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-----No dia vinte e sete de agosto 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 Dr.ª Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira 

na qualidade de Presidente do Município, comparecendo os Vereadores que 

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

Mário Barata Garcia, Eng. Diamantino Jorge Simões Garcia e Sra. D. Maria 

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

-----A reunião foi secretariada, por gozo de férias da Técnica Superior Liliana 

Maria Rosa Pinto e por impedimento do Secretário da Presidente da Câmara 

António José Rosa Gonçalves, pela Chefe de Divisão, Dra. Sara Sofia Correia 

Mendes. ------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----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 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS/DIVERSOS-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.3 – CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GÁSOLEO RODOVIÁRIO) / 

RENOVAÇÃO-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.4 – LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM ATRASO/AUTORIZAÇÃO 

PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS – 

COMUNICAÇÃO PERIÓDICA----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.5 – RESUMO DIARIO DE TESOURARIA------------------------------------------------------------------------ 

2.6 – PAGAMENTOS----------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.7 – REQUISIÇÕES ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.8 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES-------------------------------------------------------- 

2.9 – PARECER GENÉRICO/COMUNICAÇÃO MENSAL DA CONTRATAÇÃO DE 

AQUISIÇÕES E SERVIÇOS-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.10 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERENCIAS CORRENTES------------------------ 

2.11 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERENCIAS DE CAPITAL------------------------ 

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 fazendo um balanço da XXI Feira Agrícola, Comercial e 

Industrial de Góis (FACIG) e da comemoração do Feriado Municipal. Começou 

por agradecer a todos os expositores que marcaram presença na Feira e a todos 

os colaboradores e trabalhadores envolvidos na organização da FACIG, na 

Sessão Solene de comemoração do Feriado Municipal e que se entregaram de 

forma inexcedível na inauguração do Centro de Referência da Memória Goiense. 

Prestou ainda o seu agradecimento ao senhor Eng. António José Geraldo 

Taborda, por se ter disponibilizado para participar na homenagem, a título 

póstumo, ao anterior Presidente da Câmara senhor José Girão Vitorino através 

da entrega da Medalha do Concelho.----------------------------------------------------------- 

-----Por fim, agradeceu aos Bombeiros Voluntários de Góis, à Banda Filarmónica 

da AERG e respetivo maestro, ao Grupo 74 dos Escoteiros de Góis, aos 

representantes dos ex-combatentes do ultramar do Concelho, autarcas 

presentes e público em geral que se associaram às comemorações.----------------- 

-----Continuou referindo que relativamente ao Centro de Referência da Memória 

Goiense, se encontra a ser elaborado um projeto de regulamento de 

funcionamento que se pretende que, por uma questão de racionalização de 

recursos, tenha uma utilização em articulação com o funcionamento da 

Biblioteca Municipal. Em relação ao regulamento de utilização, funcionamento e 

cedência da Casa da Cultura de Góis, informou que o mesmo se encontra a ser 

ultimado. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 



   
                                                      

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

 

  3 

 

-----Prosseguiu, enaltecendo a organização da XX Concentração Mototurística 

de Góis que é uma importante mais-valia não só para a vila de Góis mas para 

todo o Concelho, região da Beira Serra e distrito de Coimbra. Referiu que o 

Município mais um vez se associou como grande parceiro e colaborador do Góis 

Moto Clube, reconhecendo que o êxito da Concentração não pode ser 

dissociado da Câmara Municipal, tanto pela cedência do espaço onde a mesma 

é realizada, como pela disponibilização de trabalhadores para o apoio direto na 

organização e apoio na logística, ressalvando ainda todo o apoio que é prestado 

no pós concentração, destacando, nesta matéria, toda a limpeza da Quinta do 

Baião. Acrescentou referindo que, apesar de no contexto atual, em que a 

necessidade de apoiar vários eventos no Concelho e dar continuidade a todas as 

competências próprias, que restringe os meios disponíveis, a Câmara Municipal 

prestou todo o apoio necessário.---------------------------------------------------------------- 

-----Mais referiu que a Direção do Góis Moto Clube está de parabéns pelo êxito 

alcançado e que importa agradecer a parceria na realização da FACIG, 

designadamente com a repartição de algumas despesas de logística.---------------- 

-----Relativamente ao incêndio ocorrido entre os dias 20 e 21 de agosto, informou 

que ainda não foi feito o balanço final, mas que pretende que o mesmo seja 

concretizado brevemente, assim que reunir com a Direção e Comando dos 

Bombeiros. Mais referiu que a Câmara Municipal em nada se furtou, 

considerando até que em várias situações atuou acima das suas competências. 

Referiu que o Município, para além dos meios humanos e técnicos que 

disponibilizou, forneceu mais de 1000 refeições, situação que terá que ser 

analisada em conjunto com a Associação Humanitária dos Bombeiros uma vez 

que, de acordo com a informação que detém, mas que carece de confirmação, 

caso seja o Município a suportar as despesas não é ressarcido, mas caso sejam 

os bombeiros, os mesmos recebem uma comparticipação, tanto ao nível de 

refeições como ao nível do combustível.------------------------------------------------------ 

-----Continuou referindo que o Município tem no terreno uma equipa 

multidisciplinar constituída pela fiscalização municipal, uma assistente social e 

uma psicóloga, que se encontram a fazer um levantamento dos prejuízos das 
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populações e das suas necessidades mais imediatas, tendo-se até à data 

verificado que se destruíram muitas explorações agrícolas, colmeias, 

propriedades (habitações e arrumos) e que uma empresa oriunda do Vale das 

Eiras, perdeu uma máquina de apoio à exploração florestal, que vai prejudicar 

gravemente a prática da sua atividade. Acrescentou que das cerca de 100 

famílias afetadas que declaram prejuízos, apenas uma não solicita qualquer 

apoio uma vez que tem intenção de acionar o seguro que possui.--------------------- 

-----Relativamente a esta situação referiu que aceita sugestões para, por um 

lado, apoiar as populações prejudicadas e, por outro, dotar a zona de uma nova 

paisagem, porque de facto o que hoje existe é um mar de cinzas que não agrada 

nem a quem nos visita, mas sobretudo a quem a vive permanentemente num 

território com um cenário desolador e deprimente. A título de exemplo enumerou 

várias medidas, como o apoio à reflorestação através da isenção das taxas de 

mobilização de solos ou a isenção de IMI dos prédios afetados de forma a 

minimizar os prejuízos dos lesados. Em relação à situação da empresa, referiu 

que a mesma deverá ser analisada e deverá ainda ser estudada a possibilidade 

de ser prestado algum apoio, por exemplo, em termos de PRODER, admitindo, 

no entanto, que tal situação poderá não ser fácil face às regras existentes de 

recurso àquele fundo. Acrescentou que é importante a criação de várias medidas 

de apoio às pessoas que viram os seus bens perdidos, mas que importa não 

criar situações de discriminação.---------------------------------------------------------------- 

-----Mais referiu que após a conclusão do relatório, e já com dados concretos e 

objetivos, pretende solicitar uma audiência ao senhor Ministro da tutela ou ao 

Secretário de Estado, de forma a sensibilizá-los para a situação, já que, e apesar 

de para a grande maioria das pessoas afetadas (à exceção da empresa) a 

exploração florestal e a atividade agrícola e apícola, funcionarem como 

complemento, tal situação não deixa de ser um grande prejuízo, principalmente 

para as famílias residentes, não deixando de ressalvar a perda de património 

daqueles que não residindo permanentemente nos locais afetados são 

proprietários de bens nesses locais.------------------------------------------------------------ 
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-----Prosseguiu fazendo referência a todos os quantos estiveram envolvidos 

nesta calamidade e agradeceu toda dedicação e empenho demonstrados, 

começando por referir os bombeiros de Góis e de todo o país presentes que 

arriscaram a sua vida em prol da proteção das pessoas e bens, principalmente 

quando não são conhecedores do terreno, ao INEM, à Autoridade Nacional de 

Proteção Civil, à GNR, que foi coordenada pelo Alferes Oliveira, que 

superintende o Comando da GNR de Gois, aos GIPS, aos senhores vereadores, 

a todos os trabalhadores que se empenharam de uma forma incansável, tanto no 

terreno como prestando apoio ao nível da preparação das refeições fornecidas 

pelo Município, aos sapadores florestais, à Associação Florestal de Góis, aos 

escoteiros presentes e aos homens e as mulheres civis que se mantiveram no 

terreno e prestaram todo o apoio. Continuou referindo a PT que prontamente 

instalou numa primeira fase dois telefones satélites, um na casa do Convivo do 

Amiosinho e outro na Casa da Comissão da Roda Cimeira e que no sábado 

passado foi ainda instalado outro telefone na Roda Fundeira na casa da Dona 

Esmeralda, casal que vive todo o ano na aldeia, uma vez que a Casa de convívio 

ia fechar, sendo que os telefones servem toda população até serem 

estabelecidas a ligações fixas definitivas e a EDP que também se deslocou para 

o terreno para assegurar a reposição do fornecimento de eletricidade. Concluiu 

os agradecimentos fazendo referência à Padaria/pastelaria Argus de Arganil que 

cozeu 200 pães propositadamente para a situação e os ofereceu, ao 

Supermercado Rui e Dinora que às três e meia da manhã se apresentou no local 

com as bebidas, fruta e gelo, à senhora D. Alda Ventura, de Casal de Bordeiro, 

que ofereceu fardos de palha para as pessoas que ficaram sem qualquer fonte 

de alimentação para os seus animais e às Comissão de Melhoramentos da 

Cerdeira, onde foi instalado o apoio a pedido do INEM, dos Amieiros e 

Cabeçadas, da Roda Cimeira, da Roda Fundeira e do Amiosinho que, apesar de 

não ter sido atingido ficou sem comunicações fixas e moveis.--------------------------- 

-----Concluiu a sua intervenção propondo um voto de pesar pelo falecimento do 

jovem de 21 anos, João Pedro Antunes Mendes, que faleceu enquando 

trabalhava na recuperação das linhas queimadas pelo incêndio e que trabalhava 
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para a empresa Helenos, SA, subempreiteira da EDP. Mais referiu que a 

Câmara Municipal se associou às exéquias fúnebres com a presença do senhor 

Vice Presidente e que é sempre de lamentar qualquer morte, mas que uma 

morte de uma pessoa tão jovem é especialmente dramático para a família.-------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e aprovou por unanimidade o voto de pesar 

pelo falecimento do jovem João Pedro Antunes Mendes e que dele seja dado 

conhecimento à sua família.----------------------------------------------------------------------- 

-----1.3 – INTERVENÇÕES DOS SENHORES VEREADORES – Usou da palavra 

o senhor Vereador Dr. Mário Garcia que assinalou, relativamente ao incêndio 

ocorrido, a prontidão e a disponibilidade de todos os meios de combate 

disponibilizados pela Proteção Civil, salientando que, se tal situação não 

acontecesse, seria impossível combater de forma mais eficiente o incêndio. 

Assinalou a forma rápida com que as várias empresas tentaram repor as 

condições para as pessoas se poderem manter nestes territórios afetados, 

nomeadamente a EDP que no próprio dia já se encontrava a reparar as linhas de 

eletricidade, a PT que resolveu, apesar de provisoriamente, a falta de 

comunicações, não podendo esquecer os serviços municipais que num curto 

espaço de tempo repuseram o abastecimento de água nas aldeias afetadas. ----- 

-----Referiu ainda que se devem tirar algumas ilações sobre o incêndio, 

designadamente no que respeita à ocorrência destas situações nestes territórios 

cada vez mais desertificados. Acrescentou ainda que cada vez é mais 

complicado manter as atuais política de gestão da floresta, em que a falta de 

regras e de planeamento, torna difícil travar estes flagelos. Conclui referindo que, 

reconhecendo que não é tarefa fácil, pois há muitos interesses em jogo e é 

preciso gente com coragem para criar as condições de uma melhor floresta, 

espera a introdução de novas políticas nesta matéria.------------------------------------- 

-----Por fim assinalou uma iniciativa que este Governo tomou, institucionalizando 

o dia 1 de setembro como o Dia Nacional das Bandas Filarmónicas. Referiu que, 

de forma justa, simbólica e de incentivo e reconhecimento para com os músicos, 

o Governo reconheceu o trabalho que centenas de filarmónicas desempenham 
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não só na preservação, divulgação e formação musical, mas também no papel 

de socialização que estas têm junto das populações.-------------------------------------- 

-----Tomou a palavra o senhor Vereador Eng. Diamantino Garcia que referiu que 

a ocorrência de incêndios como o que ocorreu no Concelho no passado dia 20 

de agosto poderiam ser prevenidos, pois efetivamente estas situações 

acontecem porque há um descuido de várias pessoas, incluindo particulares e 

entidades, não pretendendo, no entanto, especular sobre a situação. Referiu que 

os aceiros, caminhos, propriedades dos particulares têm de ser mantidos limpos 

e tem que se diminuir o potencial de combustível dentro das florestas, e isso 

cabe a todos.------------------------------------------------------------------------------------------ 

----- Em relação à área ardida no incêndio, referiu que a Câmara Municipal 

deveria ter uma intervenção mais profunda, com um acompanhamento muito 

forte junto das pessoas e entende que nesta fase valeria a pena que duas ou 

três entidades, como a Câmara Municipal, os bombeiros e a Associação 

Florestal, juntamente com as populações pensassem numa forma de 

reorganização aquela floresta. Acrescentou ainda que o cenário é assustador, e 

que a área queimada é muito grande (julga que superior aos 1.200 hectares 

veiculados) e poderá haver complicações e problemas de erosão muito fortes, 

pelo que se deve ter cuidado com as mobilizações de solo naquela situação.------  

-----Prosseguiu demonstrando a sua preocupação com todas as mortes já 

ocorridas no combate aos incêndios deste ano e com o número de viaturas de 

combate destruídas ou danificadas, imputando a tal facto possivelmente excesso 

de voluntarismo, alguma deficiência de coordenação, inexperiência de algumas 

pessoas, designadamente daqueles que vêm de zonas urbanas e não rurais, e 

que não conhecendo o terreno, são colocadas em frentes de incêndio. Sobre 

esta situação e utilizando uma expressão que tem ouvido e que lhe parece lúcida 

referiu que entende que ´”Há situações em que um incêndio não se apaga. 

Espera-se.”.--------------------------------------------------------------------------------------------  

-----Conclui referindo que toda a situação merece uma reflexão muito profunda, 

relativamente aos bombeiros, à proteção civil, ao Município e aos particulares, 

pois todos os intervenientes têm de estar em harmonia em prol de um 
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ordenamento florestal diferente. Em relação aos seguros referiu que os mesmos 

não resolvem a situação e que em muitas situações as pessoas não podem ter 

seguros, pois os prémios que cobrem incêndios florestais são bastante elevados, 

tornando-se incomportáveis para as pessoas que já vivem mal.------------------------  

-----Interveio a senhora Presidente referindo que apesar de já se terem vivido 

vários fogos no Concelho Góis, ficou chocada com os meios que ainda faltam, 

mas que pelos vistos já faltam há vinte anos. Exemplificou com a logística 

montada pela Pampilhosa da Serra em Alvares (carrinha toda equipada, com um 

fogão, com lava louça, servir e aquecer refeições) e questionou se, com o apoio 

financeiro que tem sido prestado à Associação Humanitária, que é superior ao 

que qualquer outra corporação recebe dos respetivos municípios, é normal 

continuarem a faltar tantas coisas. Mais informou que solicitou ao Presidente da 

Direção e ao Comandante dos Bombeiros que fizessem um levantamento do que 

está a falhar ou a faltar.----------------------------------------------------------------------------

------Em relação à ocorrência de mortes de bombeiros e dos prejuízos causados 

em viaturas prosseguiu referindo que a adrenalina pode ser um bocadinho 

excessiva e que há um facilitismo na condução e utilização das viaturas. Referiu 

ainda que lhe pareceu haver uma descoordenação entre os vários comandos, 

das diversas entidades presentes, no parque de operações e que muitas vezes 

ninguém melhor do que os próprios populares para prestarem informações mais 

concretas sobre o terreno, situação que tem que conhecimento que se verificou 

em algumas ocasiões. Acrescentou por fim que relativamente ao reordenamento 

florestal, o principal obstáculo é a legislação, porque são umas largas de 

dezenas de proprietários, e atendendo à tipologia das parcelas, nunca foi 

possível levar adiante um verdadeira reorganização florestal, apesar de por 

várias vezes junto do Secretario de Estado e do Chefe de Gabinete, se ter 

tentado que os mesmos fizessem alguma pressão para que os territórios, com 

estas particularidades, tivessem caráter de excecionalidade face à lei geral.------- 

-----O senhor Vereador Dr. Mário Garcia, recordou relativamente às palavras 

proferidas pelo senhor Eng. Diamantino Garcia sobre o reordenamento florestal, 

o exemplo da ZIF criada na altura do grande incêndio na Simantorta, que numa 
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fase inicial, enquanto estava tudo em cinza, foi fácil de avançar, mas quando 

começou a verdejar a ZIF parou. Referiu que as ZIF eram um projeto 

interessante, mas que, havendo muitos interesses é muito difícil defender um 

bem comum quando, por exemplo, o terreno de um particular tem de servir de 

aceiro.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Concluiu referindo que o incêndio ocorrido começou numa zona limpa da 

floresta, que tinha sido intervencionada há poucas semanas e que da parte da 

Câmara Municipal é impossível anualmente percorrer o percurso de todas 

estradas florestais.----------------------------------------------------------------------------------- 

-----Interveio a senhora Vereadora D. Helena Moniz referindo que a situação dos 

incêndios a assusta bastante, e deu como exemplo a localidade onde reside. 

Mais referiu que possui um seguro, mas que o prémio é bastante alto e que a 

aflige o planeamento, a proteção e prevenção deste flagelo. Referiu a existência 

de vários tanques espalhados pelo Concelho e que na zona Sacões, Conhais e 

Caselhos não existe nenhum. Questionou como é efetuado o planeamento para 

prevenir estas situações, sabendo que estas povoações são de alto de risco, 

mas que lhe parece que nada é feito.---------------------------------------------------------- 

-----O senhor Vereador Dr. Mário Garcia informou que existe um tanque de 

combate a incêndios em Sacões de Cima e outro no Carvalhal, reconhecendo, 

no entanto que possam ser poucos e que o do Carvalhal não tem abastecimento 

próprio, tem que ser abastecido pelos bombeiros. Acrescentou ainda que existe 

um outro tanque entre Sacões e Conhais que se detetou que tem bastante 

vegetação e árvores à volta, o que impossibilita que um helicóptero o possa 

utilizar, mas que a situação se está a tentar resolver.--------------------------------------

-----Interveio a senhora Presidente informando que existe um plano anual de 

defesa de floresta que é aprovado por uma comissão de defesa proteção que 

reúne diversas pessoas e entidades (compartes, GNR, bombeiros, EDP, 

Estradas Portugal, entre outras). Prosseguiu referindo que esse planeamento é 

feito e é precedido de uma visita aos locais, com o percurso dos vários circuitos 

primários e secundários e posteriormente são discutidos e analisados o estado 

em que cada um se encontra e, com esta informação, é planeada a intervenção 
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a efetuar, designadamente no que respeita à intervenção de maquinas, como 

bulldozer e niveladoras. Reconhece que de facto o que se prevê, nem sempre é 

fácil de cumprir, considerando os meios que estão à disposição. ---------------------- 

-----No que respeita aos tanques de combate a incêndios, referiu que reconhece 

que podem não estar bem distribuídos, havendo zonas bastante beneficiadas e 

outras menos, mas que na zona de Vila Nova do Ceira existem três tanques 

(Telhada, fundo da Carvalhinha e Sacões) e acrescentou ainda que existe o 

açude do Juncal, que é utilizado pelos helicópteros para abastecer, pelo que não 

vê necessidade imediata de construção de novos tanques.------------------------------ 

-----Interveio o senhor Vice Presidente Dr. José Rodrigues que lamentou a 

extensão da área ardida. Felicitou e congratulou todos os intervenientes, desde 

Proteção Civil, bombeiros, e sobretudo os trabalhadores da câmara que 

estiveram sempre disponíveis nas solicitações que lhes foram feitas e todos os 

voluntários e outras entidades envolvidas, pelo esforço.---------------------------------- 

-----Prosseguiu referindo que os apoios que estas pessoas precisam ultrapassa 

tudo aquilo que os municípios possam dar e que, cabe à Administração Central, 

através do MAI, apoiar financeiramente este tipo de situações, porque se assim 

não for torna-se muito difícil, e a falta de condições para viver nas zonas 

afetadas leva à desertificação desses lugares.---------------------------------------------- 

-----Concluiu referindo que é tempo de se tirarem as necessárias ilações e se 

alguma coisa correu mal, deve-se planear e prever para situações futuras.--------- 

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

2.1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR - De acordo com o determinado pela Lei 

nº169/99, de 18 de setembro, com a redação conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 

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

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

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

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

2.2 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/DIVERSOS – A senhora Presidente informou 

que de acordo com a Informação nº73 da Drª. Sara Mendes, Chefe da Divisão 
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de Administração e Gestão, datada de 21.08.13, cuja cópia constitui o Anexo I 

da presente ata, há necessidade de contratar os serviços de alojamento da 

página de internet do Município e de contratar o serviço de análises laboratoriais 

de água. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Dada a palavra à Dra. Sara Mendes, explicou que estão em causa duas 

situações: a primeira delas é a contratação do serviço de alojamento da página 

web do Município junto da PT, não se enquadrando esta situação no parecer 

prévio genérico por se tratar de um contrato com uma duração de 1 ano; a 

segunda prende-se com a necessidade de se efetuar análises laboratoriais de 

água que decorre de um incumprimento verificado, de acordo com a informação 

da Eng.ª Sandra Coelho, relativamente aos sistemas de abastecimento de Vila 

Nova do Ceira, do Amioso Cimeiro e da Aigra Nova que, de acordo com parecer 

emitido pelo Delegado de Saúde é necessário, a 30.08.13, fazer uma contra-

análise. Relativamente a esta segunda situação informou que a mesma vem na 

sequência da explicação dada na última reunião do Executivo, que se prende 

com o facto de ser um serviço que se enquadra no parecer prévio genérico, mas 

dado que não é possível cumprir na íntegra com a Lei dos Compromissos e 

Pagamentos em Atraso, esta deve vir de forma isolada ao Executivo.---------------- 

-----Informou ainda de alguns elementos constantes nas informações da DAG, os 

quais são fundamentais para o Executivo poder deliberar sobre o presente 

assunto.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora presidente prosseguiu referindo que o incumprimento em relação 

a Vila Nova de Ceira se deve aos níveis de cloro que à data da recolha se 

encontravam abaixo dos níveis legalmente exigidos e o incumprimento no 

Amioso Cimeiro e na Aigra Velha se devem à existência de metais pesados.------ 

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

sabem que a água de Vila Nova do Ceira por vezes por vezes cheira a terra e a 

lodo, que o depósito vai abaixo e ela turva. Acontece que atualmente a mesma 

tem um cheiro a peixe que se torna insuportável e questionou se poderá ser das 

temperaturas mais elevadas, da água do rio correr menos e poder apresentar 

algas.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----Interveio do senhor Vereador Dr. Mário Garcia que informou que o 

coordenador do serviço de águas, o senhor Luís Anjos, já se deslocou à 

captação de Vila Nova do Ceira e que não detetou nenhuma situação anormal. 

Em relação ao incumprimento verificado nesta captação, informou que, se 

repuseram o cloro, a situação já deverá estar regularizada.------------------------------ 

-----A senhora Presidente referiu que não há qualquer reclamação sobre a 

situação e que, dado que não se encontra justificação para tal facto, 

possivelmente terá que se chamar um especialista na matéria para verificar a 

situação. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e após análise deliberou por unanimidade, 

emitir parecer prévio favorável à contratação dos referidos serviços nos termos 

constantes na informação supra mencionada.----------------------------------------------- 

2.3 – CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GÁSOLEO 

RODOVIÁRIO) / RENOVAÇÃO - Foi presente a informação da Drª. Sara 

Mendes, Chefe da Divisão de Administração e Gestão, datada de 25.08.13, 

relativa ao contrato para aquisição de combustível, cuja cópia constitui o Anexo II 

da presente ata.-------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou que em 21.11.13 será renovado o contrato de 

fornecimento de gasóleo rodoviário que, de acordo com o disposto na alínea b) 

do artigo 3º da Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso - LCPA (Lei 

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

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

assunção de um compromisso plurianual. Mais informou que sendo um 

compromisso plurianual, de acordo com a alínea c) do nº1 do artigo 6º da LCPA, 

está o mesmo sujeito a uma autorização prévia por parte da assembleia 

municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

favorável à assunção do compromisso plurianual decorrente da renovação do 

contrato de fornecimento de gasóleo rodoviário.--------------------------------------------

------Mais deliberou remeter o assunto à Assembleia Municipal para efeitos de 

autorização.-------------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.4 – LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM 

ATRASO/AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS – COMUNICAÇÃO PERIÓDICA – A senhora 

Presidente informou que na sequência da deliberação tomada pela Assembleia 

Municipal na sessão ordinária de 27.12.2012, 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 assumidos entre 01.06.2013 e 31.07.2013, cuja cópia 

do documento constitui o Anexo III 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.------------------------- 

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

total de movimentos da tesouraria, do vinte e seis de agosto do ano em curso, no 

montante de um milhão, quatrocentos e quatro mil, quinhentos e trinta e cinco 

euros e noventa e cinco cêntimos.-------------------------------------------------------------- 

2.6 – PAGAMENTOS -  A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos, 

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

seiscentos e sessenta à mil oitocentos e uma, no montante de quatrocentos e 

cinquenta e oito mil, setecentos e sessenta e um euros e trinta e oito cêntimos.--- 

2.7 – REQUISIÇÕES - A Câmara tomou conhecimento das requisições emitidas 

desde a última reunião até à presente data.-------------------------------------------------- 
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2.8 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES - A Câmara tomou 

conhecimento de que não foram emitidas licença de obras particulares:-------------

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

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

-----a) Número trinta requerida por João Catarino da Costa, Cortecega –Góis.-----

-----b) Número trinta e um, requerida por Belmira Gonçalves e Luis Manuel 

Gonçalves Martins, Corterredor – Cadafaz---------------------------------------------------- 

2.9 – 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 

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

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

2.10 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANFERÊNCIAS CORRENTES -A 

senhora Presidente levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno 

de transferências correntes, datado do dia vinte e sete de agosto do ano em 

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

 -----Mais informou não existirem fundos disponíveis suficientes para assumir os 

compromissos decorrentes das restantes transferências, de forma a dar-se pleno 

cumprimento ao disposto no artigo 5º da Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro (Lei 

dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso).----------------------------------------  

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por maior com três votos a favor 

e duas abstenções dos senhores Vereadores do PSD, aprovar as transferências 

correntes, no montante de trinta e três mil euros, cujo documento constitui o 

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

2.11 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL – 

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

de transferências de capital, datado do dia vinte e sete de agosto do ano em 

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

-----Mais informou não existirem fundos disponíveis suficientes para assumir os 

compromissos decorrentes das restantes transferências, de forma a dar-se pleno 
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cumprimento ao disposto no artigo 5º da Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro (Lei 

dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso).----------------------------------------  

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por maior com três votos a favor 

e duas abstenções dos senhores Vereadores do PSD, aprovar as transferências 

correntes, no montante de dois mil euros, cujo documento constitui o Anexo V da 

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

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

PARECER PRÉVIO VINCULATIVO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS 

DIVERSOS; CONTRATO PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL (GÁSOLEO 

RODOVIÁRIO) / RENOVAÇÃO;LEI DOS COMPROMISSOS E DOS 

PAGAMENTOS EM ATRASO/AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A 

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS – COMUNICAÇÃO 

PERIÓDICA.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

-----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, 

           ____________________________                     __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


