
FICHAS Reclamações / Sugestões Respostas

a)  -No dia 23 de Agosto do ano em curso, o munícipe, questiona-nos, para saber do 
motivo pelo qual o número de pisos dos imóveis das diferentes zonas (Hci) da vila de 
góis, são reduzidos para dois;  

Depois de uma conversa tida com o Sr. vereador Dr. Mário Barata Garcia,
concluimos que a redução do número de pisos nunca foi abordada, pelo que se trata
de um lapso, mantendo-se inalterado o número de pisos referido no regulamento
em vigor.  

b) - outra questão que nos foi colocada tem a ver com o texto públicado em Diário da
República, visto que o ponto 2, apenas refere os planos de pormenor, omitindo-se as
operações de loteamento. 

No que diz respeito ao texto que é publicado no D. R. no ponto 2. A omissão das
operações de loteamento, ficou a dever-se a um lapso.

FICHA 2
A questão aqui colocada, tem a ver com a abrangência teritorial das alterações. Ao
ter conhecimento da pretenção da Câmara Municipal, o munícipe, questionou-nos se
poderiam ser considerados outros locais para além dos referidos no edital. 

Em resposta a esta questão, foi dito de imediato ao munícipe que a área do
município sujeita às alterações estava bem definida e não poderia sofrer alterações. 

FICHA 3
A questão aqui colocada pelo munícipe, prende-se com a sua aldeia (Roda Cimeira),
pois ao tomar conhecimento que estava a decorrer a discussão pública, pretendia
saber se a sua aldeia era contemplada com algo de novo.

Sendo esta questão muito similar à anterior, foi respondida da mesma forma.

a) - No dia 8 de Setembro, o munícipe, questiona-nos, quanto à possibilidade de
ocupação do solo de um prédio situado na Raposeira, na vila de Góis

Em resposta a esta questão, foi dito ao munícipe que a área onde situa o seu prédio
não é abrangida pelas alterações publicitadas, desta forma o uso inicialmente
previsto para aquele lugar mantém-se.

b) - A outra questão tem a ver com a contagem do tempo destinado à discussão
pública.  

Foi ainda dito ao munícipe, que o período para contagem do tempo teve o seu início 
em  2010-08-10.

FICHA 5 A sugestão colocada pela empresa "Nature Sanus, Turismo, SA", foi no sentido de
considerar que a zona designada por PP4, passasse a incluir a habitação unifamiliar.

Por se ter considerado a utilidade pública de um projecto a implementar naquela
zona pela empresa referida e, dado que apresenta um projecto na área da saúde e
turismo de referência nacional, considera-se de maior interesse a satisfação da
pretensão do requerente.
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