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-----No dia vinte e três de julho 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. 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 – ULTRIPLO/RECOLHA DE ROUPA NO CONCELHO DE GÓIS-JANEIRO A 

JUNHO DE 2013---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.3 – VODAFONE RALLY DE PORTUGAL/EDIÇÃO 2014/COMUNICADO------------------ 

2.4 – REUNIÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DA TURISMO DO CENTRO DE 

PORTUGAL/ALTERAÇÃO DE ESTATUTOS--------------------------------------------------------- 

2.5 – COLÓQUIO INTERNACIONAL-OUTROS SENTIDOS PARA NOVAS 

CIDADANIAS “TRABALHAR EM REDE PARA O SUCESSO ESCOLAR: 

AUTARQUIAS, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO”/FACULDADE DE 

PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO PORTO------------ 

2.6 – ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO: INTERVENÇÃO NA RUA ADELINO 

COSTA ALVES RIBEIRO/ACESSO QUINTA DA TORRINHA----------------------------------- 
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2.7 – ESCOLA PROFISSIONAL DA LOUSÃ/PROJECTO DE CONSTITUIÇÃO DE 

CENTRO DE QUALIFICAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL/PEDIDO DE PARECER E 

DECLARAÇÃO DE INTENÇÕES------------------------------------------------------------------------- 

2.8 – LCPA/AUTORIZAÇÃO PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

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

2.9  – RELATÓRIO FINAL/FORMAÇÃO DE TRABALHORES/2011-2013/POPH---------- 

2.10 – PARECER JURIDÍCO/MOBILIDADE INTERNA E PARECER PRÉVIO 

GENÉRICO------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.11 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA---------------------------------------------------------- 

2.12 – PAGAMENTOS--------------------------------------------------------------------------------------

2.13 – REQUISIÇÕES---------------------------------------------------------------------------------------- 

2.14 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES------------------------------------------ 

2.15 – 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 – A senhora Presidente informou que o senhor Vereador José 

Alberto Domingos Rodrigues se encontra em gozo de férias, tendo o Executivo 

considerado a falta justificada.-------------------------------------------------------------------- 

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

2.16 – FACIG E DIA DO MUNICIPIO/2013--------------------------------------------------- 

-----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 

reconhecimento e agradecimento à Comissão Organizadora do Góis Oroso Arte 

2013, bem como a todas as Entidades Públicas e Privadas e que se associaram 

e colaboraram neste Evento, agradecimento extensivo a toda a sociedade civil 

em particular os Goienses. Enfatizou o momento alto desta iniciativa, a 

inauguração da Casa da Cultura de Góis, reiterando o seu agradecimento ao 
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atual e anterior Executivo por ter concretizado uma obra de grande valor cultural 

a qual será uma mais-valia para todo o concelho de Góis. ------------------------------

-----Reiterou o seu sincero agradecimento a todos quantos colaboraram e 

apoiaram para que o dia da inauguração deste equipamento cultural tivesse 

alcançado o sucesso desejado.----------------------------------------------------------------- 

-----Mais informou, que no dia 01 de agosto irá realizar-se um concerto de 

música Jazz na Casa Municipal da Cultura no âmbito do Góis Jazz Internship, 

pelas 21.30 horas. A senhora Presidente deu conhecimento que este concerto 

vem na sequência de um estágio que irá ocorrer em Góis, com músicos do 

Conservatório de Coimbra ligados à música jazz, sendo o rosto desta iniciativa o 

jovem goiense José Rui Ferreira Sampaio com o apoio da Associação de 

Juventude de Góis. O Góis Jazz Internship nasce da vontade de três jovens 

criarem um Estágio de Orquestra Jazz/Big Band periódico, aberto a todos os 

interessados em obter conhecimentos neste tipo de formação. A ideia foi 

partilhada com o Professor Álvaro Pinto, que abraçou prontamente o projeto, 

assumindo assim o cargo de diretor artístico. A senhora Presidente prevaleceu-

se da oportunidade para convidar o Executivo a associar-se a este momento 

cultural.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Por último, a senhora Presidente em nome do Executivo agradeceu o convite 

da Comissão de Melhoramentos de Caselhos e Portelas para a tradicional 

sardinhada realizada no âmbito das comemorações da sua festa anual, 

felicitando os corpos dirigentes e todos os seus associados pelo trabalho 

voluntário desenvolvido em prol destas localidades.---------------------------------------

-----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz, em nome da 

Comissão de Melhoramentos, agradeceu a presença da senhora Presidente e 

Vereadores na sardinhada promovida pela Comissão de Melhoramentos de 

Caselhos e Portelas.------------------------------------------------------------------------------- 

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

1.3 – INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES – Usou da palavra a 

senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz que questionou a 

senhora Presidente relativamente à Biblioteca Itinerante de Miranda do Corvo da 
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Fundação Assistência, Desenvolvimento e Formação Profissional. Referiu, que a 

sua questão prende-se pelo facto de ter sido interpelada por alguns munícipes 

de Ponte do Sótão, em virtude de a mesma ter deixado de efetuar a itinerância 

nesta localidade, facto que é do desagrado dos mesmos, uma vez que era uma 

mais-valia em termos culturais e pedagógicos para a população que usufruía 

deste serviço.-----------------------------------------------------------------------------------------

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

Barata Moniz que solicitou ao Núcleo de Desenvolvimento Social, Cultural e 

Económico esclarecimento sobre o serviço prestado para efeitos de avaliação e 

aferição do custo/beneficio. A proposta técnica apresentada sugeria a rescisão 

do contrato.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu, ainda que é com agrado que regista a vontade 

da população de Ponte do Sótão na continuidade do serviço de biblioteca 

itinerante, o que leva a reapreciar a decisão de denúncia do contrato.--------------- 

-----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 três 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 nove de Julho 

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

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

2.2 – ULTRIPLO/RECOLHA DE ROUPA NO CONCELHO DE GÓIS – JANEIRO 

A JUNHO DE 2013 - A Câmara tomou conhecimento do Relatório relativo à 

recolha de roupas, calçado e brinquedos e outros, realizada no concelho de 

Góis, nomeadamente na freguesia de Alvares, Góis e Vila Nova do Ceira, no 

primeiro semestre do ano em curso, pela empresa Ultriplo.------------------------------                

-----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz referiu que no 

âmbito do protocolo celebrado com a Ultriplo pensa que algum deste material 

seria distribuído por Instituições sociais locais, pelo que questionou se este 
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trabalho está a ser efetuado.----------------------------------------------------------------------

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

Barata Moniz de que se trata de um processo que está a ser acompanhado pela 

senhora Drª. Liliana Temprilho, pelo que entende que devem estar a serem 

cumpridas as cláusulas do referido protocolo.------------------------------------------------

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

2.3 – VODAFONE RALLY DE PORTUGAL/EDIÇÃO 2014/COMUNICADO – A 

Câmara tomou conhecimento do comunicado do Automóvel Club de Portugal, 

relativamente ao Vodafone Rally de Portugal 2014, prova desportiva que irá 

realizar-se na zona sul do País, em virtude de uma das Câmaras Municipais da 

zona norte do País envolvidas neste processo não se ter pronunciado em tempo 

útil sobre a disponibilidade de acolher este evento e da possibilidade de cumprir 

o protocolo que oportunamente o ACP remeteu às Autarquias que integraram 

este processo.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente, informou que se todos os Municípios indicados neste 

processo celebrassem protocolo neste âmbito, não seria o Município de Góis 

que iria inviabilizar a passagem do Vodafone Rally de Portugal 2014 por terras 

da Beira Serra, ainda que o mesmo envolvesse montantes significativos em 

termos de logística e comparticipação financeira.------------------------------------------ 

2.4 – REUNIÃO DA ASSEMBLEIA-GERAL DA TURISMO DO CENTRO DE 

PORTUGAL/ALTERAÇÃO DE ESTATUTOS – A Câmara tomou conhecimento 

da alteração aos Estatutos da Turismo do Centro de Portugal.--------------------------

-----A senhora Presidente informou que até ao final do mês de agosto irão 

realizar-se eleições para os corpos sociais deste organismo, tendo o senhor Dr. 

Pedro Machado apresentado a sua recandidatura. ---------------------------------------- 

2.5 – COLÓQUIO INTERNACIONAL-OUTROS SENTIDOS PARA NOVAS 

CIDADANIAS “TRABALHAR EM REDE PARA O SUCESSO ESCOLAR: 

AUTARQUIAS, EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO”/FACULDADE DE 

PSICOLOGIA E CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO DA UNIVERSIDADE DO PORTO – 

A senhora Presidente informou que o citado colóquio foi organizado pelo Centro 

de Investigação e Intervenção Educativas da Faculdade de Psicologia e Ciências 
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da Educação da Universidade do Porto, o Instituto de Educação da Universidade 

de Lisboa e o Centro de Estudos Transdisciplinares para o Desenvolvimento da 

Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Informou ainda, que o tema 

central do Colóquio desenvolveu-se em torno das perspetivas, políticas e ações 

exercidas por municípios na educação escolar, especialmente na promoção do 

sucesso educativo, dando especial atenção às perspetivas sobre o trabalhar em 

rede em educação, no quadro das políticas de descentralização. Também foca a 

forma como este envolvimento é percecionado por outros intervenientes, como 

direções de agrupamentos escolares, docentes (através dos conselhos gerais) e 

associações de pais e encarregados/as de educação.----------------------------------- 

-----Informou ainda, da sua presença no referido colóquio, no p.p. dia 11 de julho, 

como comentadora da Mesa I “Trabalhar em Rede na Educação: pensar e agir 

nas autarquias”, uma vez que o Município de Góis foi parceiro ativo no projeto 

“Trabalhar em Rede na Educação” no que concerne às estratégias e ações do 

Município na promoção do sucesso escolar e no combate ao insucesso e 

abandono escolares no ensino básico. Mais informou, que o projeto centrou-se 

no estudo das políticas educativas dos municípios procurando analisar o papel 

das redes de parcerias estabelecidas com vista à promoção do sucesso escolar 

e combate ao abandono, tendo a pesquisa sido desenvolvida em quatro fases: 

seleção dos municípios com base num conjunto de critérios previamente 

estabelecidos; análise de documentos produzidos pelas autarquias e outros 

organismos oficiais; realização de entrevistas a elementos das autarquias que 

desempenham funções políticas e técnicas no domínio da Educação e 

realização de entrevistas a outros elementos da comunidade educativa local, 

nomeadamente ao pessoal docente e não docente do Agrupamento de Escolas 

de Góis.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais informou, que no computo geral os Municípios inquiridos neste projeto 

têm uma perspetiva muito positiva do trabalho que vêm a desenvolver no âmbito 

da Educação, o qual vai muito além daquilo que é a competência dos municípios 

nesta matéria, sendo o Município de Góis exemplo disso relativamente a 
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Municípios de maior expansão.------------------------------------------------------------------

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

2.6 – ACOMPANHAMENTO ARQUEOLÓGICO: INTERVENÇÃO NA RUA 

ADELINO COSTA ALVES RIBEIRO/ACESSO QUINTA DA TORRINHA – A 

senhora Presidente deu conhecimento da intervenção realizada na Rua Adelino 

Costa Alves Ribeiro, tanto ao nível da requalificação da rede de abastecimento 

de água, bem como da requalificação do piso. De igual modo, deu conhecimento 

da intervenção que o Município pretende realizar relativamente ao novo acesso 

pedonal à Quinta da Torrinha (Quinta dos Maias), junto à Igreja Matriz de Góis, 

para o qual o Município já tomou as diligências necessárias junto das 

competentes entidades, nomeadamente a Direção Regional de Cultura do 

Centro e Direção-Geral do Património Cultural. Informou ainda, que pretende-se 

com a criação deste novo acesso a posterior estruturação e organização de 

percursos pedestres, para que as pessoas possam vir a conhecer e apreciar 

melhor o espaço e as espécies existentes dentro da quinta. Este novo acesso  a 

Sul possibilita uma nova organização da estrutura espacial da área ajardinada da 

quinta, podendo ser feita a relação com o acesso existente a Norte.------------------

-----Mais informou, que à semelhança do acompanhamento arqueológico na Rua 

Adelino da Costa Alves Ribeiro, deverá o Município de Góis assegurar a 

eventual contratação de serviços de um profissional de antropologia biológica, 

somente se for detetada a ocorrência de vestígios de natureza osteológica, pelo 

que já foram tomadas as providências relativas a este assunto. Por último, deu 

conhecimento que a Arquiteta Mariana Pais e a Drª. Ana Sá são as técnicas do 

Município que estão a acompanhar este processo.-----------------------------------------

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

2.7 – ESCOLA PROFISSIONAL DA LOUSÃ/PROJECTO DE CONSTITUIÇÃO 

DE CENTRO DE QUALIFICAÇÃO E ENSINO PROFISSIONAL/PEDIDO DE 

PARECER E DECLARAÇÃO DE INTENÇÕES – A senhora Presidente informou 

que os Centros de Novas Oportunidades encerraram no final em março, tendo-

lhes sucedido os Centros para a Qualificação e Ensino Profissional (CQEP), que 

uma vez mais pretendem orientar e encaminhar jovens e adultos que procurem 
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uma formação escolar e/ou profissional, ou o reconhecimento e a certificação 

das competências previamente adquiridas. Nesta sociedade do conhecimento 

em que vivemos, e nesta economia em permanente mudança, fundamentada na 

inovação e no conhecimento, a certificação de competências dos trabalhadores 

é com certeza a aposta correta para abrir as portas de um futuro melhor na vida 

de cada um, bem como na vida das empresas, apontando para uma melhoria do 

índice de competitividade no mercado de trabalho. A aposta na valorização dos 

recursos humanos está de mãos dadas com o incremento da competitividade 

das empresas, pois resulta em trabalhadores mais qualificados, reconhecidos e, 

consequentemente mais motivados.------------------------------------------------------------

-----Mais informou, que a Escola Profissional da Lousã, considera que o 

reconhecimento de competências adquiridas ao longo da vida, em contextos 

formais e informais de aprendizagem, constitui não só um importante mecanismo 

de reforço da autoestima individual, mas também um recurso fundamental para 

promover a adoção de posturas pró-ativas; porque acredita que muito ficou por 

fazer e, atualmente é fundamental a qualificação para o crescimento económico 

e para a promoção da coesão social; e, não menos importante, porque crê que o 

reforço da “aprendizagem ao longo da vida” é fundamental numa lógica de 

atualização e valorização do conhecimento e das pessoas nas suas atividades 

profissionais, pretende desenvolver um Centro para a Qualificação e Ensino 

Profissional, tendo em conta as áreas de interesse da região. Informou ainda, 

que a Escola Profissional da Lousã encontra-se neste momento a formalizar 

parcerias com entidades locais, por forma a responder às necessidades dos 

públicos que optam por estes processos educativos e formativos.---------------------

-----Neste sentido, deu conhecimento de que a Escola Profissional da Lousã 

convidou o Município de Góis a ser parceiro da Emequatro / Escola Profissional 

da Lousã para o atual projeto de constituição do Centro de Qualificação e Ensino 

Profissional, na certeza de que estamos perante uma iniciativa que trará mais-

valias para a região, aproveitando esta janela de oportunidades para promover o 

encontro interinstitucional.-------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que o Município de Góis anuiu ao convite 
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formulado pelo senhor Diretor da Escola Profissional da Lousã, Padre António 

Calixto de Almeida, tendo para o efeito remetido declaração de parceria a qual 

se pode consubstanciar no futuro, em Protocolo pois,  considera ser do maior 

interesse para a Câmara Municipal a abertura do referido Centro de Qualificação 

e Ensino Profissional.-------------------------------------------------------------------------------

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

2.8 – LCPA/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 o compromisso plurianual, 

constante no Anexo I da presente Ata.---------------------------------------------------------

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

assunção do referido compromisso plurianual.---------------------------------------------

2.9 – RELATÓRIO FINAL/FORMAÇÃO DE TRABALHORES/2011 - 2013/POPH 

- A Câmara tomou conhecimento do Relatório Final da Formação de 

Trabalhadores no âmbito da Qualificação dos Profissionais da Administração 

Pública Local (POPH), numa iniciativa da CIMPIN em parceria com as Câmaras 

Municipais que integram esta Comunidade Intermunicipal.-------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que pelo presente Relatório pode verificar-se o 

número de trabalhadores que participaram em diversas ações de formação, as 

quais foram ministradas de forma rotativa pelos municípios intervenientes, tendo 

o Município sempre disponibilizado meios para que a participação nas formações 

fosse possível ao longo de 2011 a 2013, numa ótica de contribuir para o 

enriquecimento da formação pessoal e profissional de todos os trabalhadores, 

por forma a que possam cada vez mais dar uma melhor resposta na sua área de 

intervenção profissional.---------------------------------------------------------------------------- 
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-----Prevaleceu-se da oportunidade para agradecer à Drª. Liliana Serra toda a 

dedicação e empenho neste processo, uma vez que foi a trabalhadora 

responsável pelo acompanhamento de todas as questões ligadas ao mesmo.-----

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

2.10 – PARECER JURIDÍCO/MOBILIDADE INTERNA E PARECER PRÉVIO 

GENÉRICO - A Câmara tomou conhecimento do parecer jurídico emitido pelo 

Dr. João Ramalhete Carvalho da Sociedade de Advogados Manuel Rebanda, 

Pereira Monteiro & Associados, relativo à mobilidade interna e parecer prévio 

genérico.------------------------------------------------------------------------------------------------

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

questionou se o Município celebrou avença com o advogado que emitiu o 

presente parecer jurídico, e outros que também já foram objeto do conhecimento 

do Executivo, ou, se efetivamente a avença foi celebrada com a referida 

Sociedade de Advogados.-------------------------------------------------------------------------

-----Relativamente ao presente parecer, referiu que desejaria ter tido uma 

resposta concreta e objetiva às questões que foram apresentadas. Contudo, 

referiu que teria ficado elucidado sobre o assunto em questão, caso o jurista não 

tivesse terminado o parecer referindo que “No entanto, deve alertar-se que, dada 

a excecionalidade da prorrogação, a mesma deve obedecer a critérios estritos 

de legalidade”; levando-o a concluir que não se trata de um parecer claro e 

objetivo, o que em nada o tranquiliza relativamente a futuras decisões sobre o 

mesmo assunto. Terminou, referindo ser sua opinião que quando se coloca uma 

questão ao jurista que a mesma deve ser respondida de modo claro e objectivo.-

-----A senhora Presidente referiu que quanto à primeira questão o Município 

efetivamente celebrou avença com a Sociedade de Advogados Manuel 

Rebanda, Pereira Monteiro & Associados. ---------------------------------------------------

-----Relativamente ao parecer em causa, referiu que pela interpretação feita à 

legislação em vigor, foi sempre seu entendimento que efetivamente todas as 

tomadas de decisões relativamente ao assunto em apreço foram em 

conformidade com a lei. Mais referiu, ser seu entendimento que quando é 

solicitado um parecer jurídico o mesmo deve responder claramente às questões 
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propostas, por forma a esclarecer devidamente as dúvidas suscitadas na tomada 

de algumas decisões.------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu para que não subsistam quaisquer dúvidas 

relativamente ao assunto objeto de parecer jurídico, irá dar indicações para que 

o senhor Consultor Jurídico esclareça de forma clara e objetiva.-----------------------

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

2.11 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA - A Câmara tomou conhecimento 

do total de movimentos da tesouraria, do dia vinte e dois de julho do ano em 

curso, no montante de um milhão, setecentos e sessenta e nove mil, cinquenta e 

cinco euros e trinta e sete cêntimos.---------------------------------------------------------

2.12 – PAGAMENTOS -   A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos, 

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

e treze à mil quinhentos e três, no montante de duzentos e sete mil, oitocentos e 

quinze euros e quarenta e nove cêntimos.----------------------------------------------------

2.13 – REQUISIÇÕES - A Câmara tomou conhecimento das requisições 

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

2.14 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES - A Câmara tomou 

conhecimento de que foram emitidas as seguintes licenças de obras 

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

-----a) Número vinte e três, requerida por José Manuel Dias Ferreira, Murtinheira 

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

-----b) Número vinte e quatro, requerida por Leonel Rosa Carvalho, Carcavelos, 

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

-----c) Número vinte e cinco, requerida por Silvino Henriques Ladeira, Casal de 

Baixo – Alvares.--------------------------------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou igualmente conhecimento de que não foi emitida a seguinte 

qualquer licença de autorização de utilização.-----------------------------------------------

2.15 – 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 

junho, conforme deliberação datada do dia oito de janeiro do ano de 2013.---------
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A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------

2.16 - FACIG E DIA DO MUNICIPIO/2013 - A senhora Presidente deu 

conhecimento ao Executivo de que a FACIG – Feira Agrícola, Comercial e 

Industrial de Góis irá decorrer de 09 a 13 de agosto, nos mesmos moldes dos 

anos transatos, tendo feito uma breve resenha daquilo que irá ser o Programa, o 

qual naturalmente integrará as comemorações do Dia do Município. Informou, 

que o Dia do Município, dia 13 de agosto integra a Sessão Solene na qual será 

entregue a Medalha do Concelho a Título Póstumo ao senhor José Girão 

Vitorino, convidando o Executivo a associar-se a este ato solene, bem como ao 

Programa das Festas do Município 2013. Informou ainda, que faz parte 

integrante do Programa a abertura ao público do Centro de Referência da 

Memória Goiense, cerimónia que conta com Gestora do PRODER, Drª. Gabriela 

Ventura.-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

LCPA/AUTORIZAÇÃO PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS.---

4 – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: Não houve.--------------------------------------------

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

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

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

            

         A Presidente da Câmara Municipal,                       A Secretária, 

           ____________________________                     __________________ 

 

 

 

 

 

 


