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Ata nº 1/2022 – Sessão Extraordinária de dezoito de janeiro de 2022 

 

--------Aos dezoito dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e dois no auditório da Casa da Cultura de 

Góis, reuniu em sessão extraordinária a Assembleia Municipal do Município de Góis. ----------------------

--------Pelas dezoito horas o senhor Presidente da Assembleia Municipal, Manuel Enéscio de Almeida 

Gama, declarou, nos termos da Lei, aberta a sessão. -----------------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Assembleia passou a palavra à Primeira Secretária que procedeu à 

chamada: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Presidente Assembleia: Manuel Enéscio de Almeida Gama (Partido Social Democrata) ------------

--------Primeira Secretária: Maria Helena Antunes Barata Moniz (GCE “Independentes por Góis”);------

--------Segunda Secretária: Aida de Jesus Garcia Martins Baeta (Partido Socialista);--------------------------

--------Estiveram presentes os seguintes elementos:-------------------------------------------------------------------

--------Partido Social Democrata: -------------------------------------------------------------------------------------------

--------Nuno Miguel Almeida Alves; ----------------------------------------------------------------------------------------

--------Filomena Maria de Matos Geraldes;-------------------------------------------------------------------------------

--------José Ricardo Rosa de Carvalho;--------------------------------------------------------------------------------------

--------Luís Virgílio de Afonso Abreu;----------------------------------------------------------------------------------------

--------Dulce Maria Filipe Cruz;-----------------------------------------------------------------------------------------------

--------João Miguel Garcia Martins Monteiro Baeta.--------------------------------------------------------------------

--------Grupo de Cidadãos Eleitores “Independentes por Góis”: ---------------------------------------------------

--------José Carlos Rodrigues Garcia;----------------------------------------------------------------------------------------

--------Amílcar José Barata Aleixo; ------------------------------------------------------------------------------------------

-------Maria Olinda Bandeira das Neves Almeida Simões;-------------------------------------------------------------

--------Elisabete Cristina Carneiro de Ascenção.----------------------------------------------------------------------- --

--------Partido Socialista: -----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Ricardo José Duarte Ventura;---------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Nuno Pedro Tavares Nascimento.----------------------------------------------------------------------------------

--------Presidentes das Juntas de Freguesia: ----------------------------------------------------------------------------

--------Alvares - Victor Manuel Fonseca Duarte (GCE “Independentes por Góis”); -----------------------------
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--------Góis – Pedro Manuel de Campos Dias Nogueira (Partido Social Democrata); --------------------------

---------União de Freguesias do Cadafaz e do Colmeal -  Carlos da Conceição Jesus (GCE “Independentes 

por Góis”); -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------Vila Nova do Ceira – António Alberto Figueiredo Machado (Partido Social Democrata). -------------

---------FALTAS:------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Dos dezanove membros que compõem a Assembleia Municipal verificou-se a falta do seguinte 

membro: -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Ricardo José Duarte Ventura (Partido Socialista).--------------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Assembleia Municipal informou que o membro ausente tinha justificado 

a sua falta nos termos legais. -----------------------------------------------------------------------------------------------

--------SUBSTITUIÇÕES: -------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Foi substituído o seguinte membro: -------------------------------------------------------------------------------

--------Ricardo José Duarte Ventura, foi substituído por João Miguel Carvalho Mourão.---------------------

--------Câmara Municipal: ----------------------------------------------------------------------------------------------------

--------Registaram-se, pela Câmara Municipal, as seguintes presenças: ------------------------------------------

---------Presidente da Câmara: António Rui de Sousa Godinho Sampaio.-----------------------------------------

---------Vereadores:-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------Nuno Miguel Martins Bandeira; -----------------------------------------------------------------------------------

---------José Alberto Domingos Rodrigues;--------------------------------------------------------------------------------

--------Graciano Antunes Rodrigues;----------------------------------------------------------------------------------------

--------Bárbara Patrícia Correia Serra.-------------------------------------------------------------------------------------- 

--------Havendo “quórum”, foi pela Segunda Secretária efetuada a leitura da Ordem do Dia, a saber:--- 

--------ORDEM DO DIA:--------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------1. Projeto de Alteração do Regulamento Municipal do Programa de Apoio à Reconstrução de 

Habitações Não Permanentes.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------1. PROJETO DE ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DO PROGRAMA DE APOIO À 

RECONSTRUÇÃO DE HABITAÇÕES NÃO PERMANENTES------------------------------------------------------------ 
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--------Foi presente a deliberação do Órgão Executivo do Município de Góis, tomada na reunião 

ordinária realizada no dia vinte e oito de dezembro de dois mil e vinte e um, relativamente ao assunto 

em epígrafe.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------O senhor Presidente da Assembleia Municipal deu a palavra ao senhor Presidente da Câmara 

Municipal para expor o assunto.--------------------------------------------------------------------------------------------

--------Dada a palavra, o senhor Presidente da Câmara Municipal iniciou a sua intervenção dirigindo 

votos de um Bom Ano que seja profícuo em trabalho por parte de todos e que o seja em prol do 

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

--------Relativamente ao assunto em questão referiu incidir com o Projeto de Alteração do 

Regulamento Municipal do Programa de Apoio à Reconstrução de Habitações Não Permanentes 

decorrentes dos incêndios do ano de 2017, tendo decorrido o prazo de cinco dias para que os 

interessados se constituíssem como tal e apresentassem contributos para a elaboração do mesmo, 

não tendo sido rececionada qualquer proposta. Referiu tratar-se de uma deliberação urgente 

porquanto a referida alteração incide sobre a alteração de prazo, ou seja, o prazo previsto no citado 

Regulamento teve o seu término no dia 31.10.2021, sendo um prazo de 2 anos, pretendendo-se que 

o prazo seja de 4 anos. A alteração do prazo incide com o facto das obras necessárias das habitações 

ainda não estarem concluídas, sendo um total de 13 habitações iniciais falta concluir obra em 2/3, 

tendo a ver com a necessidade da taxa de execução seja superior há existente atualmente, bem como, 

pelo facto de se ter contratualizado um empréstimo de 65.000,00€ junto do FEM.--------------------------

---------O senhor José Carlos Rodrigues Garcia questionou se a questão dos prazos tem a ver com 

projetos da Câmara Municipal ou se se tratam de projetos particulares.----------------------------------------

--------O senhor Presidente da Câmara Municipal referiu tratarem-se de projetos particulares, ou seja, 

de segundas habitações no âmbito dos incêndios de 2017, sendo que devido a factores externos os 

projetos em questão não estiveram concluídos dentro do prazo estabelecido no Regulamento em 

causa, daí a que tenha sido solicitado ao Executivo e à Assembleia Municipal a alteração ao mesmo 

para que os proprietários consigam finalizar as obras.----------------------------------------------------------------

---------A senhora Maria Helena Antunes Barata Moniz referiu que a sua intervenção tem com objetivo 

uma chamada de atenção porquanto o parcelar inicia com “foi presente a informação do Serviço 

Jurídico (…)” e a mesma não ter sido remetida para os elementos da Assembleia Municipal, sendo esta 

importante porquanto teria um enquadramento relativo ao assunto em análise, sendo a sua pessoa 
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conhecedora do mesmo, porém, para os novos elementos deste órgão teria sido importante que essa 

informação acompanhasse o parcelar do Executivo em virtude de ter o enquadramento de toda esta 

situação. Referiu ainda, que na deliberação do Executivo refere remeter a alteração do Regulamente 

à Assembleia Municipal para aprovação, parece-lhe que seria mais correto ser para discussão e 

votação.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que os documentos presentes à Assembleia 

Municipal foram também presentes ao Executivo, tendo anotado as sugestões da senhora Maria 

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

---------O senhor Carlos da Conceição Jesus sobre algumas habitações na União de Freguesias de 

Cadafaz e Colmeal referiu ver com alguma preocupação alguns destes imóveis que se encontram em 

avançado estado de degradação, nomeadamente, para a via pública, facto já reportado à Câmara 

Municipal. Porém, referiu a existência de algumas aldeias, da ex freguesia do Colmeal, onde arderam 

aquando os fogos de 2017 e não houve qualquer tipo de intervenção, sendo do seu conhecimento que 

muitas destas os seus proprietários não irão proceder à sua recuperação, traduzindo-se num problema 

complicado, particularmente, na aldeia do Sobral. Referiu que a sua intervenção teve apenas como 

objetivo alertar para os problemas que estas habitações possam trazer no futuro uma vez que não irão 

ser intervencionadas.----------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------O senhor Presidente da Câmara Municipal referiu que as intervenções que possam surgir nos 

referidos imóveis decorrerão da legislação em vigor, tendo conhecimento de alguns casos, os quais, a 

seu tempo, terão que ser tomados os devidos procedimentos legais. No entanto, referiu que 

presentemente existem diversos programas a que os particulares e IPSS’s se podem candidatar no 

âmbito dos fundos comunitários para a recuperação das habitações. -------------------------------------------

----------A Assembleia Municipal tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade aprovar a 

alteração ao Regulamento Municipal do Programa de Apoio à Reconstrução de Habitações Não 

Permanentes. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------A presente deliberação foi aprovada em minuta para efeitos imediatos.------------------------------- 

--------APROVAÇÕES EM MINUTA: -----------------------------------------------------------------------------------------

--------Foi aprovada em minuta para efeitos imediatos, nos termos do número três, do artigo 
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quinquagésimo sétimo, da Lei número setenta e cinco barra dois mil e treze, de doze de setembro, a 

deliberação respeitante ao ponto um da Ordem do Dia. ----------------------------------------------------------- 

-------E não havendo mais assuntos a tratar, o senhor Presidente da Assembleia Municipal encerrou a 

sessão, pelas dezoito horas e vinte minutos, da qual para constar se lavrou a presente ata que irá ser 

assinada pelo senhor Presidente e pelas Secretárias da Mesa da Assembleia Municipal.-------------------- 

 

O Presidente da Assembleia Municipal 

________________________________________ 

(Manuel Enéscio de Almeida Gama) 

 

A Primeira Secretária 

________________________________________ 
(Maria Helena Antunes Barata Moniz) 

 
A Segunda Secretária 

________________________________________ 
(Aida de Jesus Garcia Martins Baeta) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


