUDITORIA EXTERNA DAS CONTAS DA GERÊNCIA DE 2013 - 

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

Administração Geral, datada de 06.06.13, cuja cópia constitui o Anexo III da 

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

-----A senhora Presidente informou que o presente assunto mereceu o parecer 

favorável prévio vinculativo por parte do Executivo na sua reunião ordinária de 

12.03.13. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais informou, que no presente procedimento foi adotada a figura do ajuste 

direto, regime geral, nos termos previstos na alínea a) do artigo 20º do Código 

dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei nº18/2008, de 29 de janeiro e 

alterado pela Lei Lei nº59/2008, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei 

nº223/2009, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei nº278/2009, de 2 de outubro, 

pela Lei nº3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei nº131/2010, de 14 de 

dezembro, pela Lei nº64-B/2011, de 30 de dezembro e pelo Decreto-Lei 

nº149/2012, de 12 de julho, tendo sido para o efeito remetido convite a três 

entidades: Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões & Associado, SROC, SA; 

BDO & Associados, SROC, Lda e A. Figueiredo Lopes & Manuel Figueiredo, 

SROC. Informou ainda, que apenas apresentou proposta a sociedade de 
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revisores oficiais de contas (SROC) Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões & 

Associado, SROC, SA, com um valor de 4.950,00 €.--------------------------------------

-----Prosseguiu, referindo que o contrato em apreço terá a vigência necessária à 

conclusão da certificação legal, apreciação e parecer das contas e auditoria 

externa da gerência de 2013, sendo tácito e sucessivamente renovado por iguais 

períodos (no máximo de 2), até à conclusão dos serviços em questão, da 

gerência de 2015, salvo se uma das partes o denunciar com uma antecedência 

mínima de 30 dias. ----------------------------------------------------------------------------------

-----Mais referiu, que estando o procedimento na fase de adjudicação, importa 

referir que, de acordo com o disposto no nº2 artigo 48º da Lei das Finanças 

Locais (LFL), aprovada da Lei nº2/2007, de 15 de janeiro e alterada pelas Leis 

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

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

compete à Assembleia Municipal, sob proposta da Câmara Municipal, nomear o 

ROC/SROC.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Face ao constante no caderno de encargos do procedimento em questão, 

mais concretamente, no que respeita às condições de faturação e pagamento, 

informou que o presente contrato implica a assunção de um compromisso 

plurianual. Como tal, e de acordo com o disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º 

da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso (LCPA), aprovada pela 

Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro e alterada pelas Leis nºs 20/2012, de 14 de 

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

autorização para a assunção desse compromisso plurianual, é da competência 

da Assembleia Municipal. Neste sentido, e apesar daquele Órgão ter emitido 

uma autorização prévia para que a Câmara Municipal possa autorizar a 

assunção deste tipo de compromissos, dentro de determinados parâmetros, 

dado que o presente assunto terá que obrigatoriamente ser objeto de 

deliberação por parte do mesmo, a senhora Presidente propôs que esta 

autorização seja concedida pela Assembleia Municipal. Neste sentido, deu 

conhecimento da informação relativa à assunção do compromisso em causa.-----

-----A Câmara tomou conhecimento e de acordo com o previsto no nº2 artigo 48º 
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da LFL deliberou por unanimidade propor à Assembleia Municipal a nomeação 

da SROC Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões & Associado, SA, para 

proceder à certificação legal, apreciação e parecer das contas e auditoria 

externa da gerência de 2013, e em caso de renovação do contrato, das 

gerências de 2014 e 2015.------------------------------------------------------------------------

-----Em conformidade com o disposto na alínea c) do nº1 do artigo 6º da LCPA, a 

Câmara deliberou por unanimidade propor à Assembleia Municipal que autorize 

a assunção do compromisso plurianual decorrente da presente contratação de 

serviços, nos termos constantes no Anexo III da presente Ata.-------------------------

2.8 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS/ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ARQUITETURA E DE 

ESPECIALIDADES DO PARQUE MUNICIPAL - Foi presente a informação da  

DAG  - Divisão de Administração Geral, datada de 06.06.13, relativa à emissão 

de parecer prévio para contratação de serviços para elaboração dos projetos de 

arquitetura e de especialidades do Parque Municipal, cuja cópia constitui o 

Anexo IV presente Ata.-----------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que o processo de construção do Parque 

Municipal tem tido alguma morosidade na sua implementação devido a diversos 

factores, nomeadamente no que concerne à sua construção em Alagoa, por 

considerar que não é a localização mais favorável, apesar de se terem já 

efetuado trabalhos nesse local. Informou ainda, que como é do conhecimento do 

Executivo, foram feitas algumas diligências no sentido de aquisição de imóvel na 

Vila de Góis, facto que não se veio a concretizar devido ao elevado valor 

pretendido pelos proprietários para a sua venda.-------------------------------------------

-----Prosseguiu, informando que em reunião com os Técnicos da DGUPA sobre o 

Parque Municipal, foi apresentada proposta para a instalação deste equipamento 

na Quinta do Baião, em propriedade da Câmara Municipal, junto à zona da 

Costeirinha, espaço que reúne melhores condições a todos os níveis, tendo para 

o efeito apresentado algumas condições favoráveis à sua implantação nesta 

zona.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----Interveio o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referindo, que 

quanto às possíveis localizações para o Parque Municipal irão sempre existir 

vantagens e desvantagens. Relembrou, de que já se desencadearam algumas 

despesas relativas à localização deste equipamento em Alagoa, mormente no 

que concerne à elaboração de projeto e movimentação de terras, pelo que 

considera que se deve decidir definitivamente a sua localização. Referiu que a 

instalação do mesmo em Alagoa, poderia trazer uma nova dinâmica às 

empresas ali instaladas, bem como motivo para a instalação de novos negócios. 

Quanto à localização na Quinta do Baião, na zona da Costeirinha, referiu que 

ficará junto a uma zona residencial e poderá trazer uma maior afluência de 

trânsito nesta zona e potenciar alguma poluição sonora aos residentes, bem 

como a acessibilidade pela Costerinha poderá também não ser a mais favorável. 

É seu entendimento, que o projeto de arquitetura que se venha a elaborar  

deverá acautelar estes aspetos.-----------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que quanto à gestão de trânsito, as viaturas e 

máquinas da Câmara Municipal poderão eventualmente circular pela estrada de 

acesso da Quinta do Baião à Alagoa, sendo seu entendimento que o projeto terá 

que acautelar estes aspetos.----------------------------------------------------------------------

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

inicialmente foi projetado o Parque Municipal na Alagoa. Contudo, referiu que no 

decorrer deste processo foi equacionada a hipótese do Parque Municipal poder 

ser localizado num local mais próximo da Vila, como já anteriormente foi referido. 

Não tendo sido possível à Câmara Municipal concretizar essa aquisição, 

porquanto iria onerar demasiado o orçamento municipal, é seu entendimento que 

a solução ora apresentada é a mais adequada em todos os sentidos. Referiu 

ainda, que na concepção do projeto de arquitetura deverão ser acautelados um 

conjunto de situações, nomeadamente o enquadramento do equipamento, bem 

como as devidas condições de segurança na via principal e possível poluição 

sonora.--------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente, informou que para que o Parque Municipal venha a 

ser instalado na Quinta do Baião, na zona da Costeirinha, há a necessidade de 
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contratação de serviços para a elaboração de projeto de arquitetura e respetivas 

especialidades, pelo que deve o Executivo pronunciar-se no sentido de emitir 

parecer prévio para contratação dos referidos serviços. Mais informou que se 

trata de um novo contrato, cujo procedimento a adotar é o ajuste direto, regime 

geral, nos termos previstos na alínea a) do nº1 do artigo 20º do CCP. Informou 

ainda, que para efeitos de procedimento foram convidadas três empresas: Preng 

– Projetos de Engenharia Curvelos, Lda, Construções Beiracorvo, Lda e Pura 

Poesia – Arquitetura, Planeamento e Design, Unipessoal, Lda.------------------------- 

-----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 para 

contratação de serviços para elaboração de projetos de arquitetura e de 

especialidades do Parque Municipal.-----------------------------------------------------------

2.10 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA - A Câmara tomou conhecimento 

do total de movimentos da tesouraria, do dia sete de junho do ano em curso, no 

montante de um milhão, quinhentos e vinte e um mil, novecentos e setenta e um 

euros e dois cêntimos.------------------------------------------------------------------------------

2.11 – PAGAMENTOS - A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos, 

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

vinte e três à mil cento e noventa no montante de setenta e cinco mil, setecentos 

e dezanove euros e cinquenta e cinco cêntimos.--------------------------------------------

2.12 – REQUISIÇÕES - A Câmara tomou conhecimento das requisições 

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

2.13 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES - A Câmara tomou 

conhecimento de que não foram emitidas as seguintes licenças de obras 

particulares:--------------------------------------------------------------------------------------------

-----a) Número onze, requerida por Antero de Fonseca Tomás, Vale da Mega – 

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

-----b) Número doze, requerida por Canetastuta – Unipessoal, Lda, Relva da Mó 
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– Alvares.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

-----a) Número dezassete, requerida por Vitor Manuel Pereira Ventura, Cortes – 

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

2.14 - DGEStE/REDE ESCOLAR-REORGANIZAÇÃO DA REDE DA 

EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO PARA O 

ANO DE 2013/2014 - A senhora Presidente informou que o presente assunto 

vem na sequência da comunicação da senhora Diretora da Direção Geral dos 

Estabelecimentos Escolares  - Direção de Serviços da Região Centro (DGEsTE 

Centro), relativo à reorganização da Rede da Educação Pré-Escolar e do 1º 

Ciclo do Ensino Básico para o ano de 2013/2014 no concelho de Góis, devendo 

a Câmara Municipal pronunciar-se sobre este assunto.-----------------------------------

-----Mais informou que o Conselho Municipal de Educação reuniu no p.p. dia 

07.06.13, tendo deliberado por unanimidade manter a Rede Escolar de 

2012/2013 no ano letivo de 2013/2014.--------------------------------------------------------

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

deliberação tomada pelo Conselho Municipal de Educação, a qual se 

consubstancia que no ano letivo de 2013/2014 deverá manter-se a Rede Escolar 

nos mesmos moldes e pressupostos do ano letivo em curso.--------------------------- 

2.15 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 

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

interno de transferências correntes, datado do dia onze de junho do ano em 

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

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

transferências correntes, no montante de quarenta e cinco mil, quinhentos e 

vinte e seis euros e setenta e três cêntimos, cujo documento constitui o Anexo V 

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

2.16 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - 

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

de transferências de capital , datado do dia onze de junho do ano em curso.-------
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-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar as 

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

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

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

MOTO CLUBE/9º DOWNHILL TAÇA DE PORTUGAL 2013; REGULAMENTO DO 

CONSELHO MUNICIPAL DE JUVENTUDE; LEI DOS COMPROMISSOS E 

PAGAMENTOS EM ATRASO/AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA 

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS/COMUNICAÇÃO PERÍÓDICA;  

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS E 

AUDITORIA EXTERNA DAS CONTAS DA GERÊNCIA DE 2013; EMISSÃO DE 

PARECER PRÉVIO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/ELABORAÇÃO DOS 

PROJETOS DE ARQUITETURA E DE ESPECIALIDADES DO PARQUE MUNICIPAL; 

DGEStE CENTRO/REDE ESCOLAR-REORGANIZAÇÃO DA REDE DA EDUCAÇÃO 

PRÉ-ESCOLAR E DO 1º CICLO DO ENSINO BÁSICO PARA O ANO DE 2013/2014; 

DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES; 

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

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

-----a) Usou da palavra o senhor Mateus Rodrigues Brás, residente em Góis, que 

solicitou a intervenção da Câmara Municipal na reconstrução de um muro à 

entrada de Alvém na freguesia de Góis, o qual sofreu há já algum tempo uma 

derrocada. Referiu que devido ao seu estado de perigo iminente poderá colocar 

em risco a circulação de pessoas e veículos. Referiu ainda, que já teve 

oportunidade de apresentar a presente situação aos senhores Vereadores Mário 

Barata Garcia e José Alberto Domingos Rodrigues.---------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou o munícipe que oportunamente visitará o 

local e dará indicações aos serviços a fim de procederem aos trabalhos  de 

reconstrução do citado muro.--------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

                    A Presidente da Câmara Municipal,                       A Secretária, 

           ____________________________                     __________________ 


