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-----No dia vinte e cinco 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, 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 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GÓIS/VIAGEM DE FINALISTAS A OROSO- 

2.3 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

GÓIS/VOTO DE LOUVOR---------------------------------------------------------------------------------- 

2.4 – MUNICÍPIO DE TAVIRA/ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA----------- 

2.5 – ADESA/RELATÓRIO ATIVIDADES 2012------------------------------------------------------ 

2.6 – INSPEÇÃO GERAL DE FINANÇAS/DEPOSIÇÃO DE ATERROS EM SOLO DE 

RAN--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.7 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A PRAIA FLUVIAL DA PENEDA--------------------- 

2.8 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA------------------------------------------------------------ 

2.9 – PAGAMENTOS---------------------------------------------------------------------------------------- 

2.10 – REQUISIÇÕES--------------------------------------------------------------------------------------- 

2.11 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES------------------------------------------ 
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2.12 – 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 do seguinte ponto 

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

2.13 - EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO/AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO MUSEU------------------------------ 

2.14 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA D ETRANSFERÊNCIA CORRENTES--- 

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

ponto na ordem de trabalhos.-------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente continuou a sua intervenção, manifestando o seu 

agradecimento a todas as Entidades de direito público e privado e sociedade 

civil, que estiveram na génese das Marchas Populares 2013, tendo sido uma 

noite de festa, abrilhantada pelo trabalho dos bairros, das suas coletividades, 

dos marchantes e ensaiadores, um trabalho intenso preparado com esforço e 

dedicação para todos quanto se associaram a esta iniciativa. De igual modo, 

agradeceu a todas as Juntas de Freguesia que de alguma forma apoiaram as 

Marchas do Concelho, como a todos os trabalhadores do Município pelo seu 

empenho na organização deste evento. Referiu ainda, que a freguesia de Vila 

Nova do Ceira e Alvares irão apresentar as suas Marchas nos dias 28 e 29 de 

junho respetivamente, referindo o facto da indisponibilidade das Marchas da 

Freguesia de Góis, não participarem nestes dois eventos, que certamente teriam 

um impacto ainda maior junto das populações.---------------------------------------------- 

-----Continuou, congratulando-se pela medalha de Ouro, atribuída à Cooperativa 

Social e Agro-Florestal de Vila Nova do Ceira na sequência da sua participação 

no Concurso Nacional de Embalagens de Mel, iniciativa promovida no âmbito da 

Feira Nacional de Agricultura/Feira do Ribatejo. Apesar de se tratar de um 
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prémio alusivo à embalagem de um produto, relembrou a importância deste 

produto endógeno nesta região, pelo que se deve dar um olhar diferente à 

apicultura no concelho, porquanto se trata de uma atividade capaz de causar 

impactos positivos, tanto sociais quanto económicos, além de contribuir para a 

manutenção e preservação dos ecossistemas existentes. ------------------------------- 

-----Relativamente à elaboração do Plano Estratégico da CIM - Região de 

Coimbra, informou que no dia de hoje irá realizar-se uma reunião na CIMPIN, 

tendo informado que os senhores Vereadores José Alberto Domingos Rodrigues 

e Mário Barata Garcia têm acompanhado mais de perto a elaboração deste 

Plano,  pelo que solicitou informação sobre o ponto de situação.-----------------------

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

1.3 – INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES – Usou da palavra o 

senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues felicitando todos quanto 

contribuíram para a organização e realização de todas as Marchas Populares, 

realizadas em Góis no p.p. dia 22.06.13, nomeadamente ensaiadores, 

marchantes, músicos e seus representantes. Agradeceu ainda, a todos os 

trabalhadores do Município que colaboraram na organização e realização das 

Marchas Populares 2013. Acrescentou que este evento é porventura um dos 

maiores em termos de agregação de gentes de Góis, onde o convívio e a 

camaradagem entre as pessoas é uma realidade. -----------------------------------------

----Continuou a sua intervenção, referindo que na sequência da elaboração do 

novo Plano Estratégico de Desenvolvimento da Região de Coimbra (2014-2020), 

esteve presente numa reunião no CEFA em Coimbra, tendo feito uma breve 

resenha do teor da mesma. As apostas estratégicas para a região de Coimbra: 

Inovação e Capital Humano (ao serviço da internacionalização e da renovação 

do modelo empresarial); Valorização e Gestão dos Recursos Endógenos; 

Coesão e Inclusão Social e Rede Urbana e Estruturação do Território. Referiu 

ainda, que o Turismo e a Floresta deverão continuar a ser uma aposta no 

território da nova CIM por forma a promover ainda mais toda esta região.----------- 

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia que referiu ter estado  

presente em reuniões promovidas pelas Comunidades Intermunicipais do Baixo 
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Mondego e do Pinhal Interior Norte com o objetivo de definir uma estratégia de 

desenvolvimento para o território. Essas reuniões decorreram com a colaboração 

da empresa de consultadoria, Augusto Mateus e Associados, em que através de 

um processo de participação alargada a vários atores da região, pretende-se 

alcançar um “desenho” do que poderá e deverá ser o território no horizonte da 

próxima década. Pretende-se com essas reuniões identificar os problemas 

centrais e obter sugestões de iniciativas que ajudem a construir uma estratégia 

de desenvolvimento para a futura “Região de Coimbra”. O concelho de Góis 

apresentou propostas que assentam essencialmente na melhoria das condições 

de mobilidade e acessibilidade, redes de água e de saneamento, bem como uma 

forte aposta na floresta/recursos endógenos.----------------------------------------------- 

----Quanto ao galardão de Ouro atribuído à Cooperativa Social e Agro-Florestal 

de Vila Nova do Ceira, pelo design da embalagem de Mel que produz, referiu 

que se trata de um prémio merecido, porquanto é o resultado de uma forte 

aposta na criação de valor com recurso a produtos endógenos que interessam 

aos consumidores tanto nacionais como estrangeiros. Por isso a Cooperativa no 

seu todo está de parabéns por este reconhecimento, com a atribuição de um 

troféu de âmbito nacional, e merece o reconhecimento do Município pelo 

contributo que tem dado para o desenvolvimento do concelho.------------------------- 

-----Relativamente à iniciativa que foi as Marchas Populares 2013, congratulou-

se pelo trabalho apresentado por todas as Marchas, felicitando todos quanto se 

envolveram nesta iniciativa.----------------------------------------------------------------------- 

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

referindo que apesar de considerar que as Marchas são um espetáculo de rua, 

congratulou-se pela apresentação do espetáculo no Campo de Futebol, bem 

como por todo o trabalho com que todas as Marchas presentearam o público que 

se associou a esta iniciativa popular. Referiu ainda, que é sua opinião que as 

Marchas deveriam como forma de reconhecimento presentear com a sua 

presença as freguesias que se associaram ao espetáculo em Góis.------------------ 

-----Relativamente à Medalha de Ouro atribuída à embalagem do mel produzido 

pela à Cooperativa Social e Agro-Florestal de Vila Nova do Ceira, congratulou-se 
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pela atribuição deste galardão, o qual reconhece o trabalho realizado em prol da 

promoção de um produto endógeno desta região.------------------------------------------

-----No que concerne ao próximo QCA, apesar de conhecer o mesmo 

superficialmente, referiu ser para si motivo de preocupação, consubstanciando-

se esta pelo facto das adversidades existentes entre os Municípios que 

constituem a nova CIM, uma vez que podem não partilhar das mesmas 

preocupações em diversos assuntos, floresta e outros mais específicos, 

nomeadamente no que diz respeito à conservação dos moinhos, ribeiras, lagares 

entre outros aspectos que considera importantes para o nosso território.------------

-----Continuou, referindo que na última reunião da Assembleia Municipal foi 

referida a questão do abastecimento de água a Vila Nova do Ceira, 

nomeadamente aos trabalhos que irão ser realizados nesse processo, pelo que 

solicitou informação sobre se foram acautelados todos os procedimentos para 

esta empreitada, nomeadamente um estudo sobre a viabilidade e funcionalidade 

do processo que o Município pretende implementar e se o mesmo foi objeto de 

candidatura para possível financiamento.-----------------------------------------------------

-----Usou da palavra o senhor Vereador Mário Barata Garcia que explicou como 

irá funcionar a nova rede de abastecimento de água à freguesia de Vila Nova do 

Ceira, sendo também contemplada uma parte da freguesia de Góis, a qual 

resultou de um estudo realizado pelos técnicos da Câmara Municipal. Quanto a 

possíveis comparticipações financeiras para este processo, informou da 

impossibilidade de apresentação de candidatura ao POVT, uma vez que este 

Programa contemplava somente os projetos anteriormente apresentados pela 

empresa Águas do Mondego, não estando o presente projeto contemplado, por 

se tratar de um novo projeto.----------------------------------------------------------------------

----A senhora Presidente, informou que relativamente à apresentação de 

candidatura para financiamento do referido projeto, contactou a entidade gestora 

do POVT, a qual comunicou que dificilmente o mesmo seria objecto de 

financiamento, porquanto as verbas para candidaturas neste âmbito já se 

encontram distribuídas. Quanto à solução encontrada para o projeto de 

abastecimento de água à freguesia de Vila Nova do Ceira, informou que foi o 
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mesmo devidamente estudado e elaborado por uma equipa técnica do 

Município, e, que num conjunto de algumas soluções possíveis, a que se 

selecionou foi a que melhor se adequava a todos os níveis para satisfação desta 

necessidade, que irá contemplar de igual modo parte da freguesia de Góis. Mais 

informou, que o custo deste procedimento foi devidamente acautelado, tendo 

explicado como se irá processar a empreitada deste projeto.---------------------------- 

-----Interveio a senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz que se 

congratulou pela iniciativa das Marchas Populares, realçando o esforço e 

empenho da sociedade civil, no grandioso espectáculo popular com que 

presentearam o público que se associou a esta actividade.------------------------------

----De seguida, e em nome da família de António Francisco Barata, agradeceu o 

Voto de Pesar atribuído na última reunião do Executivo.----------------------------------

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

senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz, por não ter estado 

presente, e após leitura, aprovar a ata da reunião realizada no dia onze de Junho 

do ano de dois mil e treze, sendo assinada pela senhora Presidente e por quem 

a lavrou.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.2 – AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE GÓIS/VIAGEM DE FINALISTAS A 

OROSO – A Câmara tomou conhecimento do relatório apresentado pelo 

Agrupamento de Escolas de Góis, relativo à viagem de Finalistas realizada a 

Oroso na Galiza, no período de 25 a 28 de abril do ano em curso.-------------------- 

2.3 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DOS BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

GÓIS/VOTO DE LOUVOR - A Câmara tomou conhecimento do Voto de Louvor 

atribuído pela Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis ao 

Município de Góis por ter “contribuído para o engrandecimento desta Instituição 

pelo empenho, diligência e dedicação demonstrados, assim como o 
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reconhecimento da colaboração prestada pela Autarquia aos Bombeiros”, 

conforme comunicação remetida à Câmara Municipal  no p.p. dia 11.06.13.-------- 

2.4 – MUNICÍPIO DE TAVIRA/ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA 

- A senhora Presidente informou que  o Município de Tavira comunicou a esta 

Autarquia em 13.05.13, a sua intenção de alienação de participação financeira  

de 5000 ações do capital social da Municípia – Empresa de Cartografia e 

sistemas de Informação, E.M., S.A.------------------------------------------------------------- 

-----Informou ainda, que a presente comunicação prende-se com o facto de o 

Município de Góis, igualmente, na qualidade de acionista, poder exercer o direito 

de preferência e adquirir aquela participação de capital social.--------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade não exercer o 

direito de preferência na aquisição das referidas ações.---------------------------------- 

2.5 – ADESA/RELATÓRIO ATIVIDADES 2012 - A senhora Presidente deu 

conhecimento do Relatório de Atividades do Parque de Equipamento da ADESA 

relativo ao ano de 2012.----------------------------------------------------------------------------

-----Informou que a ADESA através da ação concertada entre os técnicos dos 

Municípios, os Operadores das máquinas e os Delegados da sua área de 

abrangência elaborou o presente Relatório o qual tem como objetivo caracterizar 

e analisar os trabalhos executados ao longo do ano de 2012. Mais informou, que 

o Parque de Equipamentos resulta do objetivo de partilha de recursos entre 

Municípios e da criação de sinergias no sentido de pôr ao dispor da proteção da 

floresta o máximo de meios e criar mecanismos de aproveitamento integrado, 

numa perspetiva de otimização e melhor afetação dos meios disponíveis; 

realçando o espírito de solidariedade existente entre os Municípios, no que diz 

respeito ao funcionamento desse Parque, o qual resulta da integração de 

esforços. É considerada uma iniciativa arrojada uma vez que tendo surgido como 

projeto piloto, tem vindo a ter um efeito demonstrativo sobre outras áreas do 

território nacional, o que constitui uma responsabilidade acrescida para a 

associação a sua manutenção e valorização.------------------------------------------------

-----Continuou referindo, que os recursos necessários para o funcionamento do 

Parque de Máquinas dividem‐se em três categorias. A primeira compreende os 



.   
                                                      

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

 

  8 

 

recursos humanos, a segunda refere‐se aos recursos materiais e a última aos 

recursos financeiros imprescindíveis para a realização das várias ações. A 

ADESA contou, em 2012, com um total de 86 colaboradores, entre funcionários 

com contratação sem termo, com termo certo e medidas sociais de emprego 

(Contratos Emprego Inserção e Programa Estágios Profissionais). Destes, 34 

estão afetos ao parque de máquinas, quer como operadores de máquinas quer 

auxiliares de operações; 21 são técnicos superiores, maioritariamente na área 

social. Os restantes 31 distribuem‐se predominantemente por funções 

administrativas e de serviços gerais. Dos funcionários da instituição, 15 têm 

afetação associativa.--------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto ao Parque Municipal, referiu que se trata de um projeto 

intermunicipal, de partilha de recursos, composto por equipamento pesado 

destinado à realização de trabalhos de prevenção de incêndios florestais e 

proteção da floresta bem como trabalhos de prevenção da floresta e combate 

direto a incêndios, designadamente abertura e beneficiação de aceiros, 

caminhos florestais e linhas corta‐fogos, limpeza de matos em bermas, taludes e 

perímetros dos aglomerados integrados em espaços de floresta e ainda no apoio 

a operações de apoio aos bombeiros no combate a incêndios e de rescaldo 

pós‐extinção.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Relativamente aos Recursos Financeiros, informou que no ano de 2012 

foram gastos um total de 360.130,95 euros relativos a combustíveis das 

máquinas, com a reparação e manutenção do equipamento, aquisição de peças 

e material de desgaste. Dos quais cerca de 130.657,38 euros dizem respeito a 

combustíveis e os restantes 229.473,57 euros a peças e reparações.----------------

-----A senhora Presidente informou ainda, que no que concerne à época de 

incêndios no Município de Góis deflagraram no ano de 2012, 20 incêndios 

florestais, entre fogachos e fogos, que no entanto não significaram uma grande 

área ardida (38,7 ha). De entre estas ocorrências apenas uma se destacou com 

uma área ardida de 34 ha, na sua maioria em pinheiro bravo e eucalipto, não 

existindo a indicação do uso das máquinas da ADESA nestas ocorrências.---------
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-----Prosseguiu, referindo que os Municípios associados contaram com um vasto 

conjunto de equipamento pesado, com uma capacidade de intervenção ímpar no 

território, em que foi visível, quer na manutenção e limpeza das bermas e taludes 

nos caminhos e estradas, quer na beneficiação e construção de rede viária, em 

particular florestal, a valia deste projeto intermunicipal. O Parque de 

Equipamentos é reconhecidamente um exemplo feliz de boas práticas no que diz 

respeito à parceria entre Municípios. Mais referiu, que num contexto económico 

em que as autarquias se batem com assinaláveis dificuldades financeiras, 

ganham importância projetos em que se demonstre as vantagens da partilha e 

otimização de recursos, o Parque de Equipamentos é um caso exemplar  a este 

respeito.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Mais referiu, que nos últimos anos, tem sido preocupação da Associação 

monitorizar todo o trabalho desenvolvido, num esforço de conhecimento e 

acompanhamento, quer do trabalho realizado, aferindo a produtividade em 

termos de obra executada, quer de aspetos relevantes da gestão dos 

equipamentos, nomeadamente o desgaste material, a manutenção e os 

consumos. Trata-se de um trabalho exigente de recolha e registo de dados, 

efetuado por equipamento e por grupos de equipamentos. Este trabalho tem que 

ser aperfeiçoado, devendo ser melhorados os elos de comunicação entre a 

associação e os Municípios associados. Articulação e parceria criada entre o 

gabinete de coordenação da ADESA e os técnicos municipais e por outro lado 

graças ao trabalho conjunto com os operadores e delegados, no sentido de 

documentar os serviços de beneficiação e construção de rede viária florestal em 

folhas de serviço, autos de medição, representação cartográfica e fotográfica e 

elaboração dos Planos de Manutenção das máquinas. A ADESA continuou 

assim a prosseguir o seu importante papel enquanto agente incontornável na 

proteção e defesa da floresta contra incêndios no território dos Municípios 

associados.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----Segundo a Autoridade Florestal Nacional, os Municípios da ADESA foram 

responsáveis por 74% do total de rede viária florestal beneficiada no Distrito de 

Coimbra, o que reflete a importância do contributo dado pelo Parque de 
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equipamentos desta Associação nesta matéria. Porém, é necessário intensificar 

o trabalho de articulação no sentido da centralização na ADESA da totalidade 

das ações de manutenção e reparação dos equipamentos, além da informação 

sobre operações do Parque de Equipamentos, assim como de forma a facilitar a 

coordenação da gestão. No mesmo ensejo, tem que ser desenvolvido um 

esforço por parte dos Municípios associados no sentido de ser assegurado o 

pagamento atempado à associação dos serviços prestados.----------------------------

-----Por outro lado, resulta evidente dos dados apresentados neste relatório, que 

são de cada vez maior monta os custos de manutenção dos equipamentos, em 

virtude da idade e tempo de serviços da maior parte dos mesmos. De facto, 

grande parte dos equipamentos, nomeadamente as seis motoniveladoras, as 

duas bulldozer’s D6HXL, as 5 carrinhas de apoio e os tratores limpa bermas 

Ford, foram adquiridos 1995, sofrendo o desgaste de praticamente 18 anos de 

operações. É necessário um plano de substituição destes equipamentos, com 

vista a assegurar a continuidade as valências e a garantir a eficiência financeira 

das operações do Parque de Equipamentos. Isto para não falar dos cada vez 

maiores períodos de inoperacionalidade dos equipamentos para reparações.----- 

-----Por último, a senhora Presidente referiu congratular-se pelo trabalho 

realizado pela ADESA, bem como, com a solidariedade existente entre os 

Municípios que compõem esta Associação, visível em situações de ocorrências 

de incêndios florestais e outros trabalhos de âmbito florestal.---------------------------

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

2.6 – INSPEÇÃO GERAL DE FINANÇAS/DEPOSIÇÃO DE ATERROS EM 

SOLO DE RAN - Foi presente o ofício da Inspeção Geral de Finanças, datado de 

13.05.13, relativo à deposição de aterros em solo RAN no prédio inscrito na 

matriz predial rústica sob o artigo nº29284.---------------------------------------------------

-----Sobre este assunto, a senhora Presidente informou que tendo a infração em 

causa sido objecto de fiscalização e procedimento contraordenacional pela 

entidade competente, a Câmara Municipal procedeu à reposição do solo à 

situação anterior. Considerando, que nos termos do previsto na Lei nº27/96, de 1 

de agosto, o ato praticado não é susceptível de aplicação de sanção tutelar, foi 
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arquivado o processo nesta Inspeção-Geral.-------------------------------------------------

-----A senhora Presidente prevaleceu-se da oportunidade para enaltecer e 

agradecer o trabalho realizado pelo senhor Consultor Jurídico, Dr. Pedro Pereira 

Alves no acompanhamento deste processo.--------------------------------------------------

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

2.7 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA A 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE JARDINAGEM PARA A PRAIA FLUVIAL 

DA PENEDA - Foi presente a informação da  DAG  - Divisão de Administração 

Geral, datada de 20.06.13, relativa à emissão de parecer prévio para contratação 

de serviços de jardinagem para a Praia Fluvial da Peneda, cuja cópia constitui o 

Anexo I da presente Ata.---------------------------------------------------------------------------

-----De acordo com a informação supra, a senhora Presidente informou que o 

serviço a prestar prende-se concretamente com a manutenção da área 

envolvente à Praia Fluvial da Peneda, a qual consiste no corte regular da relva e 

adubar quando necessário, ressemear zonas desguarnecidas, escarificar 

quando necessário, eliminar ervas daninhas e regular o sistema de rega. A 

execução do presente contrato não implica qualquer subordinação hierárquica 

uma vez que o prestador executa as tarefas a ele correspondentes quando e 

como julgar convenientes e com os meios que entender necessários. A presente 

prestação de serviços implica que o prestador disponibilize todos os meios 

necessários, sejam eles humanos e técnicos.------------------------------------------------

-----Mais informou que se trata de um novo contrato, cujo procedimento a adotar 

é o ajuste direto, regime simplificado, nos termos previstos nos artigos 127º e 

128º do CCP, uma vez que está em causa um valor inferior a 5.000,00€ e uma 

execução inferior a 12 meses (3 meses). Informou ainda, que para o efeito o 

Município convidou o senhor Luís Carlos Vaz de Paiva, atual prestador de 

serviços do Município em outros espaços verdes.------------------------------------------

-----A senhora Presidente deu conhecimento 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 
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informação deliberou por unanimidade emitir parecer prévio vinculativo para 

contratação de serviços de jardinagem para a Praia Fluvial da Peneda a Luís 

Carlos Vaz de Paiva.-------------------------------------------------------------------------------- 

2.8 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA - A Câmara tomou conhecimento do 

total de movimentos da tesouraria, do dia vinte e quatro de junho do ano em 

curso, no montante de um milhão, seiscentos e oito mil, quatrocentos e sessenta 

e  nove euros e noventa e cinco cêntimos---------------------------------------------------- 

2.9 – PAGAMENTOS - A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos, 

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

noventa e um à mil trezentos e trinta e três, no montante trezentos e vinte e seis 

mil, novecentos e dois euros e setenta e oito cêntimos.----------------------------------- 

2.10 – REQUISIÇÕES - A Câmara tomou conhecimento das requisições 

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

2.11 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES - A Câmara tomou 

conhecimento de que não foram emitidas as seguintes licenças de obras 

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

-----a) Número treze, requerida por Maria do Céu Neves Ferreira, Raposeira – 

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

-----A Câmara tomou igualmente conhecimento de que foram emitida a seguinte 

licença de autorização de utilização:------------------------------------------------------------

-----a) Número dezoito, requerida por Cáritas Diocesana de Coimbra, Cabreira - 

Cadafaz.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.12 – PARECER PRÉVIO GENÉRICO/COMUNICAÇÃO MENSAL DA 

CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS - A senhora Presidente 

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

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

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

2.13 - EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO/AQUISIÇÃO DE 

SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA DO MUSEU – Foi presente a 

informação da DAG - Divisão de Administração Geral, datada de 21.06.13, 

relativa à emissão de parecer prévio para contratação de serviços  de vigilância 
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e segurança do Museu, cuja cópia constitui o Anexo II da presente Ata.-------------

-----De acordo com a referida informação, a senhora Presidente informou que o 

serviço a prestar tem como objecto a vigilância, segurança e assistência técnica 

do equipamento instalado no Museu, sito Rua Comandante Henrique Bebiano 

Baeta Neves, nº2 Trás, em Góis. Mais informou, que o referido serviço 

contempla um pacote de serviços subjacente de ligação a uma central de 

segurança 24 horas; em caso de disparo do alarme na central a empresa entra 

em contacto telefónico com o local onde está instalado o alarme sendo que, 

verificando-se a impossibilidade de o fazer, com o posto da GNR da área; 

Assistência ao equipamento, marca SEC, modelo 9510, propriedade do 

Município de Góis em caso de avaria.----------------------------------------------------------

------Mais informou que se trata de um novo contrato, cujo procedimento a adotar 

é o ajuste direto, regime simplificado, nos termos previstos nos artigos 112º e 

127º do CCP, uma vez que o valor base do procedimento é abaixo dos 

75.000,00€. Informou ainda, que para o efeito o Município convidou a Stanley 

Security Portugal, Unipessoal, Lda (atual prestador do serviço) e Prosegur – 

Companhia de Segurança, Lda.------------------------------------------------------------------ 

-----A senhora Presidente deu conhecimento 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 de vigilância e segurança do Museu.--------------------------- 

2.14 - DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES -  

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

de transferências correntes, datado do dia vinte e cinco de junho do ano em 

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

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

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

constitui o Anexo III da presente Ata.---------------------------------------------------------- 
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3 - APROVAÇÕES EM MINUTA: FALTAS, ATA DA REUNIÃO ANTERIOR; 

MUNICÍPIO DE TAVIRA/ALIENAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO FINANCEIRA; EMISSÃO 

DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE 

JARDINAGEM PARA A PRAIA FLUVIAL DA PENEDA, EMISSÃO DE PARECER 

PRÉVIO VINCULATIVO/AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA E SEGURANÇA 

DO MUSEU.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----a) Usou da palavra o senhor António Leonel Duarte Ferreira, residente em 

Vila Nova do Ceira, o qual apresentou uma breve resenha de uma situação 

ocorrida nas intempéries em janeiro. Informou, que em tempo útil deu 

conhecimento dos factos ocorridos à Câmara Municipal, sendo que até à 

presente data não teve qualquer informação da autarquia nesse sentido. Mais 

informou, tratar-se de uma situação que já se prolongou em demasiado no 

tempo, tendo tido resultados menos bons para a sua pessoa, tanto a nível 

psicológico, como financeiro. Nesse sentido, solicitou que a senhora Presidente 

interviesse neste processo.------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou o Munícipe que teve conhecimento do 

processo em questão, estando convicta que o mesmo já estivesse encerrado. 

Lamentou o facto da morosidade do processo, disponibilizando-se para reunir 

com o senhor António Leonel Duarte Ferreira no final da presente reunião.---------

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

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

encerrada a reunião pelas doze horas, da qual para constar se lavrou a presente 

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

            

         A Presidente da Câmara Municipal,                       A Secretária, 

           ____________________________                     __________________ 
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