
   
                                                      

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

 

  1 

 

   

AA TT AA   DD AA   RR EE UU NN II ÃÃ OO   OO RR DD II NN ÁÁ RR II AA   DD EE   

VV II NN TT EE   EE   SS EE TT EE   DD EE   DD EE ZZ EE MM BB RR OO   DD EE   22 00 11 33   

 
-----No dia vinte e sete de dezembro 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 e Eng. Diamantino Jorge Simões Garcia.---- 

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

por impedimento da secretária efetiva.-------------------------------------------------------- 

-----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 – ATAS DAS REUNIÕES DE 10.12.2013 E 13.12.2013--------------------------------------- 

2.2 – EDP/OBRAS EFETUADAS E A EFETUAR NO CONCELHO DE GÓIS---------------- 

2.3 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE 

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

2.4 - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA------------------------------------------------------------- 

2.5 – PAGAMENTOS----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.6 – REQUISIÇÕES----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.7 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES-------------------------------------------- 

2.8 – PARECER PRÉVIO GENÉRICO/COMUNICAÇÃO MENSAL DA CONTRATAÇÃO 

DE AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS------------------------------------------------------------------------- 

2.9 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES------------- 

2.10 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL------------- 

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

4 – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO----------------------------------------------------------------------- 
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1 - ANTES DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------------------------- 

1.1 – FALTAS – A senhora Presidente informou que a senhora Vereadora 

Maria Helena Antunes Barata Moniz por motivos familiares comunicou que não 

iria estar presente na reunião, tendo a falta sido considerada justificada.------------ 

1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE - A senhora Presidente 

iniciou a sua intervenção desejando ao Executivo, Secretária e Público presente, 

bem como a todos os Munícipes e Goienses votos de um Bom Ano de 2014 

repleto de concretizações e realizações, e que todos possam dar o seu melhor 

contributo para o desenvolvimento do concelho de Góis.---------------------------------

-----Prosseguiu, referindo que no p.p. dia 21.12.13, em reunião da Assembleia 

Geral da ADESA, foi deliberado que o Município de Góis irá presidir a esta 

Associação, estando presentemente a ser preparadas as condições para que a 

sede, durante esse período, seja no nosso concelho. Continuou referindo que a 

Vice-Presidência recaiu sobre o Município de Pampilhosa da Serra por 

declinação do cargo por parte do senhor Presidente do Município de Arganil, 

sendo o Município de Oliveira do Hospital é o 1º vogal, seguindo-se os 

Municípios de Arganil e Penacova. Informou ainda, que o Presidente da Câmara 

Municipal de Tábua declinou o convite para assumir qualquer cargo uma vez que 

foi eleito para assumir a presidência da Associação dos Municípios do Planalto 

Beirão. Por fim informou que se congratula com a inclusão da Associação 

Florestal do Concelho de Góis nesta Associação que, à semelhança dos 

Municípios, irá integrar os órgãos sociais.----------------------------------------------------- 

-----Continuou, informando que a Assembleia Distrital de Coimbra, reuniu no p.p. 

dia 23.12.13, tendo-se procedido à eleição da mesa deste órgão para o 

quadriénio 2013/17, tendo a presidência ficado a cargo do Presidente da 

Assembleia Municipal de Soure, 1º secretário o Presidente da Câmara Municipal 

de Penela e 2º secretário a Presidente da Câmara Municipal de Góis. 

Relativamente ao património desta Assembleia, informou que foi solicitado 

parecer jurídico no sentido de saber qual a melhor metodologia a ser utilizada na 

distribuição do património propriedade da Assembleia Distrital pelos vários 

municípios que a compõem, uma vez que maioritariamente o património 
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existente está nos concelhos de Coimbra e da Figueira da Foz, facto que gerou 

alguma polémica em virtude destes dois Municípios entenderem que o 

património deverá ficar agregado aos mesmos, situação que não se deverá 

verificar, uma vez que o património é comum a todos os municípios. Mais 

informou, que ficou deliberado que no prazo de 60 dias iria resultar a distribuição 

do mesmo, tendo sido equacionada a possibilidade de parte do património ser 

transferido para a nova CIM.---------------------------------------------------------------------- 

-----Informou ainda, que se congratula pelo 10º Aniversário da Lousitânea o qual 

ficou marcado pela celebração de protocolo no Trevim entre esta Associação e 

os Municípios de Góis, Lousã, Penela, Miranda do Corvo, Figueiró dos Vinhos, 

Castanheira de Pera e Pedrógão Grande na defesa e na promoção da Serra da 

Lousã, naquilo que são os recursos endógenos. Referiu ainda, tal como ficou 

estabelecido na “Iª Conferência sobre a Serra da Lousã - Recursos e Produtos 

Turísticos”, que será o Município de Figueiró dos Vinhos o promotor da IIª 

Conferência sobre a Serra da Lousã. Continuou, enaltecendo o excelente 

trabalho que esta Associação tem vindo a desenvolver na dinamização das 

Aldeias do Xisto do concelho e na promoção dos seus produtos endógenos e na 

natureza que envolve este concelho, pelo que se congratula por todo o apoio e 

colaboração da Câmara Municipal em todas as atividades promovidas e 

desenvolvidas pela mesma. Acrescentou, que a deslocalização da sede para a 

Aigra Nova veio dar uma nova dinâmica a esta aldeia, facto que pôde constatar 

no dia do seu 10º aniversário pelos habitantes que participaram e por todos 

quanto se associaram a esta iniciativa, realçando também o contributo que o 

Posto de Turismo Municipal tem vindo a demonstrar neste âmbito.-------------------- 

-----A senhora Presidente prevaleceu-se da oportunidade para apresentar os 

seus votos de felicitação pela reeleição do senhor Jaime Miguel Fernandes 

Garcia como Presidente da Direção da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Góis, votos extensivos a todos quanto integram os corpos sociais, 

realçando o trabalho meritório desta Associação no socorro e ajuda às 

populações, nomeadamente naquilo que foram as intempéries e incêndios 

ocorridos ao longo deste ano, bem como nos trabalhos realizados nos dias 24 e 
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25 do mês em curso devido às condições atmosféricas adversas que se fizeram 

sentir. De igual forma, reconheceu o trabalho realizado pelos trabalhadores que 

estiveram de piquete na véspera e no dia de Natal, pela sua disponibilidade em 

resolver no seu imediato algumas situações urgentes, reconhecimento extensivo 

à empresa José Manuel Costa. ------------------------------------------------------------------

-----Mais informou, que na passada semana foram celebrados um conjunto de 

acordos com o Centro de Emprego e Formação do Pinhal Interior Norte, no 

âmbito de algumas medidas direcionadas a pessoas em situação de 

desemprego. Referiu que é sabido que são acordos com a durabilidade de doze 

meses, mas que é uma forma viável de colmatar a falta de empregabilidade 

geral que cada vez mais se faz sentir e, naturalmente, é uma forma de manter as 

pessoas ocupadas. Tal como já referiu no ano de 2014, a Câmara Municipal irá 

trabalhar no sentido de criar novas oportunidades, as quais podem passar 

também pela iniciativa privada.------------------------------------------------------------------ 

-----Continuou, informando que o senhor Presidente da Associação de 

Desenvolvimento Integrado da Beira Serra comunicou que esta ADL no âmbito 

do PRODER irá beneficiar de um novo reforço financeiro, o qual permitirá 

satisfazer/concretizar alguns pedidos de apoio que na última reunião dos órgãos 

de gestão foram aprovados sem dotação orçamental. Neste sentido, a senhora 

Presidente informou que foi aprovada a candidatura apresentada pela Câmara 

Municipal para as infraestruturas de apoio à Praia Fluvial da Ribeira do Sinhel.--- 

-----Por último a senhora Presidente agradeceu à Associação de Trabalhadores 

da Câmara Municipal pela excelência da Festa de Natal com que brindaram os 

filhos dos trabalhadores e colaboradores da Câmara Municipal, bem como a 

organização do jantar comemorativo desta efeméride.------------------------------------ 

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

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – Usou da palavra o 

senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia que iniciou a sua intervenção 

dirigindo a todos votos de um Bom Ano de 2014. Prevaleceu-se da oportunidade 

para subscrever as palavras da senhora Presidente relativamente à reeleição do 

senhor Jaime Garcia como Presidente da Direção da Associação Humanitária 
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dos Bombeiros Voluntários de Góis, bem como da Lousitânea pelo seu 10º 

aniversário e pelo trabalho que tem vindo a desenvolver na promoção e 

divulgação do concelho de Gois. Congratulou-se pelo facto do Município de Góis 

presidir à ADESA, questionando a senhora Presidente do motivo que levou o 

senhor Presidente da Câmara Municipal de Arganil a abdicar do cargo de Vice-

Presidente desta Associação. Mais se congratulou, pela aprovação do projeto 

para as infraestruturas de apoio à Praia Fluvial da Ribeira do Sinhel. De seguida, 

fez alusão às boas festas remetidas pelo Município a todos os Munícipes, porém 

apesar de ser seu entendimento que foi uma excelente ideia, referiu que ficou 

surpreendido por um dado erróneo, pois onde constam 525.600 segundos 

deveriam constar 525.600 minutos, pelo que apelou a um maior rigor na 

execução daquilo que é tornado público.------------------------------------------------------

-----O senhor Vereador continuou, solicitando informação sobre o ponto de 

situação da empreitada de abastecimento de água a Vila Nova do Ceira, uma 

vez que foi referido em anterior reunião que a obra estaria pronta até ao final do 

ano em curso. Referiu ainda, que nas vésperas de Natal devido às condições 

atmosféricas que se fizeram sentir, mais uma vez a população da freguesia de 

Vila Nova do Ceira ficou sem abastecimento de água, realçando o facto de 

atualmente a mesma se encontrar imprópria para consumo humano. Deu ainda 

conta não entender o porquê de não se arranjar uma alternativa à bombagem 

existente, a fim de se colmatar os transtornos que emergem sempre da 

interrupção do abastecimento de água por causas naturais como as 

intempéries.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Relativamente à faturação do consumo de água, informou que as duas 

ultimas faturas/recibos emitidas pela Câmara Municipal não tinham qualquer 

consumo associado, e que entretanto a ultima fatura/recibo recebida totaliza o 

montante de 47,97€, valor que causa algum transtorno, não por não poder 

efetuar o pagamento, mas sim por entender que há famílias cujo orçamento 

poderá não comportar este tipo de situações. Mais referiu, que foi remetido ofício 

pela Câmara Municipal a solicitar as desculpas pelo incómodo causado, 

apresentando as devidas explicações, facto que aceitou com agrado. Contudo, 
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referiu que o último parágrafo constante no referido ofício, que indica as formas 

de pagamento, é de difícil compreensão, uma vez que algumas formas de 

pagamento indicadas obrigam os consumidores a fazerem prova do mesmo, 

situação que poder trazer alguns constrangimentos a pessoas com menos 

formação.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que quanto à situação de abdicação do cargo 

de Vice-Presidente da ADESA por parte do edil de Arganil se deve efetivamente 

ao facto de o mesmo não concordar com a deslocalização da sede para o 

concelho de Góis. Relativamente à faturação do consumo de água e na 

sequência de algumas reclamações por parte dos consumidores, informou que 

foi constituído um grupo de trabalho, para efetivamente encontrar uma solução 

capaz de ir de encontro das reais necessidades dos consumidores, sem 

esquecer o estabelecido na Lei e as orientações emanadas pela ERSAR, pelo 

que aguarda que, com a maior brevidade, apresentada uma proposta clara e 

objetiva sobre o assunto. Referiu ainda, que as faturas que foram objeto de 

reclamação por parte dos consumidores foram devidamente retificadas, quando 

tal era devido, tendo a Câmara Municipal informado os munícipes de tal facto, 

conforme sucedeu com o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia.----- 

-----Relativamente à empreitada de abastecimento de água a Vila Nova do Ceira, 

referiu que os Técnicos que acompanham a obra informaram, de acordo com a 

informação obtida junto da empresa adjudicatária, que a mesma estava 

concluída até ao final do ano em curso. Entretanto, e por fatores externos à 

Camara Municipal, lamentavelmente não é possível cumprir este prazo. Ainda 

sobre a qualidade da água da freguesia de Vila Nova do Ceira, referiu que é uma 

situação que se prolonga há mais de uma década, tendo somente o anterior e 

atual Executivo dado importância à mesma e envidado esforços para que este 

assunto seja definitivamente resolvido. É também um facto, que sempre que há 

intempéries a água altere a cor e sabor, pelo que em vésperas de Natal tomou 

as devidas diligências junto dos funcionários dos serviços de água, bem como 

solicitou aos Bombeiros Voluntários de Góis o abastecimento do tanque de Vila 

Nova do Ceira, tendo sido transmitido que a viatura desta Instituição não 
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conseguira chegar ao local, a fim de repor a falta de água no tanque de 

abastecimento. Referiu ainda, que contatou a EDP nas pessoas responsáveis 

pela gestão do fornecimento ao concelho de Góis, para que a situação fosse 

reposta no seu imediato, tendo os serviços municipais aguardado pela empresa 

a quem a EDP adjudicou os serviços para que a situação fosse resolvida, 

realçando o facto da solução relativamente à eletricidade não ser da 

competência dos serviços municipais, ainda que tenham de tudo feito para 

colmatar esta situação.-----------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que a solução para compensar a falta de 

qualidade da água de abastecimento público aos consumidores da freguesia de 

Vila Nova do Ceira poderá efetivamente passar pela não cobrança da faturação 

da mesma a partir do dia 01.01.14, devido aos transtornos causados falhas que 

se verificam no abastecimento. Ainda sobre este assunto, referiu que a Câmara 

Municipal de Góis, foi penalizada quando transferiu para a empresa Águas do 

Mondego este e outros projetos que se prolongaram no tempo e que 

efetivamente não foram efetivados. A Câmara Municipal foi gravemente 

prejudicada com esta situação, pelo que é seu entender que o Município deve 

tomar as diligências necessárias no sentido de ser ressarcido, pela empresa em 

questão, por todos os danos causados pela não concretização de projetos que 

lhe foram adjudicados, à semelhança da posição tomada por outros Municípios.--  

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

se a empresa a quem foi adjudicada a requalificação da rede de abastecimento 

de água à freguesia de Vila Nova do Ceira não cumpriu o prazo estabelecido, é 

seu entendimento que a Câmara Municipal deve fazer um comunicado à 

imprensa à semelhança do que foi feito sobre o mesmo assunto em véspera de 

eleições autárquicas, com o intuito de esclarecer os munícipes. Questionou 

ainda, se a senhora Presidente pretende apresentar uma proposta no sentido de 

os consumidores da freguesia de Vila Nova do Ceira não pagarem o consumo de 

água até esta situação estar resolvida.------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou que bem mais grave do que o comunicado 

feito sobre a referida empreitada, foi o que circulou nas redes sociais 
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relativamente a palavras que não foram citadas pela Presidente da Câmara 

Municipal, no que concerne à existência de coliformes fecais na água de 

abastecimento à freguesia de Vila Nova do Ceira, pelo que caberá a si tomar as 

diligências que entender sobre a comunicação da requalificação da rede de 

abastecimento de água à freguesia de Vila Nova do Ceira. Quanto ao erro 

detetado nas Boas Festas endereçadas pela Câmara Municipal aos Munícipes 

os funcionários responsáveis pela conceção do mesmo detetaram o erro, pelo 

que oportunamente apresentaram as devidas desculpas pelo desconforto que 

causaram.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Usou da palavra o senhor Vereador Mário Barata Garcia que referiu que a 

opção de habilitar a empresa águas do Mondego, S.A. a apresentar candidaturas 

ao fundo de coesão (POVT) para financiar a rede estruturante de abastecimento 

de água e saneamento do nosso concelho veio a prejudicar e atrasar a 

realização destes melhoramentos, porque esta empresa não cumpriu o protocolo 

celebrado em agosto de 2009 e o Município de Góis viu-se privado desses 

recursos financeiros para o efeito.---------------------------------------------------------------

-----Relativamente à qualidade da água da freguesia de Vila Nova do Ceira 

referiu que a resolução definitiva deste problema passa pela construção de uma 

ETA (Estação de Tratamentos de Águas), realçando que a opção que está a ser 

realizada presentemente irá resolver parte do problema, pois haverá uma 

melhoria substancial no abastecimento na qualidade de água, contudo não será 

uma solução definitiva. -----------------------------------------------------------------------------

-----Reforçou as palavras da senhora Presidente no que concerne ao esforço 

realizado pelos serviços municipais no socorro à população da freguesia de Vila 

Nova do Ceira nas vésperas do Natal, no entanto a resolução de parte do 

problema não passou pela Câmara Municipal mas sim pela EDP, pelo que foram 

envidados todos os esforços para que a resolução do problema de rede de 

abastecimento de eletricidade fosse resolvida no seu imediato.------------------------

-----Relativamente à faturação do consumo de água, referiu que o grupo de 

trabalho constituído para o efeito tem estado a analisar pormenorizadamente 

qual a melhor solução, não esquecendo as indicações da entidade reguladora, 
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pelo que se espera que brevemente seja apresentada uma proposta capaz de ir 

ao encontro da satisfação dos munícipes.----------------------------------------------------- 

------Dada a palavra à senhora Chefe de Divisão, Drª. Sara Mendes, explicou a 

situação apresentada pelo senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia 

relativamente à sua fatura, prendeu-se com a metodologia utilizada pelo 

trabalhador que faz a leitura aos contadores, que levou a que a leitura indicada 

não fosse a correta. Mais apresentou as devidas explicações relativamente ao 

último parágrafo do ofício remetido ao senhor Vereador. Informou ainda, que no 

caso apresentado pela senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz 

em anterior reunião do Executivo o que se passou foi efetivamente a falta de 

leitura por parte do trabalhador por motivos de doença, situação que irá ser 

corrigida na próxima emissão de faturação de consumo de água.----------------------

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia que informou da sua 

presença numa reunião realizada na CCDRC, onde foi apresentada uma 

proposta do Plano Estratégico que está a ser elaborado para a CIM – Região de 

Coimbra, o qual mereceu contestação por parte de alguns autarcas. Referiu que 

é um documento onde é visível a existência de Municípios a quem foi dada uma 

maior relevância em relação a outros, isto é, foi maioritariamente a opinião de 

todos os municípios que integraram a ex-CIMPIN que houve uma especial 

atenção para os Municípios que constituíam a CIM Baixo do Mondego. Referiu 

que foi unânime que o documento deve ser mais abrangente a todos os 

Municípios que constituem a nova CIM, nomeadamente naquilo que foram até 

hoje e ainda são alguns projetos estruturantes para o pinhal interior norte como é 

o caso das acessibilidades, potencialidades ao nível de recursos naturais e 

hídricos entre outros de relevante interesse para esta região. Referiu que ficou 

decidido que o documento teria que ser objeto de reanálise sob pena dos 

Municípios com “menos expressão” ficarem esquecidos num documento que irá 

abranger um universo maior do que o da ex-CIMPIN.-------------------------------------

------A senhora Presidente referiu que relativamente a este assunto concorda 

com a posição tomada por alguns Municípios cujos contributos não foram tidos 

em consideração no referido documento, pelo que entende que devem ser 



   
                                                      

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

 

  10 

 

unidos esforços para que estes Municípios tenham a mesma força e valor que foi 

somente atribuído aos chamados Municípios de maior expressão que constituem 

a nova CIM, sob pena de ficarmos muito aquém daquilo que são as estratégias 

no âmbito das CIM’s.--------------------------------------------------------------------------------

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

no que concerne às intempéries que se fizeram sentir na véspera e dia de Natal, 

congratula-se pelo trabalho realizado pelos trabalhadores da autarquia no auxilio 

às populações, realçando o facto de muitas das situações que ocorrem aquando 

de uma intempérie, não são da esfera de competência da Camara Municipal.-----

-----Relativamente à faturação do consumo de água, referiu que o grupo de 

trabalho está a elaborar um documento que comporte a melhor metodologia a 

ser levada a efeito pelos serviços municipais de modo a corrigir algumas 

situações que têm surgido, no pleno respeito pelos consumidores. Referiu ainda 

que quanto ao Plano Estratégico para a nova CIM, acrescentou que se trata de 

um documento incompleto, uma vez que menospreza parte dos Municípios que 

se associaram à CIM Região Coimbra, pelo que é sua opinião que devem os 

Municípios discriminados, contestar no sentido de poderem ser também 

abrangidos neste documento.-------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que o Município de Góis deveria apresentar 

junto da direção da CIM - Região de Coimbra um voto de descontentamento 

relativamente à discriminação que foi feita aos Municípios que não foram objeto 

de intervenção da elaboração do Plano Estratégico, no qual se inclui o Município 

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

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

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

2.1 – ATAS DAS REUNIÕES DE 10.12.2013 E 13.12.2013 – De acordo com o 

determinado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro no seu artigo 57º, a Câmara 

deliberou por unanimidade, aprovar a ata da reunião realizada no dia dez de 

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

por quem a lavrou.----------------------------------------------------------------------------------- 
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-----Deliberou ainda por unanimidade e em conformidade com a referida Lei 

aprovar a ata da reunião realizada no dia treze de dezembro do ano de dois mil e 

treze, sendo assinada pela senhora Presidente e por quem a lavrou.----------------- 

2.2 – EDP/OBRAS EFETUADAS E A EFETUAR NO CONCELHO DE GÓIS – A 

Câmara tomou conhecimento das obras efetuadas e a efetuar no concelho de 

Góis, conforme comunicação remetida ao Município de Góis pela EDP em 

12.12.2013.----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.3 – 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 nº8/2012, 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.--------------------------- 



   
                                                      

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

 

  12 

 

-----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 uma abstenção do senhor Vereador Diamantino Jorge 

Simões Garcia, emitir parecer prévio favorável à contratação dos referidos 

serviços.------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.4 - RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA - A Câmara tomou conhecimento do 

total de movimentos da tesouraria, do dia vinte e seis de dezembro do ano em 

curso, no montante de um milhão, quinhentos e um mil, setecentos e cinco euros 

e cinquenta e três cêntimos.----------------------------------------------------------------- 

2.5 – PAGAMENTOS - A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos, 

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

vinte e um à dois mil oitocentos e cinco no montante de quinhentos e quarenta 

mil, quatrocentos e vinte nove euros e noventa e oito cêntimos.----------------------- 

2.6 – REQUISIÇÕES - A Câmara tomou conhecimento das requisições emitidas 

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

2.7 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES - A Câmara tomou 

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

----a) Número vinte e um, requerida por Manuel Alves, Cortes – Alvares.------------

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

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

-----a) Número quarenta e sete, requerida por José Carlos Cruz Carvalho, 

Quintães, Várzea Grande – Vila Nova do Ceira.---------------------------------------------

-----b) Número quarenta e oito, requerida por Joaquim Antunes Mateus, 

Sapateiros – Cortes.---------------------------------------------------------------------------- 

2.8 – PARECER PRÉVIO GENÉRICO/COMUNICAÇÃO MENSAL DA 

CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÕES DE SERVIÇOS - A senhora Presidente 

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

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

-----A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------ 
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2.9 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - 

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

de transferências correntes, datado do dia vinte e sete de dezembro 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 maioria com três votos a 

favor e uma abstenção do senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, 

aprovar as transferências correntes, no montante de vinte mil e vinte euros, cujo 

documento constitui o Anexo II da presente Ata.-------------------------------------------- 

2.10 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - 

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

de transferências de capital, datado do dia vinte e três de dezembro 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 maioria com três votos a 

favor e uma abstenção do senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, 

aprovar as transferências de capital, no montante de dois mil e quinhentos euros, 

cujo documento constitui o Anexo III da presente Ata.------------------------------------- 

3- APROVAÇÕES EM MINUTA: ATAS DAS REUNIÕES DE 10.12.2013 E 

13.12.2013; EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA CONTRATAÇÃO 

DE SERVIÇOS/DIVERSOS; DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS 

CORRENTES; DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE 

CAPITAL.-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

4 – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: -------------------------------------------------------- 
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-----a) Usou da palavra a senhora Maria de Lourdes da Costa Serôdio Barata, 

residente em Góis, iniciando a sua intervenção desejando ao Executivo votos de 

um Bom Ano Novo repleto de concretizações a todos os níveis. De seguida, 

solicitou informação sobre o motivo pelo qual ainda não circularem veículos 

pesados na circular externa do Carvalhal dos Pombos. Fez ainda alusão, à 

faturação do consumo de água, esperando que o consumo excessivo de água 

patente em três das suas faturas tenha sido um equívoco que possa vir a ser 

colmatado, conforme exposição anteriormente feita junto dos serviços 

municipais. Ainda sobre este assunto deu como exemplo o funcionamento dos 

serviços de abastecimento de água do Município da Lousã, tendo para o efeito 

apresentado alguns exemplos do seu funcionamento.-------------------------------------

----A senhora Presidente em nome do Executivo agradeceu e retribuiu à 

munícipe votos de um Bom Ano Novo. Sobre a circulação de veículos pesados 

na circular externa de Carvalhal dos Pombos, informou que não dispõe dessa 

mesma informação, pelo que oportunamente será dado conhecimento dessa 

situação. Sobre a faturação do consumo de água, informou que foi solicitado à 

funcionária dos serviços em causa que em tempo útil informasse todos os 

munícipes cuja faturação do consumo de água tivesse sido objeto de 

reclamação, pelo que espera que todas as situações apresentadas já tenham 

sido devidamente repostas. Sobre a metodologia usada pelo Município da 

Lousã, informou que tem conhecimento da mesma, sendo que não abona a favor 

dos munícipes, enfatizando que a Câmara Municipal de Góis é a autarquia que 

mais se solidariza com os munícipes na matéria em questão. Tratando-se de um 

assunto que está sempre na ordem do dia, foi constituída uma equipa de 

trabalho que se encontra a elaborar um estudo capaz de satisfazer as 

necessidades dos munícipes, dentro das diretrizes emanadas pela entidade 

reguladora do setor.---------------------------------------------------------------------------------

-----b) Usou da palavra o senhor Engº. Luís Filipe Almeida Nogueira Dias que em 

nome da Casa do Concelho de Góis e do seu Conselho Regional, apresentou os 

seus cumprimentos ao Executivo agradecendo a colaboração da Câmara 

Municipal de Góis nas iniciativas promovidas ao longo do presente ano, 
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disponibilizando-se em nome desta Instituição para continuar a excelente 

parceria existente nas iniciativas promovidas por ambas Instituições. Por último 

apresentou votos de um Bom Ano Novo ao Executivo, extensivo a todos os 

trabalhadores e colaborados da autarquia.----------------------------------------------------

-----A senhora Presidente agradeceu as palavras do senhor Engº Luís Filipe 

Almeida Nogueira Dias, referindo que a Câmara Municipal de Góis estará 

sempre disponível para se associar às iniciativas promovidas pela Casa do 

Concelho de Góis. Referiu ainda, que este ano ficou marcado pela meritória 

conquista que o Conselho Regional da Casa do Conselho de Góis, obteve na 

devolução do brasão de armas de Góis ao Município o qual se encontrava na 

posse da Câmara Municipal da Figueira da Foz.--------------------------------------------

-----c) Interveio o senhor Dr. Miguel Ventura, Presidente da Direção da 

Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra, apresentando votos 

de um Bom Ano de 2014, disponibilizando-se para dar continuidade às 

excelentes parcerias que têm vindo a ser promovidas entre o Município de Góis 

e a Instituição que superiormente preside, numa ótica de promoção do concelho 

de Góis e de programas de empregabilidade e formação que satisfazem as 

necessidades de muitas famílias desta região. Relativamente ao I Fórum da 

Sociedade Civil, promovido pela Associação de Juventude de Góis, informou que 

teve a oportunidade de estar presente e de felicitar os jovens por esta iniciativa, 

porém por motivos profissionais não pode participar até ao final do referido 

encontro, tendo para o efeito, junto dos promotores apresentado as devidas 

explicações. Relativamente ao Plano Estratégico que está a ser elaborado no 

âmbito da nova CIM, referiu que a Associação de Desenvolvimento Integrado da 

Beira Serra nunca foi contactada para dar o seu contributo, informando ser do 

seu conhecimento que foram ouvidas outras ADL’s, facto que lamenta, uma vez 

que a ADIBER tem uma representatividade muito forte de todos os Municípios 

que a integram, e neste sentido poderia ter dado um contributo enriquecedor no 

documento em questão.----------------------------------------------------------------------------

------A senhora Presidente agradeceu as palavras o senhor Dr. Miguel Ventura, 

reiterando a disponibilidade da Câmara Municipal em colaborar e apoiar esta 



   
                                                      

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

 

  16 

 

ADL, no pleno respeito e sentido de responsabilidade porquanto é promotora de 

formação e empregabilidade de algumas famílias nos projetos que promove, em 

parceria com a Câmara Municipal, criando um manancial de oportunidades a 

quantos acolhe nos seus variados projetos. Congratulou-se pelo GAL/ADIBER 

entidade Gestora do PRODER conseguir uma execução exemplar, facto que a 

leva a beneficiar de um novo reforço financeiro que poderá vir a permitir dar 

cumprimento a alguns dos pedidos de apoio que foram aprovados sem dotação 

orçamental. Mais se congratulou pelos projetos aprovados do Município de Góis 

e de alguns privados, tendo exemplificado com o apoio cedido à Santa Casa da 

Misericórdia de Góis na comparticipação da carrinha que servirá de apoio 

domiciliário a quantos necessitam do usufruto deste serviço. Por último, 

apresentou votos de um Bom Ano de 2014 de todos os órgãos sociais e equipa 

da Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra, congratulando-se 

pela disponibilidade da Câmara Municipal em colaborar e apoiar nas atividades 

promovidas por esta ADL.-------------------------------------------------------------------------

-----d) Usou da palavra o senhor Engº José Henriques, que iniciou o seu discurso 

apresentando os seus cumprimentos e desejando votos de um Bom Ano de 

2014 ao Executivo e que possam realizar todos os projetos a bem do concelho. 

Referiu, que relativamente aos trabalhos que a EDP tendo vindo a realizar na 

satisfação das necessidades das populações é seu entendimento que deveria 

ser dado conhecimento aos proprietários cujos terrenos são objeto de algumas 

intervenções, uma vez que muitas das vezes as propriedades ficam completam 

destruídas. Referiu que, apesar de ser do seu conhecimento que a Câmara 

Municipal afixa editais neste âmbito, na sua opinião por si só é insuficiente, uma 

vez que muitas das vezes os mesmos não são lidos pelos interessados. Mais 

referiu, que no ano de 2010 foram aprovadas algumas taxas no âmbito do 

levantamento da pavimentação aquando a solicitação de colocação e contador 

para consumo de água. Neste sentido, e por sua solicitação foi colocado um 

contador numa garagem junto à sua habitação em Sacões tendo para o efeito 

pago as devidas taxas, porém a pavimentação foi removida e até à data não foi 

reposta, resultando de uma enorme abertura na pavimentação, pelo solicitou que 
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oportunamente a mesma fosse reposta. Por último, solicitou informação sobre a 

situação das barreiras dos Picarotos e da Monteira.-------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou o senhor Engº. José Henriques que lamenta 

o facto do referido piso ainda não ter sido objeto de reposição, informando que 

irá dar indicações aos serviços para que oportunamente procedam à sua 

reposição. Relativamente aos editais publicitados pela Câmara Municipal é um 

facto que os mesmos são remetidos às Juntas de Freguesia, pelo que deve ser 

competência destas autarquias a melhor publicitação dos mesmos junto das 

populações, podendo estas efetivamente fazer um outro trabalho ao nível da 

publicitação à população que irá ser diretamente “afetada” pelos serviços em 

questão. Sobre a questão que apresentou em relação às barreiras dos Picarotos 

e da Monteira, informou que é um trabalho que está a ser objeto de análise, 

solicitando que o senhor Vereador Mário Barata Garcia se pronuncie sobre o 

mesmo.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia referiu que uma das medidas que a 

Câmara Municipal tomou foi a não permissão de mobilização de solos na 

localização de Sacões, a fim de não despoletar o aluimento de terras.---------------

-----O senhor Engº José Henriques informou que em Amadora houve um 

problema semelhante e a solução encontrada foi o desvio da água em forma de 

escadas, por forma a não existir uma deslocação de terras, e que, 

provavelmente essa seria uma metodologia que se poderia colocar também em 

prática nesta zona. Referiu ainda, a existência de um barroco o qual poderia vir a 

ser intervencionado no sentido de uma melhor escoação das águas pluviais.------

-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia, informou que este é um problema 

recorrente na Monteira, uma vez que se verifica a existência constante do desvio 

das linhas de água por parte de alguns proprietários o que poderá também estar 

na génese das derrocadas que se têm vindo a sentir. Mais informou, que o 

barroco poderá ser uma das soluções, porém não irá resolver definitivamente o 

problema, pelo que se está a estudar uma solução capaz de inverter o mesmo.---

-----A senhora Presidente informou que todos os assuntos explanados pelo 

público interveniente irão ser objeto de intervenção da Câmara Municipal, 
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terminando a sua intervenção reiterando votos de um Bom Ano Novo repleto de 

concretizações a todos os níveis.---------------------------------------------------------------- 

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

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

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

 

         A Presidente da Câmara Municipal,                       A Secretária, 

           ____________________________                      __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


