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-----No dia dez de setembro do ano de dois mil e treze, no Salão Nobre do 

Edifício dos Paços do Concelho, realizou-se a reunião ordinária do Município de 

Góis, sob a Presidência da senhora Drª Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira 

na qualidade de Presidente do Município, comparecendo os Vereadores que 

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

Mário Barata Garcia, Eng. Diamantino Jorge Simões Garcia e Maria Helena 

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

-----A reunião foi secretariada pela Técnica Superior Liliana Maria Rosa Pinto.---- 

-----Depois dos presentes terem ocupado os seus lugares, a senhora Presidente 

declarou aberta a reunião pelas dez horas, dando início à ordem de trabalhos.---- 

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

1.1 – FALTAS-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE----------------------------------------------- 

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES------------------------------------------ 

2 – ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR-------------------------------------------------------------------- 

2.2 – ENTIDADE GESTORA DO PRODER/INVESTIMENTOS FINANCIADOS PELO 

PRODER NO CONCELHO DE GÓIS-------------------------------------------------------------------- 

2.3 – ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA DO MILLENNIUM BCP------------------- 

2.4 – PRAIA FLUVIAL DA RIBEIRA DO SINHEL/ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE 

PRÉDIO RÚSTICO-------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.5 – PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2013/2014---- 

2.6 – PROPOSTA DE ISENÇÃO DE IMI E DE TAXA DE AÇÃO DE FLORESTAÇÃO---- 

2.7 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE 

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

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

2.9 – PAGAMENTOS----------------------------------------------------------------------------------------- 
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2.10 – REQUISIÇÕES---------------------------------------------------------------------------------------- 

2.11 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES------------------------------------------ 

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 

informou o Executivo de que o Arquiteto Carlos Santos iria fazer uma breve 

apresentação do Projeto do Parque Municipal de Góis, a implementar na quinta 

do Baião na zona da Costeirinha.----------------------------------------------------------------

-----Dada a palavra ao senhor Arquiteto, explicou que com o presente projeto 

pretende-se que o edifício deverá comportar, as seguintes valências funcionais: 

carpintaria; oficina de reparação automóvel; armazém; gabinetes técnicos; 

instalações sanitárias e balneários; cozinha e refeitório e zona coberta para 

aparcamento de viaturas. Tendo por base as citadas valências, referiu que a 

distribuição das diversas funções e atividades do Parque Municipal será 

genericamente dividida em três grandes áreas: garagem; oficinas e área social e 

administrativa, todas como comunicação direta com um átrio central onde se 

localizará a entrada principal. A estrutura orgânica e os setores funcionais de 

cada uma destas grandes áreas levará em conta a quantificação dos recursos 

humanos e dos equipamentos a instalar, que anteriormente mencionou.------------

-----Prosseguiu, explicando que as diversas atividades serão distribuídas por dois 

pisos, visando o melhor aproveitamento da topografia do terreno, sendo que o 

piso inferior será semi-enterrado. A entrada principal localizar-se-á ao nível do 

piso 0, com acesso ao átrio referido. Em torno do átrio, localizar-se-ão os 

diversos gabinetes de trabalho (gabinetes administrativos, medicina no trabalho, 

motoristas), o bloco de instalações sanitárias acessíveis, os balneários 

masculinos e femininos e o refeitório com capacidade para 33 lugares sentados. 

Informou que o acesso ao piso -1 será efetuado através de uma escada interior 

com ligação a um corredor de circulação exclusiva a funcionários. A partir deste 

corredor interno ter-se-á acesso a um parqueamento coberto com capacidade 
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para 13 veículos ligeiros, a um armazém geral, e às várias oficinas de trabalho 

designadamente, carpintaria, serralharia e oficina auto. Cada um destes três 

espaços oficinais terá os seus gabinetes de trabalho administrativo. Neste piso 

será igualmente prevista uma instalação sanitária/balneário.----------------------------

-----Prosseguiu, referindo que tendo em vista a sistematização das áreas 

necessárias para as diversas viaturas do Município, as quais apresentam 

dimensões variadas, optou-se por sistematizar três tipos de lugares de 

estacionamento, tendo para o efeito apresentado as devidas explicações. No 

cômputo geral, referiu que serão considerados 20 lugares de estacionamento 

para o público geral e 104 de acesso reservado aos trabalhadores do Parque 

Municipal. ----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, fez alusão à descrição das condições de avaliação, descrição das 

necessidades de instalação de equipamentos e circulações, critérios gerais de 

compartimentação e dimensionamento.------------------------------------------------------- 

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

questionou o senhor Arquiteto Carlos Santos, sobre a existência de perspetiva 

de custos relativamente ao projeto ora apresentado, questão a que o senhor 

Arquiteto respondeu que no presente momento não teria valores sobre a 

conceção do mesmo.-------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que foi solicitado um projeto há medida das 

reais necessidades do Município, pelo que existe uma perspetiva do montante 

que poderá ser disponibilizado do orçamento municipal para a concretização 

deste projeto, bem como do empréstimo já contratualizado. Para concluir este 

assunto, agradeceu a presença do senhor Arquiteto Carlos Santos na presente 

reunião.-------------------------------------------------------------------------------------------------

------Prosseguiu, explicando que relativamente à qualidade da água na freguesia 

em Vila Nova do Ceira e àquilo que circulou recentemente na opinião pública e 

nas redes sociais, solicitou ao senhor Delegado de Saúde de Góis, Dr. António 

Firmino Queimadela Baptista, presente na reunião que prestasse os devidos 

esclarecimentos relativamente aos resultados das análises realizadas à 

qualidade da água na freguesia de Vila Nova do Ceira.----------------------------------- 
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-----Dada a palavra ao senhor Delegado de Saúde, explicou que o Município de 

Góis tem sistemas de abastecimento de água muito diversificados com origens 

em profundidade as quais conferem menor preocupação e origens superficiais, 

como é o caso do sistema de abastecimento de Vila Nova do Ceira, sendo 

evidente que este exige um maior cuidado e atenção, sendo de facto o que tem 

vindo a acontecer.-----------------------------------------------------------------------------------

-----Explicou que é da competência da Câmara Municipal a elaboração anual do 

programa do controlo de qualidade da água para abastecimento público, o qual é 

remetido à ERSAR (Entidade Reguladora de Água e Resíduos) para aprovação, 

sendo competência da Autoridade de Saúde o acompanhamento do 

cumprimento deste programa, particularmente quando é comunicado a 

existência de incumprimentos de um qualquer parâmetro. Nesse sentido, cabe 

ao Delegado de Saúde intervir no sentido de colmatar esta situação, e, se estiver 

em causa a saúde pública, agir de acordo com a legislação em vigor.-------------- 

-----Prosseguiu, informando que no caso de Vila Nova do Ceira, o Centro de 

Saúde teve conhecimento da análise realizada no dia 12.08.13 no ponto da zona 

de abastecimento, tendo sido dado conhecimento da existência de bactérias 

coliformes, tendo sido sinalizado o incumprimento. Neste caso concreto, a 

origem deste incumprimento poderia eventualmente ser a presença de biofilmes 

pela origem de ruturas ou reparações na rede de distribuição ou falha no 

doseamento de cloro, pelo que foram tomados os devidos procedimentos para 

que a situação fosse regularizada, isto é, a Câmara Municipal após afinação no 

doseamento de hipoclorito procedeu à realização das análises de verificação. 

Mais informou, que passadas duas semanas o Centro de Saúde realizou nova 

análise na zona de abastecimento, a qual deu resultado negativo, tendo sido de 

imediato comunicado à Câmara Municipal a inexistência de bactérias coliformes. 

Informou ainda, que no dia 28.08.13 foi realizada nova análise a qual voltou a 

dar nula a presença de bactérias coliformes, tendo este resultado sido 

corroborado pelas análises realizadas pela Câmara Municipal, conforme 

palavras da Técnica da Câmara Municipal, Engª. Sandra Coelho, presente nesta 

reunião.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----Por último, o senhor Delegado de Saúde, referiu que relativamente a este 

assunto nunca esteve em causa a saúde pública dos consumidores, sendo um 

assunto que mereceu preocupação única e exclusivamente à presença de 

bactérias, enfatizando que nunca estiveram presentes indicadores de 

contaminação fecal, caso se verificasse esta situação, teriam sido tomadas 

medidas de alerta à população enquanto a situação não tivesse acautelada.----- 

-----A senhora Presidente agradeceu ao Dr. António Firmino Queimadela 

Baptista o esclarecimento prestado.------------------------------------------------------------

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

referiu ter sido o responsável pela publicação nas redes sociais de texto 

relativamente à má qualidade da água na freguesia de Vila Nova do Ceira. Mais 

referiu que reside em Vila Nova do Ceira e que por confiar na água da rede 

pública consome-a. Como Vereador dos mandatos transatos, referiu ter tido 

responsabilidades nessa área, sendo conhecedor dos problemas existentes, 

bem como que pontualmente a água para consumo humano não tem a 

qualidade que se deseja. Referiu ainda, que se pode verificar que a água em Vila 

Nova do Ceira nunca teve tão pouca qualidade como presentemente, dando 

conhecimento que há cerca de quinze dias a água tinha odor semelhante ao do 

peixe, naturalmente não deveria ser peixe, mas qualquer outra matéria 

provavelmente relacionada com algas, temperaturas altas ou outra que fez com 

que houvesse alteração no odor da água.-----------------------------------------------------

-----A discussão que se gerou em torno deste assunto, foi o facto de na reunião 

de 28.07.13 ter sido objeto de apreciação do Executivo um assunto a fim de se 

proceder a uma despesa relativa à realização de uma contra análise de água 

que não estava conforme, isto é, tinha tido problemas, tendo sido dito que essa 

água estava contaminada com coliformes fecais e que não tinha cloro, o que 

naturalmente como habitante de Vila Nova do Ceira o preocupou, em virtude de 

ter associado o  cheiro da mesma à existência dos coliformes fecais. Reafirmou, 

que o que foi mencionado nessa mesma reunião foi que a mesma não estaria 

correta, tendo estranhado o período de tempo que ocorreu entre a análise 

realizada no dia 12.08.13 e a contra análise efetuada no dia 30.08.13. É seu 
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entendimento que tendo em conta o resultado dessa mesma análise, a contra 

análise deveria ter sido realizada o mais rapidamente possível, no sentido de 

proceder-se à correção de um eventual problema existente, tendo sido esta a 

questão que se levantou relativamente a este assunto.----------------------------------- 

-----Continuou, referindo que não tinha vindo preparado para discussão deste 

assunto, porquanto se tivesse sido do seu conhecimento que o senhor Delegado 

de Saúde iria estar presente nesta reunião, teria vindo munido de algumas 

amostras de água colhidas por alguns varzeenses, no sentido de se poder 

verificar qual o aspeto da mesma. Reafirmou, que a água em Vila Nova do Ceira 

não tem qualidade, não imputando quaisquer culpas aos Técnicos e à Câmara 

Municipal, sendo uma realidade que pontualmente se verifica alteração do sabor 

da água, situação mais verificável na época estival. Por último, agradeceu as 

informações prestadas pelo senhor Delegado de Saúde, ficando tranquilo 

nomeadamente no que concerne à questão da saúde pública.-------------------------

-----A senhora Presidente informou que esta questão foi levantada, em virtude de 

ter sido afirmado que o que estava em causa foi a saúde pública e que deveriam 

ser apurados quem eram os verdadeiros responsáveis, esta é que é a verdade. 

Referiu que, na gravação jamais foi pronunciado pela Presidente de Câmara a 

existência nas análises efetuadas de coliformes fecais e, caso suscite alguma 

dúvida, o senhor Vereador poderá naturalmente ouvir a gravação da reunião do 

Executivo de 25.08.13. Referiu, que durante a citada reunião, fez uma ligação 

para a senhora Engª Sandra Coelho, questionando sobre o assunto, tendo-lhe 

sido comunicado a existência de questões relacionadas com o cloro.----------------

-----Prosseguiu, referindo que não podemos fazer deste assunto uma bandeira 

contra à Presidente de Câmara, colocando as populações em pânico, quando 

não houve motivos para o mesmo. Mais referiu, se fosse feito um estudo da 

qualidade da água há uma ou duas décadas a esta data de todas as análises 

efetuadas á água de Vila Nova do Ceira, poderíamos constatar a existência de 

bactérias coliformes. É um facto, que foi do seu conhecimento através da 

senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz que comunicou a 

existência de água com odor intragável, odor com mais intensidade sempre que 
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a água era aquecida, sendo que o que circulou não teve nada a ver com esta 

questão, sendo que as afirmações que circularam foram bem mais graves 

daquelas que hoje está aqui a fazer; tendo afirmado que havia questões ao nível 

da saúde pública e que a Câmara deveria ter tornado isso público. Por último, 

questionou o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia se ficou 

esclarecido quanto à inexistência de coliformes fecais?-----------------------------------

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referindo ser sua 

opinião que se a água não estiver em condições para ser consumida, compete à 

Câmara Municipal fazer uma contra análise, e, se a mesma não continuar a estar 

em boas condições, deve a Câmara informar a população dessa situação. Ainda 

sobre a questão dos coliformes fecais, mencionou o seu desejo de ouvir a 

gravação da reunião, caso a senhora Presidente não tenha feito menção à 

existência dos mesmos, apresentará as suas desculpas. Fez ainda menção à 

informação publicitada no site da Câmara Municipal na qual foi publicado o 

esclarecimento comunicado pelo Centro de Saúde relativamente ao assunto em 

questão, no qual refere a existência de bactérias coliformes, e que não inexistem 

outros componentes fecais. É seu entendimento se se trata de outros 

componentes fecais, induz que os primeiros são fecais.----------------------------------

-----Dada a palavra ao senhor Delegado de saúde explicou que se trata de um 

submodelo tipo usado quando há o incumprimento de um dos parâmetros.---------

-----Dada a palavra à senhora Engª. Sandra Coelho, informou que quando há 

alguma indicação do senhor Delegado de Saúde a Câmara tem que cumprir, 

nomeadamente quando há se tratam de incumprimentos que ponham em causa 

a saúde pública, devendo de imediato ser avisada a população, pelo que é feito 

edital nesse sentido.--------------------------------------------------------------------------------- 

-----Continuou, explicando que os timings para comunicação e respetivo 

procedimento são muito reduzidos, isto é, quando são efetuadas as análises  e 

se verificam incumprimentos, a Câmara comunica à ERSAR e ao senhor 

Delegado de Saúde , tendo o prazo de 24 horas para dar cumprimento a este 

procedimento, sendo ela própria a responsável pelo mesmo. Explicou que o 

procedimento utilizado é feito via mail para se dar cumprimento aos prazos 
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exigidos. Nesse timing, a Câmara comunica ao Delegado de Saúde e este emite 

parecer se está ou não em causa a saúde pública, a partir daí, a Câmara solicita 

ao CESAB de acordo com o parecer do Delegado de Saúde objeto de aval da 

ERSAR. Caso esteja em causa a saúde pública a Câmara age de acordo com as 

indicações dadas pelo senhor Delegado de Saúde. Mais explicou, que quando é 

sinalizado o incumprimento, a Câmara tem no imediato a informação se o cloro 

está de acordo com o exigido, uma vez que aquando da medição há acesso ao 

resultado. Ainda explicou, que quando foi detetado o incumprimento, nesse dia 

verificou-se que o cloro estava baixo, tendo o trabalhador do Município 

responsável por esta tarefa reposto o nível de cloro, ficando a situação 

normalizada.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia, informando que não houve 

por parte da Câmara Municipal qualquer tentativa de sonegar informação sobre 

possíveis resultados menos corretos das análises. No caso em apreço, houve 

sim a preocupação de quando foi detetado o incumprimento de repor a situação 

o mais breve possível. Referiu ser um facto, que como residente em Vila Nova 

do Ceira pode também constatar que há cerca de duas semanas a água tinha 

um odor muito intenso, pelo que solicitou aos serviços municipais uma vistoria ao 

sistema de abastecimento com o intuito de apurar quais as causas que poderiam 

estar na génese do odor desagradável, não se tendo detetado qualquer 

anomalia.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Referiu ainda, que não vale a pena a população estar em pânico, uma vez 

que não houve indícios que tenha havido qualquer problema para a saúde 

pública, tendo havido sim, uma mudança substancial no sabor e odor da água. É 

um facto, que o sistema de abastecimento de água ao consumidor necessita de 

ser melhorado, tendo a Câmara Municipal obrigação de fornecer aos clientes a 

melhor água possível, devendo haver um redobrado empenho por parte de todos 

a fim de melhorar a qualidade de água que se fornece às populações.------------ 

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

que naturalmente ficou mais descansada com o esclarecimento técnico prestado 

pelo senhor Delegado de Saúde. Mais referiu, que o que na realidade esteve na 
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génese desta controvérsia, foi que realmente na reunião de 27.08.13 também ela 

ouviu a senhora Presidente falar em coliformes fecais, pelo que solicitou a 

audição da gravação da reunião, que caso esta situação não se tenha verificado, 

prontamente apresentará as suas desculpas.------------------------------------------------

-----A senhora Presidente, referiu que aquando o telefonema para a senhora 

Engª. Sandra Coelho, limitou-se a reproduzir efetivamente o que lhe foi 

transmitido, “inexistem outros indicadores de coliformes fecais”. Referiu que 

estas palavras vêm no documento remetido pelo senhor Delegado de Saúde as 

quais foram transpostas para o comunicado da Câmara Municipal.--------------------

------Posteriormente a este episódio, referiu ter solicitado à Técnica um 

esclarecimento escrito no sentido de clarificar em que é que a Câmara poderia 

estar a prevaricar neste processo se é que essa situação se tinha verificado, 

tendo de igual modo sido solicitado que doravante seria importante comunicar 

quando se verificar a existência de algum parâmetro que pode indiciar alguma 

gravidade para os consumidores. Referiu ter sido mencionado pelo senhor 

Delegado de Saúde que este é o procedimento utilizado, pelo que o poder 

político raramente intervém, só numa situação de estar em causa a saúde 

pública, sendo um facto que confia plenamente nas funções que confiou à 

senhora Engª Sandra Coelho e naturalmente ao papel interventivo do senhor 

Delegado de Saúde. Mais referiu, que para que dúvidas não suscitem sobre a 

veracidade das suas afirmações, os senhores Vereadores do PSD têm toda a 

legitimo que ouçam a gravação da reunião do Executivo de 27.08.13.---------------- 

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

referindo que considerando as informações prestadas pelo senhor Delegado de 

Saúde, quer pela Técnica do Município de Góis Engª. Sandra Coelho, a 

população de Vila Nova do Ceira não deve ficar preocupada face aos resultados 

obtidos. Prevaleceu-se da oportunidade para agradecer os esclarecimentos 

prestados pelo senhor Delegado de Saúde e pela Engª. Sandra Coelho.------------

-----A senhora Presidente informou que foi preocupação da maioria socialista no 

presente mandato requalificar o sistema de abastecimento de água a Vila Nova 

do Ceira, obra necessária há mais de uma década, estando presentemente em 
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curso a requalificação de todo o sistema de abastecimento de água, 

investimento na ordem dos duzentos mil euros, esperando que com esta 

intervenção se possa vir a resolver definitivamente a situação do fornecimento 

de água pública na freguesia de Vila Nova do Ceira. Terminou a sua intervenção 

para reiterar o seu agradecimento ao senhor Delegado de Saúde, Dr. António 

Firmino Queimadela Baptista e Técnica que o acompanha, bem como à senhora 

Engª Sandra Coelho pelas declarações prestadas.-----------------------------------------

------Prosseguiu a sua intervenção, informando que no âmbito do incêndio 

ocorrido nos dias 20 e 21 de agosto na freguesia de Alvares, e, dos prejuízos 

que daí advertiram para as populações e para o Município, foi solicitada 

audiência ao senhor Secretário de Estado da Administração Interna, a fim de ser 

feita uma apresentação dos danos causados e da intervenção necessária.---------

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

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES - Usou da palavra a 

senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz que referiu ser um 

hábito seu ler a publicitação das atas da Câmara Municipal no jornal o 

Varzeense, tendo anteriormente já se pronunciado sobre algumas alterações 

detetadas entre as atas aprovadas e as atas publicadas no referido jornal. Mais 

referiu, que ao ler a ata de 25.06.2013 recentemente publicada, pode constatar 

que foi introduzido um assunto, o que considera grave, uma vez que o mesmo 

não foi inserido na ordem de trabalhos nem deliberado pelo executivo nessa 

mesma reunião, o que comprovou consultando os seus apontamentos e 

documentação da reunião em causa. Trata-se do ponto 2.14 – Documento 

Interno/Mapa de Transferências Corrente, pelo que solicitou os devidos 

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

-----A senhora Presidente, informou que efetivamente por solicitação da 

Associação Educativa e Recreativa de Góis houve a necessidade de se efetuar 

transferência de subsídio de cinco mil euros, para manutenção da Secção de 

Futebol, caso o mesmo não fosse realizado nessa altura poderia por em causa 

alguns procedimentos sobre a continuidade da modalidade de futebol na 

Associação. Contudo, referiu que a falta de comunicação com os senhores 
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Vereadores da oposição se trata de um lapso seu, porquanto foi transmitido pela 

senhora chefe da DAG a necessidade de se introduzir o citado assunto na ordem 

de trabalhos da reunião de 25.06.13. Informou ainda, que no dia de hoje, a 

secretária do Executivo fez referência à necessidade de se transmitir esta 

informação, sendo sua intenção falar deste assunto no final da reunião. Por se 

tratar de um lapso de comunicação, para o qual apresentou as suas desculpas, a 

senhora Presidente solicitou à senhora Vereadora que apresentasse uma 

proposta de resolução deste assunto.----------------------------------------------------------

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

tratar de um assunto que não foi objeto de discussão e de deliberação do 

Executivo, é seu entendimento que o mesmo deverá ser anulado e reposta a 

legalidade da situação.----------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que quanto à proposta da senhora Vereadora e 

ao assunto em questão, irá solicitar a um dos consultores jurídicos da autarquia 

que se pronuncie sobre qual o procedimento a levar a efeito sobre este assunto, 

pelo que oportunamente será transmitido aos senhores Vereadores qual será a 

posição a tomar. Reiterou o seu pedido de desculpas por não ter informado e 

consultado atempadamente os senhores Vereadores da introdução do citado 

assunto da ordem de trabalhos da reunião do executivo de 25.06.2013.------------- 

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

dos assuntos versados na última reunião do Conselho Executivo da CIMPIN, 

referindo que foram selecionadas três operadoras concorrentes na área das 

comunicações e que constam agora para consulta direta dos municípios. 

Relativamente à candidatura do projeto de formação ao POPH, informou que 

esta envolve cerca de 83 ações, 1130 formandos e um custo na ordem dos 

130,00.00€, estando presentemente a aguardar-se a sua aprovação. Informou 

ainda que o Município de Góis inscreveu 37 cursos e 117 formandos.----------------

-----A senhora Presidente deu conhecimento que a informação sobre estes 

cursos circulou pelas unidades orgânicas do Município, sendo que estes 117 

formandos foram os que manifestaram interesse em participar nas formações.----

-----O senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues, informou ainda, que 
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relativamente à candidatura do projeto Agenda 21, apresentada pela CIMPIN à 

CCDRC,  tendo sido detetadas por parte desta entidade algumas anomalias na 

análise do concurso, tendo dado conhecimento de alguns procedimentos 

relacionados com este assunto. Informou ainda, da devolução de parte da 

componente nacional do projeto Agenda 21 em que o Município de Góis irá ser 

ressarcido em cerca de 845,00.------------------------------------------------------------------

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

em relação à CIMPIN a ideia que tem vindo a ser transmitida é pura e 

simplesmente a sua extinção, tendo residido sempre a reflexão de que haveria 

uma integração desta CIM na nova CIM, a qual se processaria por uma 

integração e não por uma extinção, pelo que considera caso assim fosse, as 

candidaturas da atual CIM transitariam para a nova Comunidade Intermunicipal.-

-----A senhora Presidente informou que o senhor Dr. Pedro Saraiva, transmitiu 

que com a extinção da CIMPIN os compromissos em curso transitam para a 

nova Comunidade Intermunicipal, sendo que os trabalhadores que atualmente 

prestam os seus serviços na sede regressam ao seu anterior posto de trabalho, 

tendo o Dr. Victor Baltazar demonstrado a sua inteira disponibilidade fazer parte 

da equipa de trabalho da nova CIM, considerando ser uma bom elemento, uma 

vez que está por dentro de todos os assuntos. Deu também conhecimento, de 

algumas questões relacionadas com este processo e com a dificuldade com que 

se têm deparado a Equipa técnica que está na conceção do novo Plano 

Estratégico, nomeadamente em termos de agendamento de reuniões com 

alguns autarcas e da falta da presença dos mesmos nestas.----------------------------

-----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 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 vinte e sete de agosto do ano de dois mil e treze, sendo 

assinada pela senhora Presidente e por quem a lavrou.---------------------------------- 
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2.2 – ENTIDADE GESTORA DO PRODER/INVESTIMENTOS FINANCIADOS 

PELO PRODER NO CONCELHO DE GÓIS - A Câmara tomou conhecimento 

dos investimentos financiados pelo PRODER no concelho de Góis, conforme 

comunicação remetida à Câmara Municipal pela Autoridade de Gestão do 

PRODER.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.3 – ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA DO MILLENNIUM BCP – Foi 

presente a informação nº 126/2003 da DAG/Serviços Financeiros/Contabilidade 

Autárquica, datada de 25.08.13, relativa ao encerramento da conta bancária do 

Millennium BCP.--------------------------------------------------------------------------------------

------Considerando os pressupostos patentes na referida informação, a senhora 

Presidente propôs ao Executivo o encerramento da conta bancária do Millennium 

BCP.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

2.4 – PRAIA FLUVIAL DA RIBEIRA DO SINHEL/ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO 

DE PRÉDIO RÚSTICO - A senhora Presidente informou, que no âmbito da 

ampliação da Praia Fluvial da Ribeira do Sinhel, a Junta de Freguesia de Alvares 

deliberou na sua reunião de 06.03.2013 doar à Câmara Municipal o seu prédio 

rústico, sob o artigo matricial nº3908, sito na Tapada, freguesia de Alvares, 

concelho de Góis, com a área de 680,00 m2, composto por pomar, cultura 

arvense e mato, confrontando de norte com Ataíde Barata Fonseca, de sul com 

Romeu morais, de nascente com a Ribeira e de poente com José Henriques 

Barata.--------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Neste sentido, e em conformidade com o disposto na alínea h) do nº1 do 

art.º64 da Lei 169/99 de 18 de setembro com a redação dada pelas Leis nºs 5-

A/2002 de 11 de Janeiro e 67/2007, de 31 de dezembro e pela lei orgânica 

nº1/2011, de 30 de novembro, a senhora Presidente informou que deve o 

Executivo deliberar sobre a aceitação da doação do referido prédio rústico.--------

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

doação do prédio rústico, sob o artigo matricial nº3908, sito na Tapada, freguesia 
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de Alvares, concelho de Góis, com a área de 680,00 m2, propriedade da Junta 

de Freguesia de Alvares.--------------------------------------------------------------------------- 

2.5 – PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 

2013/2014 - A senhora Presidente informou que o Plano de Transportes 

Escolares para o ano letivo 2012/2013, foi presente à reunião do Conselho 

Municipal de Educação realizada no dia 09.09.2013, tendo este órgão emitido 

parecer favorável relativamente ao mesmo. -------------------------------------------------

-----Mais referiu, que em conformidade com o Decreto-lei nº299/84, de 5 de 

Setembro, a intervenção do Município em matéria de transportes escolares 

consiste na oferta de serviço de transporte entre o local de residência e o local 

do estabelecimento de ensino a todos os alunos do ensino básico que se 

encontrem matriculados de acordo com as normas estabelecidas, sempre que os 

mesmos residam a mais de 3Km das escolas. Mais informou que o serviço de 

transporte escolar é gratuito para os alunos do ensino básico e comparticipado 

em 50% para os alunos do ensino secundário nos concelhos limítrofes ao 

concelho de Góis em que haja rede de transportes compatíveis com o 

funcionamento das escolas. Mais informou, que na elaboração do documento em 

apreço, foram consideradas não só as necessidades decorrentes da utilização 

dos transportes, mas também uma substancial economia, quer em tempo de 

transportes, quer em verbas a pagar para a realização dos mesmos. Informou 

ainda, que o presente documento é elaborado em estreita articulação com o 

Agrupamento de Escolas.--------------------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar o Plano 

de Transportes Escolares para o ano letivo 2013/2014.--------------------------------

2.6 – PROPOSTA DE ISENÇÃO DE IMI E DE TAXA DE AÇÃO DE 

FLORESTAÇÃO – Na sequência do incêndio ocorrido nos dias 20 e 21 de 

agosto do corrente ano na Freguesia de Alvares, Concelho de Góis, que dizimou 

cerca de 1.260 hectares de floresta, mato, área social e área agrícola e 

considerando:-----------------------------------------------------------------------------------------

-----a) Os elevados prejuízos causados pelo mesmo aos particulares residentes 
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na área ardida ou que nessa área possuem os seus bens, designadamente os 

relacionados com a destruição de várias explorações agrícolas, bens 

relacionados com a atividade apícola e propriedades (habitações e arrumos);-----

-----b) O cenário desolador que resultou do incêndio, que tem um impacto visual 

bastante significativo e que não agrada nem a quem nos visita, mas sobretudo a 

quem vive permanentemente nesse território;------------------------------------------------

-----c) Que importa reflorestar a área ardida;-------------------------------------------------

-----d) Que importa não agravar a situação de desertificação e, como tal, importa 

levar a efeito algumas medidas que sirvam de incentivo a que a população 

afetada, que é predominantemente idosa, continue a lutar pelo seu território;------

----e) Que importa apoiar as populações afetadas minimizando o impacto dos 

prejuízos causados através dos meios legais disponíveis;--------------------------------

-----f) O disposto no artigo 12º da Lei nº2/2007, de 15 de janeiro, alterada pelas 

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

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

22/2012, de 30 de maio (Lei das Finanças Locais), designado “Isenções e 

benefícios fiscais”, que prevê no seu nº2 que a assembleia municipal, sob 

proposta da câmara municipal, através de deliberação fundamentada, possa 

conceder isenções totais ou parciais relativamente aos impostos e outros tributos 

próprios, prevendo ainda o nº3 do mesmo que a referida isenção não pode ser 

concedida por mais de cinco anos, sendo, no entanto, possível a sua renovação 

por uma vez com igual limite temporal;-------------------------------------------------------- 

-----g) O disposto na alínea e) do nº2 do artigo 53º da Lei nº169/99, de 18 de 

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

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

assembleia municipal estabeleça, nos termos da lei, taxas municipais e fixar os 

respetivos quantitativos, a senhora Presidente propôs que o Executivo delibere:--

-----1. Isentar do pagamento do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) os prédios 

rústicos e urbanos diretamente afetados pelo incêndio por um período de 5 

(cinco) anos, mediante requerimento apresentado pelos interessados nos 

serviços municipais;---------------------------------------------------------------------------------
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-----2. Isentar do pagamento de taxas os pedidos de licenciamento/emissão de 

parecer de ações de florestação dos prédios afetados pelo incêndio 

apresentados nos serviços municipais até ao final do ano de 2013 e no ano de 

2014;---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----3. Isentar do pagamento de todas as taxas administrativas relacionadas com 

a concessão das isenções previstas nos pontos anteriores, designadamente as 

taxas previstas na Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais pela emissão 

de certidões e/ou declarações.-------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu, que caso a presente proposta seja aprovada, 

deve a mesma ser remetida à Assembleia Municipal nos termos previstos no nº2 

do artigo 12º da Lei nº2/2007, de 15 de janeiro e alterada pelas nºs 22-A/2007, 

de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-

A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro e 22/2012, de 30 de 

maio e ainda, no caso das isenções propostas nos pontos 2 e 3, nos termos 

previstos na alínea e) do nº2 do artigo 53º da Lei nº169/99, de 18 de setembro, 

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

e pela Lei Orgânica nº1/2011, de 30 de novembro, para efeitos de deliberação.--- 

-----A senhora Presidente referiu que uma comissão interministerial vai avaliar os 

pedidos de ajuda dos Municípios ao Governo na sequência dos incêndios, pelo 

que o Município de Góis não será exceção, esperando que o Plano que irá ser 

apresentado relativamente à reparação das vias e sinalética seja contemplado.-- 

-----Usou da palavra o senhor Vereador Mário Barata Garcia referindo que sendo 

um incêndio com uma área ardida superior a 1000 ha, existe a possibilidade de 

realização de candidatura ao PRODER, nomeadamente a sub ação 2.3.2.1 

“Recuperação do Potencial Produtivo”, onde neste caso específico (área ardida 

em propriedade privada) o Município poderá realizar um trabalho de recuperação 

e beneficiação de caminhos públicos, nomeadamente a colocação de aquedutos, 

toutvenant e a beneficiação simples de caminhos florestais e aceiros, com 

recursos a bulldozers. Neste sentido, referiu que irá ser criada uma equipa 

multidisciplinar para a realização do levantamento das necessidade em termos 
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de obras/medições e orçamentação, dos caminhos florestais a beneficiar na área 

que foi afetada por este incêndio florestal.----------------------------------------- 

-----Interveio o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia que felicita e 

congratula-se pela proposta apresentada pela senhora Presidente. Sugeriu que 

quanto à futura mobilização destes solos deverá ter-se algum cuidado, uma vez 

que os mesmos se encontram fragilizados e naturalmente a sua mobilização 

poderá eventualmente dar origem a problemas de erosão, tendo para o efeito 

apresentado as devidas explicações. Mais sugeriu, que o Município celebrasse 

protocolo com a Associação Florestal do Concelho de Góis no sentido de ser 

realizado o cadastro da área ardida, bem como proceder-se a um novo 

ordenamento das vias de comunicação.------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que a Câmara  tudo fará para prestar o melhor 

acompanhamento social e técnico a todos quanto foram fustigados por este 

incêndio. Referiu ainda, que será fundamental o acompanhamento técnico na 

mobilização do solo na zona ardida, e, naturalmente poder-se-á fazer um outro 

tipo de intervenção que poderá traduzir-se numa mais valia para todos.-------------

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

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

-----Mais deliberou por unanimidade remeter o presente assunto à Assembleia 

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

2.7 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/DIVERSOS – A senhora Presidente referiu 

que na sequência da aplicação do artigo 75º da Lei nº66-B/2012, de 31 de 

dezembro (Orçamento de Estado de 2013) o Executivo aprovou na reunião de 

08.01.13, a emissão de um parecer prévio que autorizou a Presidente da 

Câmara Municipal a contratar serviços dentro de determinadas condições, das 

quais se destaca o cumprimento das regras de contratação pública, das regras 

contabilísticas e das regras estabelecidas na Lei nº8/, 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 (LCPA). Mais referiu, que importa reter o 

disposto no nº17 do artigo 75º do OE/2013, que refere que todos os contratos de 
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prestações de serviços celebrados ou renovados em violação do disposto no 

mesmo artigo são nulos.---------------------------------------------------------------------------

-----Neste sentido, referiu que presentemente não existem fundos disponíveis 

para assumir novos compromissos em cumprimento com a LCPA, e por uma 

questão de salvaguardar eventuais situações urgentes e inadiáveis e não se 

correr o risco de se estar a praticar atos nulos, isto é, por não se estar a dar 

cumprimento ao parecer genérico emitido, a senhora Presidente propôs que, 

durante o mês de setembro, e em outros meses em que ocorra similar situação, 

todas as aquisições de serviços sejam presentes ao Executivo de forma a serem 

apreciados individualmente e não se recorra ao parecer prévio genérico para 

concretizar a sua aquisição.-----------------------------------------------------------------------

-----Face ao exposto a senhora Presidente deu conhecimento que o Município 

pretende proceder à contratação de serviços diversos, tendo dado conhecimento 

dos mesmos, cuja cópia constitui o Anexo I da presente Ata.---------------------------- 

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

os quais são fundamentais para o Executivo poder deliberar sobre o presente 

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

-----A Câmara tomou conhecimento e após análise deliberou por maioria com 

três votos a favor e duas abstenções dos senhores Vereadores do PSD, emitir 

parecer prévio favorável à contratação dos referidos serviços.-------------------------- 

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

total de movimentos da tesouraria, do dia nove de agosto do ano em curso, no 

montante de um milhão, trezentos e cinquenta e oito mil, trinta e nove euros e 

seis cêntimos.---------------------------------------------------------------------------------------- 

2.9 – PAGAMENTOS -   A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos, 

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

oitocentos e dois à mil novecentos e trinta e dois, no montante de cento e 

noventa e cinco mil, quatrocentos e oitenta e nove euros e oitenta e oito 

cêntimos.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.10 – REQUISIÇÕES - A Câmara tomou conhecimento das requisições 

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

conhecimento de que não foi emitida nenhuma licença de obras particulares.------ 

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

seguintes licenças de autorização de utilização.---------------------------------------------

-----a) Número trinta e dois, requerida por Carlos Manuel Fontes de Almeida, 

Barroca das Seladas – Colmeal.-----------------------------------------------------------------

-----b) Número trinta e três, requerida por Manuel Bernardo, Covão – Alvares.----- 

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

ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA DO MILLENNIUM BCP; PRAIA FLUVIAL 

DA RIBEIRA DO SINHEL/ACEITAÇÃO DE DOAÇÃO DE PRÉDIO RÚSTICO; PLANO 

DE TRANSPORTES ESCOLARES PARA O ANO LETIVO 2013/2014; PROPOSTA DE 

ISENÇÃO DE IMI E DE TAXA DE AÇÃO DE FLORESTAÇÃO; EMISSÃO DE 

PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE 

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

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

-----a) Usou da palavra o senhor Fernando Alves Dias de Vale Boa, que solicitou 

que a Câmara Municipal interviesse naquilo que é a quantidade e qualidade da 

água em Vale Boa, tendo para o efeito apresentado algumas situações ocorridas 

durante a época estival. Prevaleceu-se da oportunidade para reiterar o pedido de 

arranjo de um muro nessa mesma localidade.-----------------------------------------------

-----b) Usou da palavra a senhora Maria Alice Barata Alves que relativamente ao 

fornecimento de água na localidade de Vale Boa corroborou com as palavras 

proferidas pelo senhor Fernando Alves Dias. Prevaleceu-se da oportunidade 

para agradecer à senhora Presidente o transporte que a Câmara Municipal 

semanalmente disponibiliza aos Munícipes para se deslocarem à sede do 

concelho.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou os munícipes que periodicamente são feitas 

análises à qualidade de água, pelo que até à data não houve qualquer indício de 

água imprópria para consumo em Vale Boa, caso essa situação se verificasse 

tinham sido tomadas as devidas diligências. Contudo, irá dar indicações aos 

serviços para que procedam a uma vistoria ao tanque que fornece a água para a 
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localidade onde os munícipes residem. Quanto à reconstrução do muro, 

informou que a Câmara irá tomar os procedimentos necessários para que o 

mesmo seja reparado o mais breve possível.------------------------------------------------ 

-----b) Interveio o senhor Prof. José Albuquerque Moreira Ângelo, que referiu ser 

do conhecimento de todos que presentemente já não se encontra a dirigir o 

Agrupamento de Escolas de Góis, uma vez que se encontra aposentado, pelo 

que publicamente desejava agradecer à Câmara Municipal todo o apoio e 

colaboração prestado ao Agrupamento de Escola ao longo dos anos em que 

ocupou o cargo de dirigente do Agrupamento de Escolas de Góis. Prevaleceu-se 

da oportunidade para felicitar a senhora Presidente de Câmara pelas excelentes 

medidas que tem vindo a tomar ao nível de educação e da ação social.-------------

------A senhora Presidente agradeceu as palavras do senhor Prof. José 

Albuquerque Moreira Ângelo, felicitando por esta nova etapa da sua vida.----------

-----c) Interveio o senhor José Augusto Rodrigues, residente em Góis, que 

informou que a anomalia existente no tanque de combate a incêndios em 

Liboreiro parcialmente está reposta. Mais informou, da necessidade de 

substituição da tubagem de fornecimento de água no troço que vem do Cadafaz 

até à localidade de Liboreiro, questionando a Câmara da possibilidade de 

cedência do citado material, sendo que os trabalhos ficariam a cargo da ANALIB. 

De seguida, questionou qual o ponto de situação do projeto que foi apresentado 

para o Santuário da Nossa Senhora da Guia, uma vez que já entregou durante o 

passado mês a documentação em falta para o efeito. Referiu ainda, que à 

semelhança do presente ano desejava saber se a Câmara Municipal iria 

novamente protocolar a limpeza da zona envolvente à localidade de Liboreiro, 

uma vez que a Associação por si só não tem condições económicas para 

realizar estes trabalhos e outros que deseja planear para o próximo ano.-----------

------Continuou, referindo ser intenção da ANALIB a substituição das bocas-de-

incêndio e respetiva tubagem em Liboreiro, pelo que questionou a senhora 

Presidente da possibilidade da Câmara Municipal ceder o referido material e 

reparação do piso, sendo da responsabilidade da Associação a construção do 
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tanque e os trabalhos decorrentes da substituição das bocas-de-incêndio e 

tubagens.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----No que concerne à Caprigóis, agradeceu à Câmara Municipal a cedência do 

espaço onde irá funcionar a sua sede, tendo tecido alguns comentários 

relativamente ao seu funcionamento e ao projeto do capril.------------------------------

-----Referiu ainda, que na reunião de 08.01.13 solicitou a cedência do Plano 

Municipal de Defesa da Floresta Contra Incêndios, tendo sido informado na 

altura que a Câmara municipal aguardava o aval da Autoridade Florestal 

Nacional, sendo que até à presente data o mesmo não lhe foi cedido. Referiu 

que a sua questão prende-se pelo facto de estar a elaborar um estudo 

relativamente às áreas que necessitam de uma maior intervenção.------------------- 

-----Por último, referiu que conforme consta no Regulamento de Toponímia do 

Concelho deverá a Câmara Municipal remeter aos serviços locais de Finanças e 

Registo Predial a toponímia do concelho, facto que não se tem verificado, uma 

que recentemente passou por uma situação de legalização de um prédio em que 

a falta de comunicação de alteração de toponímia aos serviços, dificultou o 

processo de legalização, o que o levou a despender algum valor monetário que a 

seu tempo irá apresentar à autarquia por entender que não deverá ser ele 

próprio a assumir esta despesa, uma vez que considera que a mesma deve ser 

da responsabilidade da Câmara por não cumprir o estipulado no citado 

Regulamento.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou o senhor José Augusto Rodrigues que 

relativamente à cedência de material que a ANALIB necessita para as obras que 

pretender levar a efeito, com certeza que a Câmara Municipal irá ceder o 

mesmo, solicitando ao senhor Vereador Mário Barata Garcia que acompanhe 

este processo. No que concerne ao projeto de requalificação do Santuário, 

explicou que a Técnica Marina Pais está a acompanhar o mesmo, e que quando 

estiverem reunidos os requisitos necessários para a sua aprovação será  

comunicado ao munícipe.  Quanto ao protocolo de colaboração na limpeza da 

zona envolvente à localidade de Liboreiro informou que a Câmara está 

disponível para celebrar novo protocolo. Relativamente ao Plano Municipal de 
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Defesa da Floresta Contra Incêndios, informou que na reunião de 08.01.13 

comunicou que este foi aprovado em 11.12.12 pela Comissão Municipal de 

Defesa da Floresta, tendo sido posteriormente remetido para a Autoridade 

Florestal Nacional, aguardando-se até à presente data o seu aval. Contudo, 

referiu que na web página da Câmara Municipal de Góis encontra-se o que está 

em vigor. Contudo, e apesar do citado Plano ainda não ter sido objeto de aval 

pela competente Entidade, referiu que o mesmo é do conhecimento do Comando 

e da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis, da 

qual faz parte integrante. No que concerne à questão apresentada sobre a 

Toponímia, referiu admitir que a Câmara ainda não cumpriu com o clausulado no 

Regulamento de Toponímia Concelhia. Contudo, relembrou o Munícipe que 

muitas vezes a Câmara já cumpriu em tempo record com outros compromissos 

em detrimento de outros de igual importância, a fim de cumprir com a sua 

palavra.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

encerrada a reunião pelas doze horas e quarenta e cinco minutos, da qual para 

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

            

         A Presidente da Câmara Municipal,                       A Secretária, 

           ____________________________                     __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


