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-----No dia oito de outubro 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 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE 

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

2.3 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA------------------------------------------------------------ 

2.4 – PAGAMENTOS----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.5 – REQUISIÇÕES----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.6 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES-------------------------------------------- 

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

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

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

1.1 – FALTAS – Não houve.---------------------------------------------------------------------- 
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1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE – A senhora Presidente 

iniciou a sua intervenção informando da data e hora do ato de instalação das 

Assembleias de Freguesia, cerimónia que se realizará nas sedes das freguesias 

à exceção da União de Freguesias de Cadafaz e Colmeal que terá lugar no 

auditório da Biblioteca Municipal. Mais informou, que o ato de instalação da 

Assembleia Municipal e Câmara Municipal será no dia 18.10.13, no auditório da 

Casa da Cultura de Góis, pelas 18.00 horas.-------------------------------------------------

-----Prosseguiu a sua intervenção felicitando todos os autarcas que foram eleitos 

para o mandato 2013/2017, prevalecendo-se da oportunidade para agradecer 

aos autarcas que cessaram funções, o seu desempenho ao longo da vida 

autárquica. Referiu, que o novo Executivo será composto pelas mesmas 

pessoas, apenas com a variante de que os senhores Vereadores da oposição 

foram eleitos como Independentes, fazendo votos para que este mandato corra 

melhor do que o mandato cessante. Mais referiu, que quando o senhor Vereador 

Diamantino Jorge Simões Garcia a felicitou pelos resultados do dia 29 de 

setembro, teve oportunidade de mencionar que somos os mesmos, o território é 

o mesmo e que a partir do dia 30.09.13 o nosso partido seria Góis e o seu 

desenvolvimento, sendo isso que nos movia independentemente dos 

resultados.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Referiu ainda, que pelas notícias que vão circulando nos órgãos de 

comunicação social não se avizinha um período muito fácil para o ano de 2014, 

uma vez que é do conhecimento geral que a administração central pretende 

encerrar alguns serviços nestes territórios, nomeadamente o serviço de 

Finanças, o que irá ter consequências menos positivas a todos os níveis para os 

munícipes. Ainda sobre este assunto, referiu que desejaria que tivesse sido dada 

a oportunidade aos Municípios cujos serviços estão na iminência de encerrarem 

poderem negociar a manutenção dos mesmos. Acrescentou, que é do seu 

conhecimento que existe a probabilidade de que venha a ser criado um 

ponto/balcão onde esse serviço possa prestar algum tipo de informação ao 

Munícipe, pelo que aguardam diretrizes relativamente a este assunto.--------------- 
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-----Sobre o ano de 2014, reafirmou que para os Municípios de menor expressão 

não será um ano menos difícil de que o ano em curso. Há indícios de mais 

cortes nas transferências da administração central para a local, afirmando que 

presentemente o Município apenas trabalha com a receita real, o que implica um 

grande esforço da autarquia para realizar investimento. Informou, que após a 

instalação do Executivo irá iniciar-se a elaboração do orçamento para o próximo 

ano, vigorando ainda as mesmas regras em termos de timings para deliberação 

do mesmo pelo Executivo e Assembleia Municipal, sendo que o orçamento para 

o ano de 2015, por imperativo legal, terá que ser presente aos Órgãos 

Municipais até final do mês de outubro.-------------------------------------------------------- 

----A senhora Presidente terminou a sua intervenção reiterando os seus 

agradecimentos ao Executivo e à população que mais uma vez deu um voto de 

confiança ao projeto do PS, sendo que da sua parte tudo fará para que este 

novo ciclo autárquico possa correr da melhor forma possível, apelando a que 

façamos de Góis uma terra de prosperidade onde vale a pena viver.-----------------  

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

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – Usou da palavra a 

senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz que referiu que após ter 

auscultado a gravação da reunião do Executivo de 27.08.13, relativa à emissão 

de parecer prévio vinculativo para contratação de diversos serviços, em que uma 

das contratações que se prendia com uma análise à água de Vila Nova do Ceira, 

pode constatar que em momento algum a senhora Presidente fez referência à 

“existência de coliformes fecais”, pelo que apresentava as suas sinceras 

desculpas, por se ter tratado de um equívoco da sua parte.----------------------

Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia referindo que relativamente à 

qualidade da água em Vila Nova do Ceira, após limpeza dos tanques constatou-

se uma melhoria significativa, pelo que é seu entendimento que os serviços  

devem adoptar este procedimento com carácter regular.---------------------------------

-----Relativamente ao novo ciclo autárquico que se inicia, referiu que as noticias 

não são as mais propícias para os territórios do interior de país. Contudo, 

reconhece que em termos de gestão terá de existir uma reorganização dos 
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serviços públicos, sem que em momento algum se prejudique o munícipe. Se 

eventualmente se constatar o encerramento de alguns serviços públicos, como o 

caso da Repartição de Finanças, a capacidade de resposta de outros serviços 

terá de ser compatível, nomeadamente em termos de oferta da rede de 

transportes públicos. Sendo do conhecimento de todos que a atual rede de 

transportes é bastante parca ao nível de trajetos diários entre Góis e os 

concelhos limítrofes e a sede de distrito, considera que terá de se reestruturar a 

mesma para que quem não tenha viatura própria se possa deslocar, a fim de 

usufruir de um conjunto de serviços públicos. Finalizou a sua intervenção, 

referindo que a questão da mobilidade é fundamental, pelo que poderá ser um 

assunto a ser presente no âmbito da nova CIM, uma vez que possivelmente o 

encerramento de serviços irá abranger mais municípios, pelo que seria 

interessante que a questão da mobilidade abrangesse um maior número de 

circuitos e de concelhos.--------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou que na última reunião efetuada com a 

TRANSDEV, foi proposto a realização de mais circuitos no âmbito do protocolo 

celebrado entre o Município de Góis e a empresa, sendo que os mesmos irão 

efetuar-se através de um mini bus, e, com maior frequência em dia de mercado 

municipal, à semelhança daquilo que é praticado em outros municípios.-------------

-----Relativamente à concentração de serviços somente em alguns municípios, 

referiu que já temos exemplo disso em Arganil, no caso da saúde, sendo 

provável que será o concelho da Lousã onde irá recair a escolha para a 

concentração dos serviços prestados pelas Finanças. Contudo, referiu se fosse 

vontade do atual governo combater as assimetrias existentes entre os 

municípios de maior e menor dimensão poderia ser equacionada a hipótese de 

também em outros municípios se concentrarem um outro tipo de serviço público, 

dando como exemplo a educação. Referiu que, caso Góis ficasse com esta área 

com certeza que iriamos ter um outro movimento. Com a deslocalização de 

serviços o governo cada vez mais descapitaliza estes territórios, obrigando as 

autarquias ao investimento para que se possa ter maior capacidade de resposta 

aos munícipes, como será o caso da mobilidade em que se terá que reestruturar 
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toda a rede de transportes públicos, uma vez que atualmente o Município não 

tem capacidade financeira para a aquisição de novas viaturas para assegurar 

esses serviços.--------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia referindo que uma aposta 

interessante seria que esse circuito contemplasse a ligação ao Metro Mondego, 

recorrendo aos recursos existentes no concelho, mormente o serviço de táxis se 

houver recetividade da parte destes, tendo para o efeito apresentado um estudo 

de quanto é que poderia custar ao Município a utilização desse serviço, 

comparativamente ao montante que se paga anualmente à TRANSDEV, tendo 

em conta a rede de circuitos existentes no concelho.--------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que na reunião com a TRANSDEV, o 

Presidente do Conselho de Administração, transmitiu estar recetivo a uma 

renegociação do protocolo existente, pelo que se for entendimento que deve ser 

feita uma reestruturação dos circuitos, deve ser apresentada proposta nesse 

sentido. Quanto à sugestão do senhor Vereador Mário Barata Garcia em que os 

taxistas do concelho possam vir a prestar serviço para o Município, é uma 

questão que terá que ser juridicamente estudada.------------------------------------------ 

-----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz, referiu que uma 

vez que o assunto em discussão é sobre transportes e a TRANSDEV, 

prevaleceu-se da oportunidade para questionar a senhora Presidente 

relativamente ao assunto que expôs em anterior reunião do Executivo, referente 

ao pagamento de bilhete de expresso no circuito Góis – Coimbra – Lisboa, em 

que não foi cobrado ao passageiro bilhete entre Góis – Coimbra.----------------------

-----A senhora Presidente informou que apresentou essa questão na citada 

reunião e que lhe foi transmitido que a metodologia praticada é que os utentes 

deste serviço paguem o bilhete no circuito de Góis – Coimbra – Lisboa, pelo que 

a não cobrança de bilhete tratou-se de um lapso por parte do motorista.------------ 

-----Interveio o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues iniciando a 

sua intervenção mencionando corroborar com as palavras proferidas pela 

senhora Presidente relativamente às eleições felicitando os Goienses pela sua 

opção para Góis ter sido a estratégia apresentada pelo PS.-----------------------------
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-----No que concerne aos serviços de Finanças, referiu lamentar que a 

administração central pretenda encerrar 50% dos serviços, sendo evidente que 

esta decisão há muito que estava tomada, tendo por conveniência do governo 

sido dado conhecimento posteriormente ao ato eleitoral, sendo óbvio que quem 

vive no interior do país não irá concordar com este ato, por todos os motivos que 

são do conhecimento geral. Referiu, que é intenção da administração central a 

abertura de um balcão destes serviços dentro da Câmara Municipal, pelo que se 

pode constatar que mais uma vez se verifica a transferência de competências 

para as autarquias sem qualquer contrapartida, isto é, não se verifica a mesma 

transferência em termos financeiros.-----------------------------------------------------------

-----No que concerne à mobilidade, concorda que se efetue uma redefinição 

destes serviços, considerando a sua importância nomeadamente para os 

munícipes que não possuem viatura própria e que o único meio de transporte 

para se deslocarem à sede do concelho continua a ser o transporte público. 

Lembrou, a necessidade de um estudo sobre a rede de transportes que serve o 

Município, uma vez que se analisarmos custo/beneficio, verifica-se que os custos 

serão muito elevados, pelo que considera que num futuro próximo se possa 

equacionar a hipótese de redução de custos e simultaneamente satisfazer os 

munícipes.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

presente, e após leitura, aprovar a ata da reunião realizada no dia vinte e quatro 

de setembro 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 referiu que 

na sequência da aplicação do artigo 75º da Lei nº66-B/2012, de 31 de dezembro 
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(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 nº8/2012, 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 (LCPA). Mais referiu, que importa reter o disposto no nº17 do artigo 

75º do OE/2013, que refere que todos os contratos de 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 outubro, 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, 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.-------------------------- 

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

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

montante de um milhão, trezentos e sessenta e três mil, quatrocentos e vinte e 

três euros e trinta e três cêntimos.---------------------------------------------------------- 
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2.4 – PAGAMENTOS - A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos, 

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

dezanove à dois mil cento e vinte e oito, no montante de trezentos e quinze mil, 

setecentos e noventa e um euros e noventa e cinco cêntimos.----------------------- 

2.5 – REQUISIÇÕES - A Câmara tomou conhecimento das requisições emitidas 

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

2.6 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES - A Câmara tomou 

conhecimento de que foi emitida a seguinte licença de obras particulares:----------

-----a) Número dezassete, requerida por Sónia Maria Marcelino Garcia, 

Carrasqueira – Alvares.----------------------------------------------------------------------------

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

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

-----a) Número trinta e oito, requerida por José Manuel Gonçalves Batista, 

Povorais – Góis;--------------------------------------------------------------------------------------

-----b) Número trinta e nove, requerida por Construções Armando & Caetano, 

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

-----c) Número quarenta, requerida por Pedro Sesinando Palla e Carmo Monteiro, 

Amioso do Senhor – Alvares.--------------------------------------------------------------------- 

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

PARECER PRÉVIO VINCULATIVO/CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DIVERSOS.------- 

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

-----a) Usou da palavra o senhor José Augusto Oliveira Rodrigues, que iniciou a 

sua intervenção mencionando a sua apreensão relativamente às noticias que 

vêm circulando no que concerne ao encerramento das repartições de Finanças 

em alguns concelhos, sendo que Góis não será exceção, considerando que esta 

situação irá desencadear o fecho de outros serviços e naturalmente o 

despovoamento deste território.------------------------------------------------------------------

-----Relativamente à Caprigóis, mencionou algumas das dificuldades com que se 

tem deparado para desenvolver este projeto, nomeadamente naquilo que é a 

cedência de terrenos para o pasto por parte de alguns proprietários, tendo 

apresentado algumas situações. Referiu ainda, a morosidade do projeto para a 
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casa dos caseiros, pelo que solicitou uma maior celeridade por parte da Câmara 

Municipal neste processo.-------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou da disponibilidade da Câmara Municipal para 

promover uma reunião com todas as partes interessadas, a fim de se poder 

viabilizar este projeto e naturalmente a candidatura do mesmo aos novos fundos 

comunitários. Relativamente ao projeto da casa dos caseiros, informou que irá 

dar indicações aos serviços para que o mesmo tenha a celeridade desejável.----- 

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

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

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

 

         A Presidente da Câmara Municipal,                       A Secretária, 

           ____________________________                     __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


