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A T A  D A  R E U N I Ã O  D E  

D E Z  D E  A B R I L  D E  2 0 1 8  

 
-----No dia dez de abril de dois mil e dezoito, no Salão Nobre do Edifício dos Paços 

do Concelho, realizou-se a reunião ordinária da Câmara Municipal de Góis, sob a 

presidência da senhora Dr.ª Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira, na 

qualidade de Presidente do Município, comparecendo os Vereadores que 

compõem o Executivo Camarário: Dr. Mário Barata Garcia, Dr. José Alberto 

Domingos Rodrigues, Maria Helena Antunes Barata Moniz e António Rui de 

Sousa Godinho Sampaio.------------------------------------------------------------------------- 

-----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 – PÚBLICO--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3 – ORDEM DO DIA------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR------------------------------------------------------------------- 

3.2 – GRUPO DOS AMIGOS DO SOBRAL, SAIÃO E SALGADO/AGRADECIMENTO-- 

3.3 – OBRAS PARTICULARES/ADRIANO PEDRO FERNANDES BANDEIRA------------ 

3.4 – NOMEAÇÃO DE COMISSÕES DE VISTORIA NO ÂMBITO DO REGIME 

JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO (RJUE)------------------------------------ 

3.5 – INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

DEVIDO AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS OCORRIDOS DE 17 A 24 DE JUNHO DE 

2017 NO CENTRO DE PORTUGAL/CONCURSO POR CONSULTA PRÉVIA – 

RELATÓRIO FINAL------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.6 – PRESTAÇÃO DE CONTAS/ANO 2017--------------------------------------------------------- 

3.7 – RELATÓRIO E PARECER DO ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO E CERTIFICAÇÃO- 

LEGAL DE CONTAS/ANO 2017/DOCUMENTO PRELIMINAR---------------------------------- 

3.8 – 1ª REVISÃO DO ORÇAMENTO/ANO DE 2018----------------------------------------------- 
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3.9 – 1ª REVISÃO ÀS GOP/ANO DE 2018------------------------------------------------------------ 

3.10 – 6ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO DE 2018---------------------------------------- 

3.11 – 6ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO DE 2018----------------------------------------------------- 

3.12 – TRIBUNAL DE CONTAS/HOMOLOGAÇÃO DA CONTA RELATIVA AO 

EXERCÍCIO DE 2014 – RECOMENDAÇÃO/AVALIAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

MUNICIPAL---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.13 – EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO PRAZOS NO MONTANTE DE 

600.000€/PARQUE MUNICIPAL/ADENDA AO CONTRATO------------------------------------- 

3.14 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES---------------------------------------------- 

4 – APROVAÇÕES EM MINUTA------------------------------------------------------------------------- 

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

1.1 – FALTAS –Não houve.----------------------------------------------------------------------

1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE – A senhora Presidente 

iniciou a sua intervenção referindo que no âmbito dos donativos financeiros 

atribuídos na sequência dos incêndios florestais ocorridos no mês de outubro do 

ano de 2017, foi criada uma conta solidária para o efeito, tendo a sua pessoa 

entendido que para que se possa proceder à distribuição dos referidos donativos 

seria melhor elaborar um Regulamento Municipal de Atribuição de Donativos 

Financeiros - Conta Solidária, pelo que procedeu à entrega de um draff do 

documento, no sentido do Executivo pronunciar-se e dar o seu contributo, para 

que oportunamente possa ser presente numa reunião da Câmara Municipal para 

aprovação e posteriormente à Assembleia Municipal para deliberação.--------------

-----Mais referiu, que a sua ausência na última reunião do órgão executivo deve-

se ao facto de nesse mesmo dia ter decorrido a assembleia geral da ANMP, em 

Lisboa, na qual foram apresentadas as contas relativas ao ano de 2017, o 

orçamento para o ano em curso, tendo sido de igual modo analisado a 

transferência de competências para as Autarquias, sendo comum a todos os 

autarcas de que a transferência de competências para os Municípios seja 

acompanhada dos correspondentes meios financeiros, tendo apresentado uma 

síntese das áreas que poderão vir a ser objeto de transferência de competências.- 
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-----No âmbito do Programa Município Amigo do Desporto, o qual objetiva um 

grupo de boas práticas de benchmarking e de formação em relação ao modelo de 

intervenção dos municípios nas práticas de atividades físicas e no 

desenvolvimento desportivo assim como dos resultados obtidos pelos municípios 

portugueses, referiu que foi o Município de Góis, convidado a estar presente no 

IV Seminário dos Municípios Amigos do Desporto, iniciativa ocorrida de 16 a18 

de março, no Município de Lagoa, nos Açores. Face à participação do Município 

de Góis neste evento, referiu que a Câmara Municipal irá receber no próximo mês 

de junho uma atividade, estando no presente momento a ser tomadas as 

diligências para o efeito, as quais posteriormente serão do conhecimento deste 

órgão.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----No âmbito do memorando de entendimento entre o Município de Góis e o 

Grupo Lusiaves, referiu que da parte da Câmara Municipal estão reunidas todas 

as condições para proceder à transmissão de propriedade, conforme deliberação 

do Executivo, salientado que irá remeter o referido documento à Assembleia 

Municipal para acompanhamento deste processo.-----------------------------------------

-----No âmbito da criação da Agência para o Desenvolvimento da Serra da Lousã 

(ADSL), cuja área de intervenção inclui quatro municípios do distrito de Coimbra 

- Lousã, Góis, Miranda do Corvo e Penela, além de Castanheira de Pera, Figueiró 

dos Vinhos e Pedrógão Grande, do distrito de Leiria, referiu que no mês de abril 

irão os corpos sociais tomar posse, em data a agendar. Mais referiu que a sede 

da agência fica localizada do Município de Castanheira de Pera, devendo os 

dirigentes cumprir mandatos de quatro anos, coincidentes com os das câmaras e 

assembleias municipais, pelo que presidirá neste mandato a Câmara Municipal 

de Castanheira de Pera, tendo a Vice-presidência ficado a cargo da Câmara 

Municipal de Góis e de Arganil.------------------------------------------------------------------

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

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – Interveio o senhor 

Vereador José Alberto Domingos Rodrigues que iniciou a sua intervenção 

questionando qual o ponto de situação do muro na Av. Padre António Dinis, 
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salientando a parca sinalética existente no local, o que poderá contribuir para a 

ocorrência de algum acidente rodoviário. De igual modo, questionou o ponto da 

situação do imóvel propriedade da Câmara Municipal denominado Casa da 

Natureza, uma vez que este se encontra encerrado há já algum tempo e 

aproximando-se a época estival é seu entendimento que seria oportuno este 

estabelecimento encontrar-se aberto ao público. Mais questionou, sobre a 

situação relativa à regularização extraordinária dos vínculos precários, uma vez 

que o Executivo já tomou uma posição sobre este assunto. Referiu que os 

Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis solicitaram 

o agendamento de um assunto sobre a atribuição de um montante às freguesias 

do concelho, o qual por entendimento da senhora Presidente não fora agendado, 

o que veio desencadear um parecer da CCDRC, pelo que questionou qual a 

intenção da senhora Presidente quanto a este assunto. Por último, fez referência 

à doação das sete toneladas de cimento por parte da SECIL, cuja a Câmara 

Municipal ainda não procedeu ao seu levantamento, podendo passar para a 

empresa uma imagem menos positiva da autarquia, relembrando que em sede do 

órgão executivo foi transmitido que parte deste cimento seria entregue às 

freguesias para alguns investimentos públicos.---------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que relativamente à sinalização existente na 

Av. Padre António Dinis, irá dar indicações aos serviços para reverem a mesma, 

no sentido de se poder circular nesta via em segurança. Quanto às obras de 

melhoramento da mesma, relembrou o que já expôs em anterior reunião do 

Executivo, que o projeto global engloba um montante significativo do orçamento 

municipal, existindo a possibilidade deste ser realizado faseadamente, pelo que 

poder-se-á numa primeira fase proceder apenas à requalificação de parte desta 

via, nomeadamente, na zona onde o muro se encontra na situação que é do 

conhecimento de todos.----------------------------------------------------------------------------

-----Relativamente à atribuição da quantia proposta pelos senhores Vereadores 

do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis às freguesias 

concelhias, referiu que foi realizada reunião com todas estas autarquias no 
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sentido de ter conhecimento de qual o seu plano de atividades com o intuito da 

Câmara Municipal poder vir a celebrar contratos-programa e delegação de 

competências acompanhadas com o respetivo pacote financeiro, o que 

efetivamente poderá não ser de igual valor tendo em conta os investimentos que 

irão ser apresentados por cada freguesia.----------------------------------------------------

-----Relativamente à doação do cimento, referiu que já foram efetuados todos os 

procedimentos para o efeito, salientando que a Câmara Municipal poderá 

proceder ao levantamento deste assim que desejar, não tendo sido fixado um 

prazo para o efeito. Referiu que ainda nenhuma das freguesias solicitou a entrega 

do mesmo, entendendo que caso tivessem necessidade deste material, 

possivelmente, entrariam em contacto oficial para o efeito.------------------------------ 

-----Relativamente ao imóvel, propriedade da Câmara Municipal, denominado 

Casa da Natureza, onde funcionou o Bar/Restaurante Chill Out, informou que 

apesar do contrato celebrado ainda estar dentro do prazo estabelecido, foi 

comunicado à Câmara Municipal, que por motivos de saúde, foi encerrada a 

atividade desenvolvida neste imóvel. Neste sentido, e estando ainda dentro do 

prazo o contrato de concessão e exploração, foi o mesmo presente ao senhor 

consultor jurídico para se pronunciar de quais os procedimentos que a autarquia 

deve tomar junto da empresa adjudicatária, pelo que assim, que tiver mais 

informação a mesma será do conhecimento do Executivo, uma vez que também 

entende que se trata de um espaço que deve estar em funcionamento, realçando 

a existência de propostas para o efeito.-------------------------------------------------------

-----Relativamente ao programa de regularização extraordinária dos 

vínculos precários na administração pública, informou que a Câmara Municipal já 

tomou uma posição em sede do Executivo, estando a decorrer todos os 

procedimentos sobre este processo. Contudo, após deliberação houve um outro 

entendimento da DGAL, mais abrangente, quanto às situações que se entendem 

ser precárias, tendo solicitado aos serviços para que se pronunciassem sobre o 

mesmo, pelo que irá o assunto ser novamente presente em sede do executivo 

para análise.------------------------------------------------------------------------------------------
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-----Interveio a senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz 

informando da sua presença no concerto Páscoa realizado pela FILVAR – 

Filarmónica Varzeense, reputando-o de excelente, fruto de todos quanto dão o 

seu contributo para que esta área cultural possa ser devidamente dinamizada. 

Referiu que foi falado na necessidade de aquisição de um instrumento musical, 

pelo que lançou o repto para que a Câmara Municipal possa intervir na aquisição 

do mesmo, uma vez que se trata de uma coletividade que comemora as bodas 

de ouro e que ao longo de muitos anos tem dado o seu contributo na  formação 

de jovens na área musical, a par da divulgação e promoção no nosso concelho 

nacional e internacionalmente.-------------------------------------------------------------------

-----De seguida, referiu que após consulta ao site da Câmara Municipal da 

pesquisa efetuada não conseguiu ter conhecimento se o Plano Municipal de 

Defesa da Floresta Contra Incêndios (PMDFCI), se encontra publicitado, para  

saber se os mapas que foram afixados nas populações correspondem aos 

patentes no referido Plano. Ainda sobre os referidos mapas, informou que após 

as intempéries ocorridas verifica-se a necessidade de recolocação dos mesmos 

nas povoações, propondo que estes sejam devidamente protegidos, a fim de que 

o mau tempo não os estrague, bem como para que as populações tenham 

conhecimento das áreas que deverão ser objeto de limpeza.--------------------------- 

-----Ainda nesta área, questionou se aquando o procedimento de execução das 

faixas de Gestão de Combustíveis na localidade de Póvoa de Góis, se a Câmara 

Municipal apenas efetuou limpeza nos espaços públicos, ou, se também procedeu 

à limpeza de espaços privados, prendendo-se a sua questão pelo facto de ter 

havido corte raso de algumas árvores em alguns terrenos.------------------------------

-----Terminou, questionando qual a entidade que irá gerir os bens doados pela 

Associação de Amigos Franco – Portugueses de Angoulême e Charente.----------

-----A senhora Presidente informou que por motivos pessoais não pode estar 

presente no concerto apresentado pela FILVAR, sendo que pelo feedback que 

tem foi um momento memorável como todos os outros com que esta filarmónica 

tem vindo a brindar-nos ao longo da sua existência. Informou ainda, que é sua 
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intenção propor ao Executivo a atribuição da Medalha do Concelho a esta 

coletividade. Sobre a proposta de oferta do instrumento, informou que em reunião 

com o senhor Presidente da Direção, foi informada de algumas necessidades 

desta coletividade, nomeadamente, em termos de instrumentos musicais, tendo 

a sua pessoa informado para que procedesse à sua aquisição, porquanto a 

Câmara Municipal estaria disponível para atribuir um subsídio para  o efeito, 

lamentando que  esta situação ainda não tenha sido objeto de resolução. ---------

-----No que concerne aos bens doados pela Associação de Amigos Franco – 

Portugueses de Angoulême e Charente, informou que foi elaborado um 

levantamento dos mesmos pelas técnicas do município, sendo que parte do 

vestuário irá ser entregue na loja social, tendo sido depositado na conta solidária  

o montante doado.-----------------------------------------------------------------------------------

-----Sobre a limpeza efetuada na povoação de Póvoa de Góis, deu a palavra ao 

senhor Vereador Mário Barata Garcia para proceder aos devidos 

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

-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia informou que a Câmara Municipal 

procedeu somente à limpeza e corte de arvoredo nos espaços públicos, tendo 

procedido única e exclusivamente à limpeza de mato numa área de dez metros 

nos terrenos privados que se encontram junto às vias de circulação, conforme 

legislação em vigor.--------------------------------------------------------------------------------- 

-----Interveio o senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio referindo 

que quanto à regularização extraordinária dos vínculos precários na 

administração pública, é do seu conhecimento que algumas Câmaras municipais 

já procederam a esta regularização, entendendo que se trata de uma situação 

que merece alguma celeridade.------------------------------------------------------------------ 

-----Seguidamente, referiu que existem algumas situações que urgem ser 

colmatadas no sentido de melhorar as condições de vida dos munícipes e a quem 

nos visita, nomeadamente o passeio junto da explanada à Fazenda da Avó 

Thomázia, até à Praia Fluvial da Peneda, porquanto o seu piso em algumas zonas 

encontra-se degradado, bem como, o piso do rio na parte superior do açude que 
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necessita de ser devidamente recuperado em face da existência de cascalho e 

pedras de alguma dimensão, que poderão vir a causar acidentes durante a época 

balnear. Ainda sobre beneficiações, referiu a existência de um buraco no piso da 

Av. Engº Augusto Nogueira Pereira, que com o passar do tempo se não for 

reparado poderá, eventualmente, ser causador de danos nas viaturas que 

circulam nesta via, a par do declive existente na ponte em Vila Nova do Ceira na 

EN2, que poderá causar danos nas viaturas que por ali circulam. Referiu a 

necessidade de reparação da paragem de autocarro existente na localidade de 

Póvoa da Cerdeira, pelo facto de a mesma não reunir condições para quem ali se 

abriga à espera de transporte na época de chuvas. Ainda sobre paragens de 

transportes públicos, referiu que, a que se encontra na Av. Combatentes do 

Ultramar, em frente à CCAM,  na vila de Góis, põe diariamente em risco quem por 

ali circula, pois o autocarro quando ali permanece para a entrada/saída 

passageiros, em nada facilita a circulação do trânsito nesta zona, uma vez que 

quem vem da Urbanização Quinta da Lavra não tem visibilidade suficiente para 

poder circular para a sua esquerda não tendo qualquer tipo de visibilidade de 

quem circula pela sua direita. Mais referiu, que o que acontece diariamente, é que 

os condutores transgridem o código da estrada, porquanto, quando da paragem 

do autocarro, o trânsito circula todo na via da esquerda, podendo acontecer um 

acidente, não só entre veículos como também se torna perigoso para os peões 

que circulam na passadeira existente nesta via em frente à farmácia. Face ao 

exposto, entende que se trata de uma situação que deveria ser tecnicamente 

estudada, de forma a poder-se circular  com maior segurança.------------------------- 

-----Continuou a sua intervenção, referindo que um dos assuntos que geralmente 

é colocado pelo público e em relação ao qual  também já interveio, é sobre a 

captura e abate dos animais de rua, nomeadamente gatídeos, tendo por si já sido 

feita abordagem à Lei nº 27/2016, de 23.08, a qual  aprova medidas para a criação 

de uma rede de centros de recolha oficial de animais e para a modernização dos 

serviços municipais de veterinária e estabelece a proibição do abate de animais 

errantes como forma de controlo da população, privilegiando a esterilização. 
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Neste sentido, informou que o Despacho nº3321/2018 de 04.04, aprova 

o  programa de apresentação de candidaturas à concessão de incentivos 

financeiros para a construção e modernização dos centros de recolha oficial de 

animais de companhia (CRO), candidaturas que deverão ser apresentadas pelas 

entidades elencadas neste normativo legal, como é o caso dos Municípios, pelo 

que seria de todo interessante que a Câmara Municipal  envidasse esforços para 

apresentação de uma candidatura, por forma a criar um centro de recolha oficial 

de animais de companhia (CRO), com o intuito de proceder a campanhas de 

esterilização de animais errantes e de adoção de animais abandonados, bem 

como a campanhas de sensibilização para o respeito e a proteção dos animais e 

contra o abandono, por forma a combater as situações que têm sido expostas 

tanto por si, como por parte de alguns munícipes.------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que relativamente à questão da regularização 

extraordinária dos vínculos precários na administração pública a deliberação 

tomada pelo Executivo encontra-se em processamento, tendo reafirmado as suas 

palavras que após nova comunicação da DGAL deu indicações aos serviços para 

procederem em conformidade, i.e., elaborarem um levantamento de todas as 

situações que eventualmente poderão enquadrar-se neste programa, pelo que o 

assunto irá ser agendado para a próxima reunião da Câmara Municipal.------------

-----Relativamente à legislação sobre a criação de uma rede de centros de recolha 

oficial de animais e para a modernização dos serviços municipais de veterinária, 

referiu corroborar com a mesma, podendo vir a ser equacionada a hipótese de 

elaboração de uma candidatura para a construção e modernização dos centros 

de recolha oficial de animais de companhia (CRO). Face ao exposto, referiu que 

irá entrar em contacto com o senhor Presidente da Câmara Municipal de Arganil, 

porquanto temos um protocolo com este município nesta matéria, no sentido de 

verificar se se pode tomar uma decisão que vá ao encontro das necessidades de 

ambos os municípios.------------------------------------------------------------------------------ 

-----Dada a palavra, o senhor Vereador Mário Barata Garcia informou que a 

Câmara Municipal tem um protocolo com a Câmara Municipal de Arganil, no 
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âmbito da disponibilidade de um profissional desta área, para proceder a um 

conjunto de serviços, no concelho de Góis, como vacinação aos animais de 

companhia.  No que concerne à recolha de animais em situação moribunda, estes 

são recolhidos pelos serviços municipais e transportados para o canil existente 

em Arganil para tomarem os devidos procedimentos em conformidade com a 

legislação. Contudo, poderá o contrato existente ser reanalisado no sentido de 

que sejam efetivados mais serviços, como é o caso da esterilização de animais 

de rua, ou, até mesmo estabelecer uma parceria com uma clinica de veterinária, 

conforme é comum em outros municípios. -------------------------------------------------- 

-----Quanto à paragem existente na Rua Combatentes do Ultramar informou que 

a mesma foi colocada naquela zona por indicações dos técnicos da Câmara 

Municipal, porém face à exposição do senhor Vereador António Rui de Sousa 

Godinho Sampaio irá dar indicações aos serviços para que revejam esta situação  

e que apresentem uma proposta que não ponha em causa a circulação do trânsito 

e pessoas nesta zona.------------------------------------------------------------------------------

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

2. PÚBLICO:------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----a) Interveio o senhor Nuno Miguel Almeida Alves referindo que na qualidade 

de Maestro agradeceu as palavras de felicitação dirigidas à FILVAR.  Referiu, ser 

seu entendimento que tanto no período destinado à intervenção da senhora 

Presidente como dos senhores Vereadores as intervenções deveriam ser 

sintetizadas. Mais referiu, que quanto à paragem objeto de intervenção do senhor 

Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio, efetivamente poderão ser 

supridos alguns estacionamentos naquela zona, no sentido de o autocarro poder 

estacionar fora da área de circulação rodoviária. Ainda sobre este temática, referiu 

não entender a paragem de autocarro existente junto à Associação Humanitária 

de Bombeiros Voluntários de Góis, porquanto diariamente pode verificar o 

estacionamento de veículos nesta zona, desconhecendo se a ocupação desse 

estacionamento é ou não legal.------------------------------------------------------------------

-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia informou que a paragem junto à 
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A.B.V.G. foi colocada no âmbito do projeto GoiSim, nomeadamente com o intuito 

da entrada/saída dos alunos que semanalmente residem na Residência de 

Estudantes, desconhecendo se o estacionamento nesta zona terá lugar a 

punição.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----b) Usou da palavra o senhor Victor Manuel Nogueira Dias, que na qualidade 

de representante do  O.E.S. – Operativo Empresarial e Serviços, Lda,  apresentou 

o projeto  “É bom viver no concelho de Góis umas horas, uns dias, umas semanas, 

sempre”, pretendendo colaborar com a autarquia na divulgação do concelho de 

Góis a nível propagandístico do turismo, com o intuito  de conseguir uma maior 

afluência de turistas nacionais e indiretamente estrangeiros às Praias Fluviais, ao 

Turismo Rural e ao Parque Municipal de Campismo. Referiu que faz parte do 

plano do O.E.S. visitar todos os concelhos do continente, distribuindo propaganda 

e depositando publicidade turística nos Postos de Turismo locais; elaborar uma 

revista (o concelho de Góis presente no território nacional) a distribuir em junho e 

anunciar, em devido tempo, Góis Oroso Arte; FACIG – Festas da Vila (Dia do 

Município) e Concentração Mototurística.-----------------------------------------------------

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

-----Por deliberação do Executivo a reunião foi interrompida pelas 13.00 horas, 

tendo sido retomada pelas 14.00 horas.------------------------------------------------------ 

3 – ORDEM DO DIA:------------------------------------------------------------------------------- 

3.1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR – De acordo com o determinado pela Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, no seu artigo 57º, a Câmara deliberou por 

unanimidade aprovar a ata da reunião realizada no dia vinte e sete de março de 

dois mil e dezoito, sendo assinada pelo senhor Vice-presidente e por quem a 

lavrou.--------------------------------------------------------------------------------------------------

----Em conformidade com o nº3, do artigo 34º do Código do Procedimento 

Administrativo, a senhora Presidente não participou na votação por não ter estado 

presente na sessão a que a mesma respeita.-----------------------------------------------

3.2 – GRUPO DOS AMIGOS DO SOBRAL, SAIÃO E 

SALGADO/AGRADECIMENTO – A Câmara tomou conhecimento do Voto de 
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Agradecimento atribuído à Câmara Municipal de Góis pelo Grupo dos Amigos do 

Sobral, Saião e Salgado no âmbito do apoio da autarquia a esta coletividade. De 

igual modo, tomou conhecimento dos corpos sociais da coletividade para o ano 

em curso.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente, em nome do Executivo, agradeceu o reconhecimento 

e felicitou os novos corpos sociais, desejando sucesso em todas as atividades 

que promovem, realçando a disponibilidade da Câmara Municipal em continuar a 

colaborar com a coletividade.--------------------------------------------------------------------- 

3.3 – OBRAS PARTICULARES/ADRIANO PEDRO FERNANDES BANDEIRA – 

Foi presente a informação da DGUPA, datada de 03.04.2018, relativa à ampliação 

e alteração durante a execução  de obras de construção de edificação destinada 

a habitação unifamiliar, requerida por Adriano Pedro Fernandes Bandeira, 

Oliveirinhas ou Cova do Barro, freguesia de Vila Nova do Ceira.-----------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e, de acordo a informação técnica supra 

mencionada, deliberou, por unanimidade, deferir o licenciamento do processo de 

obras.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Em conformidade com a alínea c) do artigo 69º do Código do Procedimento 

Administrativo, i.e., “Quando, por si ou como representantes ou gestores de 

negócios de outra pessoa, tenham interesse em questão semelhante à que deva 

ser decidida, ou quando tal situação se verifique em relação a pessoa abrangida 

pela alínea anterior”, o senhor Vereador Mário Barata Garcia não participou na 

votação do presente assunto.--------------------------------------------------------------------

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

3.4 – NOMEAÇÃO DE COMISSÕES DE VISTORIA NO ÂMBITO DO REGIME 

JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO (RJUE) – A senhora 

Presidente referiu que de acordo com o Regime Jurídico da Urbanização e da 

Edificação (RJUE) é da competência da Câmara Municipal nomear das 

Comissões  de Vistoria, pelo que propôs que o Executivo delibere:-------------------

-----a) Comissão de Vistoria para a concessão de Autorização de Utilização, 

conforme o previsto no nº2, do artigo 65º do RJUE:---------------------------------------
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-----Efetivos: César António Ramos Ribeiro, Técnico Superior; Marina Isabel 

Lopes Pais, Técnica Superior;  José Manuel Paiva Marques, Técnico Superior ---

-----Suplentes: Maria de Lurdes Calhau Rodrigues, Técnica Superior, Jorge 

Miguel Travassos Ferreira Monteiro, Assistente Técnico.---------------------------------

------b) Comissão de Vistoria para a concessão de Receção Provisória e Definitiva 

das Obras de Urbanização, conforme o previsto no nº2 do artigo 87º do RJUE:---

-----Efetivos: César António Ramos Ribeiro, Técnico Superior; Marina Isabel 

Lopes Pais, Técnica Superior.--------------------------------------------------------------------

-----Suplentes: Maria de Lurdes Calhau Rodrigues, Técnica Superior; José 

Manuel Paiva Marques, Técnico Superior.----------------------------------------------------

-----c) Comissão de Vistoria para efeitos de Vistoria Prévia, conforme o previsto 

no nº1 do artigo 90º do RJUE:--------------------------------------------------------------------

-----Efetivos: César António Ramos Ribeiro, Técnico Superior; Marina Isabel 

Lopes Pais, Técnica Superior;  Nuno Renato Marques Carvalho, Fiscal Municipal.-

-----Suplentes: Maria de Lurdes Calhau Rodrigues, Técnica Superior; José 

Manuel Paiva Marques, Técnico Superior.----------------------------------------------------

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

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

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

3.5 – INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS DEVIDO AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS OCORRIDOS DE 17 A 24 

DE JUNHO DE 20017 NO CENTRO DE PORTUGAL/CONCURSO POR 

CONSULTA PRÉVIA – RELATÓRIO FINAL – Foi presente a informação da 

DGUPA, datada de 26.03.2018, relativa ao relatório final do concurso por consulta 

prévia denominado intervenções prioritárias de proteção dos recursos hídricos 

devido aos incêndios florestais ocorridos de 17 a 24 de junho de 20017 no centro 

de Portugal.-------------------------------------------------------------------------------------------

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

Relatório Final do Júri do Procedimento com proposta de  adjudicação à empresa 

ADVANCED GREEN ENGENHARIA NATURAL E URBANA, LDA, no valor de 
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489.956,89 € (quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e cinquenta e seis 

euros e oitenta e nove cêntimos), a que acresce o IVA à taxa legal em vigor, com 

prazo de execução de 180 (cento e oitenta) dias e se encontra nas condições 

legais e formais exigidas.--------------------------------------------------------------------------

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

3.6 – PRESTAÇÃO DE CONTAS/ANO 2017 – Foi presente o Relatório de Gestão 

e Prestação de Contas de 2017 cuja cópia fiel constitui o Anexo I da presente 

ata.------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que em cumprimento do disposto no artigo 13º 

do Decreto-Lei nº54-A/99, de 22 de fevereiro (Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais – POCAL), com as alterações introduzidas pela Lei nº162/99, 

de 14 de setembro, pelo Decreto-Lei nº315/2000, de 2 de dezembro, pelo 

Decreto-Lei nº84-A/2002, de 5 de abril e pela Lei nº60-A/2005, de 30 de 

dezembro, o órgão executivo deve apresentar ao órgão deliberativo um relatório 

de gestão que apresenta e justifica os resultados da execução do Orçamento e 

das Grandes Opções do Plano, assim como analisa a situação financeira do 

Município.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais informou, que o presente documento segue de perto a estrutura 

recomendada no POCAL e está organizado em nove capítulos, a saber: 

Orçamento, que permite acompanhar, de forma sintética, a evolução e todo o 

processo de realização de despesas e arrecadação de receitas, permitindo 

também avaliar os desvios relativamente ao previsto; Grandes Opções do Plano 

(contempla o Plano Plurianual de Investimentos e as Atividades Mais Relevantes), 

que permite acompanhar e avaliar o desempenho e os desvios dos vários 

programas; Análise das Receitas e da Despesa, onde se analisam os vários 

indicadores orçamentais e a sua evolução; Regra do equilíbrio orçamental, onde 

é analisado o cumprimento do equilíbrio orçamental estipulado pelo Regime 

Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais; Evolução da 

Situação Económica e Financeira, onde se analisa o Balanço e a Demonstração 

de Resultados; Análise Financeira, construída a partir das demonstrações 
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financeiras e que fornece um conjunto de indicadores financeiros; Dívida 

Municipal, onde se analisa a dívida a fornecedores e a instituições bancárias, a 

situação face ao limite da dívida total, previsto no Regime Financeiro das 

Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais e o cumprimento da redução 

do endividamento, estipulado pela Lei do Orçamento de Estado para 2017; Lei 

dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, onde é apresentado o cumprimento 

da elaboração dos cálculos exigidos na legislação em vigor para o efeito, bem 

como do dever de reporte da informação; Recursos Humanos, onde é 

apresentada uma síntese dos principais elementos constantes do Balanço Social; 

Proposta de Aplicação de Resultados, em conformidade com o ponto 2.7.3. do 

POCAL.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ainda de acordo com o POCAL, informou que são exigidos vários documentos 

de prestação de contas, para além dos anteriormente referidos, relacionados com 

a contabilidade orçamental (Orçamento e GOP’s) e de cariz essencialmente 

financeiro (Balanço, Demonstração de Resultados e respetivos anexos). São 

também de considerar os documentos exigidos pelo Tribunal de Contas que estão 

previstos na Resolução nº 4/2001 – 2ª Secção, de 28 de agosto, com as 

alterações introduzidas pela Resolução nº 26/2013 – 2ª Secção, de 21 de 

novembro e na Resolução nº3/2016 – 2ª Secção, de 13 de dezembro  e na 

Resolução nº 1/2018 – 2ª Secção, de 25 de janeiro e publicada a 09.02.2018.---- 

-----Acrescentou, que  no ano económico de 2017, o Município de Góis continuou 

a respeitar o cumprimento dos princípios contabilísticos presentes no POCAL e o 

disposto no Decreto-Lei nº26/2002, de 14 de fevereiro. Mais referiu que também 

se respeitaram os princípios orçamentais previstos no POCAL, executando o 

princípio da anualidade, uma vez que a Câmara Municipal não aprovou, pelo 

segundo ano consecutivo, qualquer orçamento para o ano de 2017, tendo, a 

01.01.2017 entrado em vigor o Orçamento corrigido de 2015 (à data de 31 de 

dezembro), pelo que, os valores orçados do ano de 2017 são os valores do 

orçamento corrigido de 2015.---------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente Prosseguiu a sua intervenção, referindo que quando 
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este documento é presente ao Executivo é claramente um momento de balanço, 

sendo esse balanço da sua responsabilidade enquanto responsável máxima da 

Câmara Municipal de Góis, pelo que referiu que o ano de 2017 pode traduzir-se 

por um ano malgrado, por ter sido um período pautado por vicissitudes graves, 

particularmente no que concerne à questão dos incêndios, sendo do 

conhecimento de todos os momentos muito difíceis pelos quais passamos, os 

quais obrigaram ao envolvimento de muitos e, consequentemente, obrigaram a 

um trabalho diferente dentro e fora da Câmara Municipal. A par com esta situação, 

referiu que se tratou de um ano de campanha eleitoral face às eleições 

autárquicas ocorridas no mês outubro, naturalmente também tivemos o tempo 

que a lei nos permite, tendo esse tempo sido dedicado à campanha eleitoral e 

menos tempo à Câmara Municipal, não querendo com estas sua palavras afirmar 

que os serviços municipais tenham sofrido qualquer interrupção quanto ao seu  

normal funcionamento.-----------------------------------------------------------------------------

-----Contudo, apesar do ano trágico naquilo que foram o incêndios, referiu que o 

ano de 2017 obteve uma taxa de execução bastante satisfatória, que ronda quase 

os 60%, realçando que o orçamento municipal, tanto da parte da receita como da 

parte da despesa, teve a melhor taxa de execução desde a entrada em vigor do 

POCAL (2002).--------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Para o exercício económico de 2017, o orçamento inicial apresentava um total 

de 9.182.128,44€, sendo o orçamento da receita dividido em 6.878.805,00€ na 

parte corrente, e em 2.303.323,44€ na parte de capital e outras receitas, e, o 

orçamento da despesa corresponde, em termos corrente e capital, a 

6.396.312,04€ e a 2.785.816,40€, respetivamente.----------------------------------------

-----Referiu a existência de rubricas que entende ser pragmáticas, realçando que 

que praticamente dividimos a nossa despesa  em três grandes rubricas, pelo que 

é exatamente quando apresentamos a Prestação de Contas que é visível reparar 

nas incidências maiores naquilo que é a despesa, destacando-se esta na 

execução das despesas com pessoal – com 98,81% de execução (2.888.165,35 

€); a aquisição de bens e serviços (como matérias-primas, combustíveis, material 
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para equipamentos rolantes, eletricidade tanto de instalações como de iluminação 

pública, transportes, tratamento de águas residuais, recolha de resíduos sólidos, 

análises de água) – com 83,78% de execução (2.106.642 €); os encargos com a 

dívida pública (juros+amortização de capital) - com 99,47% de execução 

(354.516,30 €), as transferências correntes e de capital concedidas – com 94,95% 

de execução (895.101,40 €) – representa 9,5% da receita total e o investimento 

(engloba todas das despesas que compõem o PPI) – com uma execução de 

57,91% .------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----No orçamento correspondente à parte da receita é de destacar que, exceto a 

venda de capital, todos os grupos tiveram uma execução superior a 86%, dos 

quais se destacam as transferências correntes e de capital obtidas (FEF, IRS, 

FSM, Fundos Comunitários e transferências da Administração Central) – com 

98,81% e 98,09% de execução; as taxas, multas e outras penalidades – com 

127,19% de execução; Passivos financeiros – com 100% de execução; Impostos 

diretos (IMI, IMT e IUC) – com 88,82% de execução e Vendas de bens e serviços 

correntes – execução de 86 de execução.----------------------------------------------------

------No que concerne às Grandes Opções ao Plano, referiu que este integra o 

Plano Plurianual de Investimentos, cuja a dotação era de 2.939.857,95€, foi 

executado 1.702.479,43€, traduzindo-se o nível de execução numa percentagem 

de 57,91%. De igual modo, integra as GOP as Atividades Mais Relevantes cuja 

dotação era de 176.200,00 € tendo sido executado 147.863,68€, cerca de 83,92% 

do montante dotado. Face ao exposto, referiu que o grau de execução das GOP´s 

atingiu cerca de 59,38%, mais 12,49% que no ano transato, sendo esta  taxa de 

execução uma das melhores taxas de execução das GOP desde a entrada em 

vigor do POCAL, apenas comparável com a alcançada em 2013 (60,81%). Referiu 

ainda, que a generalidade dos programas contribuíram para esta execução, no 

entanto, destacam-se: o investimento efetuado na rede viária e arrumamentos do 

Concelho, que atingiu quase o meio milhão de euros; a execução das 

intervenções previstas ao nível do saneamento, como seja a construção da fossa 

biológica em Cortecega e a construção da ETAR Compacta no Colmeal; o 
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investimento efetuado ao nível do desporto, recreio e lazer, quer na implantação 

da Praia Fluvial da Ponte Sótão que na intervenção no açude da Peneda; o 

investimento associado à renovação de equipamento informático (hardware e 

software) associada ao projeto de Modernização Administrativa levado a efeito 

pela Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra e a  execução do Parque 

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

-----Acrescentou que, salvaguardando o facto de haver sempre pouca 

disponibilidade financeira para aquilo que é o investimento físico, é um facto que 

espera que não venha a acontecer no presente ano, pelo facto de existirem um 

conjunto de investimentos com garantia de meios financeiros associados, ou seja, 

através de meios financeiros nacionais ou do QCA 2020, o que nos permitiu fazer 

um orçamento com uma amplitude e dotação completamente diferente, assim 

haja condições para o executar. ---------------------------------------------------------------- 

-----Quanto à dívida a terceiros (seja a curto, seja a médio e longo prazos), referiu 

que aumentou face a 2016, cerca de 8% (+211.622,21 €), que se justifica 

principalmente pela libertação do empréstimo a médio e longo prazos de 

500.000,00€ que ocorreu em 2017. A dívida a terceiros respeitante à parte 

orçamental (ou seja, excluindo os valores de operações de tesouraria que são 

valores retidos ou descontados a terceiros que serão devolvidos ou entregues 

oportunamente) ascende a 1.978.455,57 €.--------------------------------------------------

-----Quanto ao prazo médio de pagamentos, referiu que manteve-se praticamente 

inalterável, passando de 2016 para 2017, de 26 para 29 dias, significativamente 

abaixo da média nacional. Acrescentou, que foi cumprido o princípio do equilíbrio 

orçamental, existindo a 31.12.2017, uma margem de 219.238,45 €.------------------

-----Quanto ao limite total da dívida, a senhora Presidente referiu que o Município 

tem uma dívida total a 31.12.2017 de 2.014.372,31 €, que representa cerca de 

60% do limite, tendo, portanto ainda uma margem de 40% para atingir o limite 

estabelecido na legislação em vigor. Salientou, que foram cumpridas todas as 

disposições legais relativamente à LCPA, designadamente no que respeita à 

assunção de compromissos com a existência de fundos disponíveis e a 
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manutenção, desde de 2012, de pagamentos em atraso de valor 0,00 €.-----------

-----Face a estes últimos dados que referiu, acrescentou que os mesmos podem 

tranquilizar o Executivo e se continuamos de facto com esta metodologia e com 

esta forma de estar na política de cumprimento daquilo que a lei obriga, pelo que 

de tudo fará para não deixar para as gerações vindouras do Executivo nenhum 

legado que possa comprometer o bom exercício da prática política e, 

naturalmente, daquilo que serão desígnio de cada um que estará à frente da 

Câmara Municipal para poder fazer um bom trabalho.------------------------------------

-----Terminou a intervenção, dirigindo o seu reconhecimento a todos quanto 

contribuíram para esta boa execução, não diz que é de excelência, porque se 

assim o fosse estaria a falar numa execução de 100%, contudo a executada é 

bastante boa, pelo que reiterou o seu agradecimento a todos, em particular aos 

trabalhadores e colaboradores da Câmara Municipal, a todas as Instituições 

públicas e privadas do concelho, em virtude de haver uma parte substancial do 

trabalho realizado em parceria. Concluiu, referindo que muito investimento ainda 

se encontra por realizar pelo que podemos fazer ainda melhor, pelo que 

diariamente exorta os trabalhadores  da Câmara Municipal para que se faça um 

bom trabalho e quando nós apresentamos boas taxas significa que estamos a ir 

ao encontro daquilo que são as necessidades do concelho e do compromisso com 

o eleitorado, os Goienses, pelo que trabalhará sempre com empenho e no mesmo 

grau de compromisso e a mesma responsabilidade para que no próximo ano 

possamos apresentar mais do que hoje apresentamos. Referiu ainda, que na 

questão daquilo que não se vê, e, desde que é Presidente da Câmara Municipal, 

referiu que não se cansará de repetir que tem pena que há muita coisa que não 

é mensurável que não se pode traduzir em percentagem, porém não ficaram à 

margem as questões ligadas à cultura, desporto, ação social, educação, sendo a 

única Câmara Municipal no distrito de Coimbra que transfere apoio financeiro para 

um Agrupamento de Escolas, no sentido de manter boas condições aos nossos 

alunos, pessoal docente e não docente, pelo que não iremos deixar de apostar 

nas áreas que se encontram num processo de desenvolvimento, apesar de não 
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se poderem quantificar, não se vê e não se capitaliza politicamente, mas 

capitaliza-se naquilo que é o futuro de Góis e das nossa gerações. ------------------

-----Concluiu, referindo entender a existência de uma manifesta vontade e 

compromisso por parte de todos aqueles que trabalharam durante o ano de 2017 

e se este compromisso de 2017 se nada acontecer de extraordinário no ano de 

2018 como nos aconteceu em 2017 continua a afirmar que podemos de facto 

fazer ainda mais, apesar de não existir muita capacidade financeira, porém 

através dos financiamentos exteriores existentes, podemos corresponder ainda 

melhor aos anseios das nossas populações e resolver alguns problemas que 

ainda persistem no tempo, orgulhando-se muito por ter vindo a resolver algumas 

situações que se prolongaram no tempo a par com outras que nos propusemos 

realizar, esperando que no ano 2018 possamos apresentar ainda mais no sentido 

de resolvermos situações às populações.---------------------------------------------------- 

-----Interveio o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues informando 

que iria usar da palavra em nome dos Vereadores eleitos pelo Grupo de Cidadãos 

Eleitores Independentes por Góis.--------------------------------------------------------------

-----Iniciou a sua intervenção referindo que os documentos em análise consiste 

na documentação financeira colocada à disposição deste Executivo e respeitante 

à prestação de contas do ano de 2017, bem como da Certificação Legal de Contas 

e Relatório do Órgão de Fiscalização, apesar deste último documento ser apenas 

informativo, porém é seu entendimento que o mesmo não deixa de ter algumas 

referências importantes no contexto da prestação de contas para o ano em 

análise. Após este enquadramento, referiu que analisados os documentos 

subjacentes a um Orçamento inicial de 9.182.128,44€,  tendo o mesmo sido 

corrigido, originando por essa via  o montante de 9.897.117,820€, resultando na 

existência de uma diferença no montante de 714.989,36€, correção essa, que se 

deve fundamentalmente à incorporação na  saldo da gerência do ano anterior, 

bem como à incorporação de receita destinada a financiar projetos, sendo esta a 

justificação apresentada face à diferença patente entre o orçamento inicial e 

orçamento corrigido, fruto das modificações orçamentais ocorridas ao longo do 
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ano financeiro. Mais referiu, que do ponto de vista dos Vereadores do Grupo de 

Cidadãos Eleitores Independentes por Góis as percentagens da receita e da 

despesa, apesar de não se questionar o valor patente nestas, é do seu 

conhecimento a existência de alguns “artefactos”, por forma a proceder-se alguma 

“engenharia financeira”, tendo como objetivo obter uma maior percentagem no 

decorrer da execução orçamental. Referiu ainda, que no âmbito do resultado 

líquido do exercício do ano de 2017, no montante de 28.913,74€, embora positivo, 

o facto é que no ano de 2016 consubstanciou-se no montante de 264.958,31€, 

significando a existência de um decréscimo significativo no que concerne ao 

resultado líquido alcançado em 2017, realçando que o valor relativo ao ano de 

2017 mede o grau de eficiência que a Câmara Municipal tem em usar os seus 

recursos patrimoniais. Acrescentou, que face à evolução de 2016 para 2017, 

poder-se-á correr o risco de no próximo ano o resultado líquido do exercício tender 

para um valor negativo, contudo, face aos normativo legais existentes para o 

efeito esse risco é diminuto. Mais referiu, que quanto às transferências realizadas 

para diversas instituições o montante apresentado é de 895.101,36€, 

consubstanciando-se este valor 147.863,68€ em termos de despesas de capital 

e 747.237,68€ em termos de despesas correntes, embora o valor total não tenha 

sofrido um aumento relativamente ao ano anterior, não podem deixar de referir, 

que dada a estrutura financeira da Câmara Municipal  os Vereadores eleitos pelo 

Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, que o valor está muito 

acima daquilo que seria razoável para aquela estrutura , sendo do conhecimento 

geral que existem algumas instituições cujo seu funcionamento carece de ajuda, 

porém poder-se-á questionar a eficiência e a eficácia da atribuição de alguns 

subsídios, i.e., enquanto para algumas instituições dúvidas não residem sobre a 

sua justificação, porém, para outras poder-se-á colocar algumas questões quanto 

à gestão desse mesmo subsídio. Pelo que, futuramente no que concerne à 

atribuição de alguns subsídios, deverá ser devidamente analisada a importância 

e o interesse da atribuição do mesmo, tendo em conta a sua monotorização e 

gestão do mesmo, face ao regulamento existente na Câmara Municipal para o 
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efeito. --------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Prosseguiu, fazendo menção ao montante patente na rubrica “Outros 

Serviços” traduzindo-se este em 219.000,00€, pelo que, sendo uma rubrica 

residual trata-se de um valor bastante significativo para a estrutura financeira da 

Câmara Municipal, uma vez que esta rubrica funciona muitas vezes como um 

“saco” para diversas despesas, uma vez que não  é possível ter este montante 

desagregado de modo a fazer-se uma análise verdadeira e apropriada do referido 

montante.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto à transferência para as Juntas de Freguesia, mencionou que se trata 

de um assunto muito vezes discutido em sede de Reuniões do  Executivo, sendo 

o montante total patente no documento de 50.000,00€ (Alvares-15.000,00€, Góis- 

10.000,00€, Vila Nova do Ceira-12.500,00€ e União de Freguesias de Cadafaz e 

Colmeal-12.500,00€). Acrescentou, que será sempre discutível atribuir um 

montante semelhante a todas as freguesias, tendo em conta as diversas 

especificidades de cada uma, porém, é entendimento que são estes órgãos locais 

que se encontram mais próximos da população, tendo estas a perceção no 

imediato das carências dos munícipes, pelo que, são as freguesias melhor 

colocadas para poderem resolver algumas necessidades dos seus munícipes, 

prevalecendo-se da oportunidade para fazer menção à delegação de 

competências que atualmente se encontra a ser acordado entre a Câmara 

Municipal e as respetivas Juntas de Freguesia, -------------------------------------------- 

-----No que concerne ao Pessoal, referiu que integram o Mapa de Pessoal da 

Câmara Municipal cerca de 169 trabalhadores e que de acordo com o rácio 

nacional está muito acima o número de trabalhadores expresso no mapa de 

pessoal, contudo, independentemente deste rácio, existem dentro do 

agrupamento da rubrica “Remunerações certas e permanentes” alguns 

suplementos com montantes pagos acima de valores  razoavelmente aceites, 

face à estrutura financeira e orçamental do município. Apesar de não fazer 

referência a uma rubrica específica, porém, face à entrada de alguns 

trabalhadores para o Mapa de Pessoal, é seu entendimento que o montante pago 
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referente a  Trabalho Extraordinário é bastante significativo, ascendendo em 

cerca de 31.000,00€, se considerar-mos que o valor hora a partir de 1 de janeiro 

do ano em curso teve um incremento legal  de 50%, este montante em 2018 

poderá disparar para montantes a pagar acima do que e´ razoavelmente aceite, 

pelo que lhe apraz mencionar que os valores patentes no documento em apreço 

traduzem-se em muitas horas de trabalho extraordinário. Face às suas palavras, 

mencionou que este valor somente é justificável quando existem carências 

substanciais de recursos humanos nas autarquias, o que parecer não ser o caso.-

-----Prosseguiu, referindo que a análise efetuada pelos Vereadores do Grupo de 

Cidadãos Eleitores Independentes por Góis baseou-se nos montantes plasmados 

no presente documento, realçando que continua a verificar-se  a falta de execução 

física de alguns projetos de investimento, aliás, tem-se verificado nestes últimos 

anos, a transferência para o ano seguinte de diversos investimentos, estando 

algumas dessas obras no ano em curso plasmadas nos documentos previsionais, 

nomeadamente, a Praia Fluvial do Sinhel, a requalificação da Praça da República, 

a Escola Básica do 1º CEB do Vila Nova do Ceira, a requalificação do Largo da 

Cabreira, bem como a rede de saneamento em algumas localidades do concelho, 

como é o caso, de S. Martinho, Bordeiro e de Ponte do Sótão.-------------------------

-----Terminou, a sua intervenção referindo que a análise realizada aos presentes 

documentos, está subjacente ao sentido de voto dos Vereadores do Grupo de 

Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, embora se pudesse efetuar uma 

abordagem mais alargada aos documentos, contudo, a mesma expressa uma 

análise financeira e orçamental, bem como física, à gestão camarária durante o 

ano de 2017, referiu ainda que se deve honrar os compromissos assumidos 

aquando da aprovação dos documentos previsionais, bem como às propostas 

apresentadas pelos G.C.E.I.G. em sede de Reuniões do Executivo, tendo sempre 

como objetivo único, a bem de Góis e dos Goienses.-------------------------------------

-----Concluiu, referindo que face às suas palavras o sentido de voto dos 

Vereadores eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis à  

Prestação de Contas e ao Relatório de Gestão de 2017, será a abstenção.-------- 
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-----A senhora Presidente na sequência das palavras do senhor Vereador José 

Alberto Domingos Rodrigues quanto às despesas em matéria de recursos 

humanos, referiu que é um facto que também a preocupa, em virtude da mesma 

poder ascender significativamente do ano de 2018, sendo do conhecimento do 

executivo que a mesma já foi dotada com cerca 105.000,00€ aquando a 

regularização extraordinária  dos vínculos precários, pelo que se enveredarmos 

pela resolução de outras situações faseadamente é possível que as despesas 

nesta área possam ser um aumento considerável. Neste âmbito, solicitou aos 

serviços da DAG que fosse elaborado um balanço do primeiro trimestre do ano 

em curso comparativamente ao ano de 2017 na despesa, porquanto quando foi 

elaborado o Orçamento/Ano 2018 foi seu compromisso manter o valor referente 

ao trabalho extraordinário, pelo que para mantermos o valor desta despesa não 

podemos aumentar o número de horas, realçando que quanto mais trabalhadores 

a Câmara Municipal têm mais se justifica as horas extraordinárias, porque irão ser 

sempre os mesmos a disponibilizarem-se para efetuarem trabalho pós período 

laboral e fins de semana. Quanto ao prolongamento de alguns projetos no tempo 

concorda plenamente com as palavras do senhor Vereador, esperando em outra 

momento da sua vida política possa não proferir essas mesmas palavras.----------

-----Interveio o senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio, que 

iniciou a sua intervenção referindo que da análise efetuada ao documento, apraz-

lhe mencionar que havendo uma receita superior à despesa, tal traduz-se num 

facto positivo, visível no Relatório e Parecer do Órgão de Fiscalização e 

Certificação Legal de Contas relativas ao exercício findo em 2017, no qual é feito 

um conjunto de referências que no enquadramento geral são positivas para o 

Município pelo facto de se cumprirem os prazos de pagamento. Tendo havido um 

aumento do endividamento, tal, como é do conhecimento do Executivo decorre 

do empréstimo obtido referente ao Parque Municipal. Encontra-se também 

refletida uma redução nas transferências correntes, porém verifica-se um 

aumento nas despesas com o pessoal, acabando por ficar praticamente a balança 

equilibrada. Verifica-se que uma percentagem substancial do Orçamento 
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comporta estas duas rubricas. Em relação às despesas com pessoal, 

nomeadamente no que concerne ao processamento de trabalho extraordinário, é 

seu entendimento que as mesmas resultam da gestão que é feita em termos de 

recursos humanos, em virtude de ser facilmente percetível a existência das 

mesmas pessoas em equipamentos tanto durante a semana como no fim-de-

semana, sendo sua opinião que a gestão no que concerne a este pessoal deveria 

ser efetivamente diferenciada, procurando-se o equilíbrio entre os dias de trabalho 

e gozo de horas extraordinárias. Em relação a projetos que transitam 

sistematicamente de um ano para o outro, é uma realidade, entendendo que se 

deve fazer um esforço para que estes sejam objeto de realização por se tratarem 

de obras importantes e estruturantes para o concelho. Acrescentou, que na altura 

em que foi realizada a abordagem na reunião preparatória dos Documentos 

Previsionais/Ano 2018 essas situações foram devidamente elencadas tanto da 

sua parte como da parte dos Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis, apelando para que todos os contributos que todas as 

forças políticas do Executivo vão apresentando são no sentido da melhoria das 

condições e do interesse do concelho e da população, e que na medida do 

possível possam ser tidos em consideração, e que possam de facto contribuir 

para que o concelho se valorize. Em relação ao seu sentido de voto, referiu que 

irá tomar a mesma posição que teve quando da aprovação dos Documentos 

Previsionais/Ano 2018 por uma questão de coerência, pelo que irá abster-se na 

aprovação dos presentes documentos.-------------------------------------------------------- 

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia referindo se podia começar 

a apreciação da gestão do ano de 2017 salientando  o incremento tanto da 

despesa como da receita em um milhão de euros aproximadamente dada a 

importância que teve para desenvolvimento do concelho de uma maneira geral.   

Quanto à obra executada referiu que podemos salientar ou complementar aquilo 

que os documentos destacam lembrando os projetos desenvolvidos e 

executados, designadamente:-------------------------------------------------------------------

-----a) Sistema de Mobilidade GoiSim, pela importância e poupança 
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proporcionada aos goienses quando necessitam de se deslocar;----------------------

-----b) Revisão do PDM, por se tratar de um trabalho que está a ser desenvolvido 

por uma consultora externa e pelos trabalhadores do Município. Trabalho 

exaustivo, demorado e que obrigou à produção de nova cartografia geral e 

específica do território concelhio e que o atraso na sua homologação poderá vir a 

atrasar o trabalho de revisão.---------------------------------------------------------------------

-----c) BUPI - Balcão Único do Prédio que permite aos proprietários de terrenos 

fazerem o registo e a georreferenciação dos prédios de uma forma simples e sem 

custos. Devemos referir que se trata de um serviço que ainda se está a 

desenvolver e que foi necessário afetar vários trabalhadores para que responder 

a todas as solicitações dentro dos prazos legalmente estabelecidos.-----------------

-----d) Levantamento cadastral das infraestruturas existentes de água ao 

domicílio, de águas pluviais e de saneamento, dada a necessidade de se 

conhecer as redes existentes, dimensões, características e o seu estado de 

conservação, para melhor se gerir.-------------------------------------------------------------

-----Continuou a intervenção, referindo que apesar de não vir referenciado no 

presente documento a questão dos incêndios que deflagraram no ano de 2017, 

houve um imenso trabalho realizado simultaneamente em várias áreas pelos 

trabalhadores do Município, realçando o levantamento dos prejuízos diretos da 

nossa população e ainda o das infraestruturas públicas. Foi feito o levantamento 

e depois as respetivas candidaturas a meios financeiros para financiar as 

intervenções necessárias para repor tanto quanto possível a normalidade 

afetada.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Concluiu esta temática realçando a existência de muito trabalho desenvolvido 

ao longo do ano de 2017 que talvez merecesse maior divulgação pelo que 

assinalou a necessidade de melhorar a comunicação do Município de forma a dar 

a conhecer como se desenvolve a sua missão de forma também a promover e 

divulgar o nosso território. Além disso, também não ficou indiferente à referência 

feita ao aumento de horas extraordinárias. De facto, as horas extraordinárias 

resultam de trabalho que não poderia ser remunerado de outra maneira 
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atendendo às especificidades das tarefas, designadamente motoristas, o pessoal 

de águas e saneamento e outro pessoal quando em piquete nos fins de semana, 

feriados e fora das horas normais de trabalho.----------------------------------------------

-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia prosseguiu referindo que se devia 

efetivamente agradecer a todos quanto deram o seu contributo para tornar estes 

concelho com melhores condições de vida, designadamente os trabalhadores do 

Município e as instituições empresas concelhias, porém deixou ainda  referência 

e lamentou o facto da administração central continuar a secundarizar estes 

territórios, e não tenha visto “qualquer luz ao fundo do túnel”, sobre investimentos 

estruturantes para a nossa região, tendo apresentado como como exemplo o 

atraso na requalificação da EN342 e a falta de um serviço de saúde que dê 

tranquilidade à população do concelho. Por isso, continuou, ter-se-ia de continuar 

a reivindicar que ao discurso de valorização do interior que tem estado na ordem 

do dia corresponda a uma realização efetiva dos investimentos fundamentais que 

tem tardado em chegar a este território.-------------------------------------------------------

----Concluiu a sua intervenção referindo que depois de tudo o que disse votava 

favoravelmente o documento em discussão.------------------------------------------------- 

-----Dada a palavra, o senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio 

referiu que na sequência das palavras do senhor Vereador Mário Barata Garcia, 

no que concerne à comunicação, referiu que em anteriores reuniões do Executivo 

teve a oportunidade de falar sobre este assunto no sentido de a Câmara Municipal 

ter um boletim periódico, que já existiu em anteriores mandatos, para que se 

possa dar conhecimento das atividades promovidas pela Câmara Municipal. 

Acrescentou, que para a realização do mesmo a autarquia tem trabalhadores 

excelentes em diversas áreas, que poderão dar o seu contributo na elaboração 

do boletim municipal, dando como exemplo o documento em análise, que reflete  

a qualidade de todos quanto trabalharam para a sua apresentação.------------------ 

-----Dada a palavra, a senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz  

referiu que quando o senhor Vereador Mário Barata Garcia mencionou que se 

calhar alguns já se resignaram e conformaram por sermos poucos, entende o 
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contrário, somos poucos mas temos a coragem e a resiliência de continuar nestes 

territórios desfavorecidos, por isso merecemos muito mais do que aqueles que 

residem nas grandes metrópoles que têm oportunidades que nós aqui não temos.-

-----Dada a palavra o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues referiu 

que também partilha das palavras do senhor Vereador Mário Barata Garcia 

quanto à posição da administração central sobre estes territórios, salientando que  

pontualmente poderá uma Câmara Municipal conseguir algum resultado para o 

seu território, porém, entende que alguns objetivos pretendidos pelas autarquias  

só s concretizam através  da ANMP ou através das Comunidades Intermunicipais, 

sendo difícil cada vez mais uma Câmara Municipal, isoladamente obter resultados 

estratégicos por parte da administração central.-------------------------------------------- 

-----Dada a palavra, a senhora Chefe da DAG, Drª. Sara referiu que relativamente 

à intervenção do sobre o decréscimo do Resultado Líquido do Exercício, foi dada 

a palavra à Senhora Chefe de Divisão da DAG, que referiu que no Relatório de 

Gestão não está omitida a percentagem de decréscimo do mesmo, referenciando 

a página onde tal consta. Referiu ainda que esta conta, é referenciada no 

Relatório por integrar as demonstrações financeiras (balanço e demonstração de 

resultados), no entanto, tanto em anos anteriores como este ano, não é uma conta 

que, em sede de análise económico-financeira, e para o caso das entidades da 

administração local se dê muito relevo, porquanto o mesmo, na sua opinião, não 

é demonstrativa para aferir se houve ou não boa gestão na perspetiva dos 

objetivos que estão subjacentes à prossecução da missão de uma autarquia local. 

Sobre o decréscimo do valor face a 2016, referenciou que o mesmo se deveu ao 

aumento dos custos com pessoal (decorrente das contratações que ocorreram na 

segunda metade do ano de 2016), que ultrapassou os 200.000 € e o aumento da 

provisões para riscos e encargos de cerca de 100.000 €, reforçada para fazer face 

ao processo judicial em curso da empresa Carlos Gil, já referido anteriormente.-- 

-----Dada  palavra, o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues referiu 

que às vezes é difícil verificar a fronteira  entre a análise técnica e política, i.e., 

residindo o problema, por vezes, a questão fundamental é quando a técnica entre 
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na análise politica e vice versa, sendo esta fronteira muito possível. Face ao 

exposto, referiu que é neste contexto que o documento é analisado politicamente, 

sendo que tecnicamente o mesmo deverá estar em conformidade com as regras 

legais estabelecidas para o efeito. Concluiu, referindo aceitar a justificação técnica 

exposta, porém a análise por si efetuada é política e não técnica.--------------------- 

-----A senhora Presidente referiu relevar bastante as palavras proferidas pelo 

senhor Vereador Mário Barata Garcia que falou de um conjunto de investimentos 

que não são mesuráveis e que não temos aqui, mas de facto são de extrema 

importância para o concelho. Mais referiu ser uma pessoa de soluções pelo que 

quando é mencionado que a comunicação do município terá que ser mais 

abrangente apraz-lhe mencionar que ainda não lhe foi apresentada uma única 

proposta concreta, apesar de já ter proposto a vários trabalhadores uma melhora 

significativa nos meios de comunicação que a Câmara Municipal dispõe para 

divulgar e promover as suas atividades, bem como a elaboração e um Boletim 

Municipal, cabendo-lhe a si a disponibilização de verba para que esse objetivo 

seja devidamente alcançado. Ainda sobre esta matéria, referiu que os senhores 

Vereadores poderão dar o seu contributo na apresentação de uma proposta nesta 

matéria a qual será presente ao órgão executivo e se a mesma merecer o parecer 

positivo de todos será devidamente concretizada.------------------------------------------

-----Terminou a sua intervenção enaltecendo o rigor técnico e o profissionalismo 

dos trabalhadores na elaboração dos documentos apresentados, dirigindo um 

agradecimento especial aos trabalhadores dos serviços externos pelo trabalho 

que diariamente realizam dando o seu melhor contributo do exercício das suas 

competências, que apesar de serem trabalhos que não se contabilizam nos 

documentos em apreço, contribuem para o bem estar da nossa população. A par 

com este agradecimento, prevaleceu-se da oportunidade para congratular todo o 

trabalho realizado pela proteção civil no âmbito da nossa área florestal, sendo que 

é dificilmente o mesmo traduzir-se neste relatório de contas, tendo em conta que 

a Câmara Municipal está a efetuar os pagamentos através dos autos à ADESA, 

autos esses que são validados pelo nosso GTF, sendo que no ano em curso 
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temos que te ruma atenção acrescida nesta área para a freguesia de Góis porque 

ter sido considera a freguesia prioritária, pelo facto de termos que estar atentos à 

área ardida mas sobretudo à área que não ardeu e, felizmente a freguesia de Góis 

não ardeu.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por maioria, com dois votos a 

favor, da senhora Presidente da Câmara Municipal e do senhor Vereador Mário 

Barata Garcia e três abstenções dos senhores Vereadores José Alberto 

Domingos Rodrigues e Maria Helena Antunes Barata Moniz do Grupo de 

Cidadãos Eleitores Independentes por Góis e do senhor Vereador António Rui de 

Sousa Godinho Sampaio do PSD, aprovar a Prestação de Contas/Ano 2017.-----

-----A Câmara deliberou ainda, por unanimidade, remeter o presente assunto à 

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

-----Em conformidade com a alínea ww) do nº1, do artigo 25º da Lei nº75/2013, 

de 12 de setembro, deliberou por unanimidade remeter as Contas de Gerência de 

2017 ao Tribunal de Contas.----------------------------------------------------------------------

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

3.7 – RELATÓRIO E PARECER DO ORGÃO DE FISCALIZAÇÃO E 

CERTIFICAÇÃO LEGAL DE CONTAS/ANO 2017/DOCUMENTO PRELIMINAR 

–  A senhora Presidente deu conhecimento do Draft do Relatório e Parecer do 

Órgão de Fiscalização e Certificação Legal de Contas relativas ao exercício findo 

em 2017, apresentado por Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões & 

Associados - Sociedade de Revisores Oficiais de Contas, S.A., cuja cópia  

constitui o Anexo Il da presente Ata. ---------------------------------------------------------- 

-----Interveio o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues que em nome 

dos Vereadores eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis 

referiu que o documento em análise é feita menção a algumas diferenças entre o 

sistema de gestão de stocks e o existente em armazém, que deu origem a uma 

regularização negativa de 1.938,49€, sendo o valor no ano de 2016 

significativamente inferior, pelo que os auditores recomendam que haja uma 

revisão à política de gestão utlizada no armazém, acrescentando que deverá 
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haver algum cuidado nesta situação, reconhecendo que os armazéns nas 

autarquias é uma das áreas onde existem alguns problemas, nomeadamente no 

que respeita à contagem física dos materiais, em que raramente se verifica 

consonância entre essa mesma contagem e o que está registado ao nível dos 

stocks existentes, reconhecendo tratar-se de uma área que não é fácil, porém em 

termos de relatório financeiro tem importância, tendo esta área sido objeto de 

reparo por parte do Tribunal de Contas. Terminou, referindo que esta abordagem 

foi feita tendo em conta os dados plasmados no documento, não estando em 

causa o trabalho realizado pelos trabalhadores da autarquia, pelo facto de 

reconhecerem que se tratam de excelentes profissionais, os dados apresentados 

incidem sobretudo com a estrutura onde funciona o armazém da Câmara 

Municipal, estando convicto que quando estes serviços mudarem de instalações 

para o Parque Municipal se possa obter um resultado mais favorável.--------------- 

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

que apesar do seu colega de bancada ter usado da palavra em nome do Grupo 

de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, apraz-lhe mencionar que o 

presente documento plasma um valor de 228.000,00€ de projetos não foram 

executados, pelo que solicitou os devidos esclarecimentos.-----------------------------

-----Dada a palavra, a senhora Chefe da DAG. Dr.ª Sara Mendes explicou que a 

conta do imobilizado incorpóreo contempla vários projetos que foram elaborados 

pelo Município com recurso a contratação externa ao longo dos anos: uns deles 

que deram origem a execução física, e devem ser os mesmo imputados ao custo 

da obra (ou em termos de imobilizado corpóreo ou de imobilizado em curso) e 

outros que nunca passaram do papel para execução física. Destes últimos, 

destacou um projeto sobre a zona de caça municipal elaborado em 2002, o projeto 

de pistas motorizadas elaborado em 2003, os projetos da piscina municipal de 

góis e um projeto/estudo para construção do mercado municipal, ambos 

inventariados em 2008 e vários projetos (anteprojetos) e estudos inventariados 

em 2016 ou que não serão executados como seja o projeto da praia fluvial de 

alvares ou que não dão origem a projeto físico em concreto, dando o exemplo da 



   
                                                     

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

  

32 

 

PARU (Plano de Ação de Regeneração Urbana da Vila de Góis) e que devem, 

por recomendação do Revisor e ainda em consonância com os entendimentos da 

Direção Geral das Autarquias Locais vertidos em notas explicativas entretanto 

publicitadas, ser abatidos ao inventário de forma a serem retirados da imobilizado 

incorpóreo.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz referiu ainda que 

também é mencionado no documento em apreço um montante correspondente a 

dois processos judiciais, nomeadamente à empresa Carlos Gil – Obras Públicas, 

Construção Civil e Montagens Eléctricas, Lda e IFAP  - Instituto de Financiamento 

da Agricultura e Pescas IP, questionando a que se referem os mesmos.------------

-----A senhora Presidente informou que o processo judicial relativo à empresa 

Carlos Gil – Obras Públicas, Construção Civil e Montagens Eléctricas, Lda incide 

sobre a peritagem feita às obras realizadas pela empresa no Parque da Monteira 

– Ciclo da Truta e Praia Fluvial do Sinhel, tendo essa peritagem chegado a um 

valor de obra executada não paga, tendo sido feita uma transação, portanto a 

Câmara Municipal não pagou porque a empresa disse que tínhamos que pagar, 

somente era feito o pagamento se de facto posteriormente à peritagem e se fosse 

validada por um órgão supremo, neste caso, por via judicial, pelo que face a essa 

peritagem a Câmara Municipal irá efetuar o pagamento correspondente aos 

valores propostos na peritagem. Quanto ao processo correspondente ao IFAP- 

Instituto de Financiamento da Agricultura e Pescas IP, informou que o Município 

de Góis fez uma candidatura para as infraestruturas públicas do Loural no âmbito 

do PRODER através da ADIBER a qual foi aprovada com o respetivo 

financiamento. Explicou que entretanto houve alteração na gestão do IFADAP e 

do PRODER, tendo havido uma auditoria aleatória a vários projetos PRODER 

públicos e privados na Beira Serra, tendo recaído essa auditoria, na parte pública, 

sobre este projeto da Câmara Municipal de Góis. A nova gestão entendeu que os 

espaços públicos do Loural não têm enquadramento no PRODER, tendo 

mandado revogar a aprovação e devolver o financiamento. Face à situação 

gerada, referiu que tomou as devidas diligências junto aos referidos órgãos, 



   
                                                     

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

  

33 

 

procedendo posteriormente à contestação via judicial da tomada de decisão. De 

seguida deu a palavra à senhora Chefe da DAG, para acrescentar mais algum 

esclarecimento que entendesse ser pertinente sobre esta matéria.------------------- 

-----Dada a palavra, a senhora Dr.ª Sara Mendes acrescentou que, relativamente 

a esse processo (IFAP) foram apresentadas duas candidaturas pelo Município 

que estiveram em vias de não ser aprovadas por entender, aquele Instituto, que 

o Município apresentava uma situação irregular em matéria de reposições de 

financiamentos no âmbito do PRODER, situação que foi ultrapassada com as 

diligências tomadas pela Senhora Presidente da Câmara. Entretanto o IFAP 

emitiu uma certidão de dívida, que remeteu para a Autoridade Tributária que, por 

consequência, instaurou um processo de execução fiscal, que atualmente se 

encontra suspenso, mas do qual resultou uma cativação do valor do reembolso 

do IVA solicitado pelo Município. Nessa sequência o Município requereu ao 

Serviço de Finanças de Góis o pagamento do reembolso de IVA, por entender 

que o mesmo foi indevidamente compensado no processo de execução fiscal, 

estando de momento a aguardar por esse pagamento. ---------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que as candidaturas apresentadas ao IFAP no 

âmbito dos incêndios ocorridos no ano de 2017 também foram condicionadas, por 

causa do processo em causa, tendo a sua pessoa se dirigido ao Instituto no 

sentido de resolução de todos os assuntos pendentes, onde foi proposto um 

acordo, o qual, apesar de não estar devidamente celebrado, foi a forma de 

viabilização das candidaturas pendentes. ---------------------------------------------------- 

-----Prosseguiu, referiu ter consciência que o armazém da Câmara Municipal é um 

“calcanhar de Aquiles”, por não reunir condições necessárias para que os 

resultados sejam positivos, por muito que se trabalhe nesse sentido, acreditando 

que somente após o funcionamento destes serviços no Parque Municipal o 

desígnio ser completamente diferente esperando que num futuro muito próximo 

estes serviços possam a vir a ter um resultado positivo, porquanto à uma melhora 

significativa no espaço.----------------------------------------------------------------------------   

-----A Câmara tomou conhecimento. ---------------------------------------------------------- 
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3.8 – 1ª REVISÃO DO ORÇAMENTO/ANO DE 2018 – Foi presente a proposta 

de 1ª Revisão ao Orçamento do ano de 2018, cuja cópia constitui o Anexo III da 

presente Ata, que importa no orçamento da parte da receita em 223.261,67€ 

(duzentos e vinte e três mil, duzentos e sessenta e um euros e sessenta e sete 

cêntimos) nos reforços e em 435.750,00€ (quatrocentos e trinta e cinco, 

setecentos e cinquenta mil euros) nas anulações e no orçamento da parte da 

despesa em 258.511,67€ (duzentos e cinquenta e oito mil, quinhentos e onze 

euros e sessenta e sete cêntimos) nos reforços e em 471.000,00€ (quatrocentos 

e setenta e um mil euros) nas anulações.---------------------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, em 

conformidade com o disposto na alínea c), do nº 1, do artigo 33º da Lei nº 75/2013 

de 12 de setembro, alterada pela Lei nº25/2015, de 30 de março e 69/2015, de 

16 de julho, 7-A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro, emitir 

parecer favorável à 1ª Revisão ao Orçamento para o Ano de 2018. ------------------

-----Mais deliberou, por unanimidade, submeter o presente assunto à Assembleia 

Municipal para aprovação, conforme previsto na alínea a), do nº1, do artigo 25º 

da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, alterada pela Lei nº25/2015, de 30 de março 

e 69/2015, de 16 de julho, 7-A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 de 

dezembro.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

3.9 – 1ª REVISÃO ÀS GOP/ANO DE 2018 – Foi presente a proposta de 1ª 

Revisão às Grandes Opções do Plano do ano de 2018, cuja cópia constitui o 

Anexo IV da presente Ata, que importa em 35.250,00€ (trinta e cinco mil, duzentos 

e cinquenta euros) nos reforços e 471.000,00€ (quatrocentos e setenta e um mil 

euros) nas anulações.------------------------------------------------------------------------------ 

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, em 

conformidade com o disposto na alínea c), do nº 1, do artigo 33º da Lei nº 75/2013 

de 12 de setembro, alterada pela Lei nº25/2015, de 30 de março e 69/2015, de 

16 de julho, 7-A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro, 

unanimidade emitir parecer favorável à 1ª Revisão às Grandes Opções do Plano 
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para o Ano de 2018. --------------------------------------------------------------------------------

-----Mais deliberou, por unanimidade, submeter o presente assunto à Assembleia 

Municipal para aprovação, conforme previsto na alínea a), do nº1, do artigo 25º 

da Lei nº 75/2013 de 12 de setembro, alterada pela Lei nº25/2015, de 30 de março 

e 69/2015, de 16 de julho, 7-A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 de 

dezembro.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

3.10 – 6ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO DE 2018 – Em conformidade 

com o disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, alterada pelas Leis nos. 25/2015, de 30 de março, e 69/2015, de 16 

julho, e 7-A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a 6ª alteração ao Orçamento Municipal para 

o Ano de 2018, que importa no orçamento da parte da despesa, em 147.000,00€ 

(cento e quarenta e sete mil euros) tanto nos reforços como nas anulações, cuja 

cópia constitui o Anexo V da presente Ata.---------------------------------------------------

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

3.11 – 6ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO DE 2018 – Em conformidade com o 

disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, alterada pelas Leis nos. 25/2015, de 30 de março, e 69/2015, de 16 julho 

e 7-A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro, a Câmara deliberou, 

por unanimidade, aprovar a 6ª alteração às Grandes Opções do Plano para o Ano 

de 2018, que importa em 102.000,00€ (cento e dois mil euros) nos reforços e 

147.000,00€ (cento e quarenta e sete mil euros) nas anulações, cuja cópia 

constitui o Anexo VI da presente Ata. ---------------------------------------------------------

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

3.12 – TRIBUNAL DE CONTAS/HOMOLOGAÇÃO DA CONTA RELATIVA AO 

EXERCÍCIO DE 2014 – RECOMENDAÇÃO/AVALIAÇÃO DO PATRIMÓNIO 

MUNICIPAL – A senhora Presidente referiu que no âmbito da fiscalização 

sucessiva efetuada pelo Tribunal de Contas à conta do exercício de 2014, em 

conformidade com o previsto nos artigos 50º seguintes da Lei nº98/97, de 26 de 
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agosto, na sua atual redação, aquele Tribunal comunicou, através do Ofício 

nº32.423/2017, de 29.09 (Processo nº3872/2014), a homologação da mesma, 

recomendando, no entanto, para o Município “ter em consideração e Ênfase 

apontada na Certificação Legal de Contas, no sentido de concluir o processo de 

valorização do património do município que se encontra inventariado, mas não 

valorizado, e por conseguinte não se encontra refletido nas demonstrações 

financeiras”. Mais referiu, que na sequência desta Recomendação foi constituída 

uma comissão de avaliação dos bens em causa constituída pela Técnica Superior 

Ana Castilho Marques de Sá e pelos Assistentes Técnicos Rui Miguel Almeida 

Catarino e Filipe Manuel Duarte Ferreira. Foi ainda determinado que estes 

trabalhadores ficariam afetos a tempo inteiro àquelas funções, até à conclusão do 

trabalho e que os mesmos seriam coadjuvados, sempre que necessário, por 

outros trabalhadores do Município ou por entidades externas que prestassem o 

apoio técnico especializado necessário para a conclusão do referido processo, 

sob orientação da Chefe da DAG. Ainda em janeiro, foi afeta a trabalhadora Sílvia 

Cristina de Oliveira Ferreira Alvarinhas (Assistente Técnica), que prestou todo o 

tipo de apoio necessário à Comissão, designadamente apoio administrativo. 

Referiu ainda, que a referida comissão conclui o trabalho de avaliação, tendo para 

o efeito elaborado um Relatório anexo ao processo, onde consta, 

designadamente, os bens que não se encontravam devidamente valorizados com 

o respetivo valor de avaliação, os critérios valorimétricos aplicados e as 

metodologias e análises que serviram de base ao trabalho realizado, salientando 

que do mesmo, e de forma resumida, extrai-se o seguinte:------------------------------

-----A avaliação efetuada reporta-se à presente data, e respeita as normas 

regulamentares em vigor sobre a matéria, e terá repercussões nas 

demonstrações financeiras no ano de 2018, constando, no entanto, na conta do 

exercício de 2017, mais concretamente nas Notas ao Balanco e Demonstração 

de Resultados (nota 8.2.14) informação sobre do trabalho de avaliação efetuado 

no decurso de 2018. Procurou-se que prevalecesse o princípio da prudência, no 

sentido de impor um grau de precaução para evitar quantificar em demasia os 
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ativos e assim desvirtuar as demonstrações financeiras. Para bens de natureza 

mais específica, foram contratados entidades externas com conhecimentos 

especializados, que auxiliaram a comissão no processo de avaliação. O processo 

de avaliação abrangeu 9.105 bens. Destes, foram avaliados 7.808 bens, aos 

quais foi atribuído um valor global de 575.461,10 €. São apresentadas propostas 

de abates de vários bens inventariados, mas não valorizados (1.095), invocando-

se para cada situação o fundamento para as mesmas. Existem 192 bens (livros), 

aos quais não foi dado qualquer tratamento porquanto os mesmos não foram 

localizados na e pela Biblioteca Municipal. Excluíram-se ainda do processo de 

avaliação 10 bens, ou porque já foram entretanto abatidos no decurso de 2017, 

ou porque já lhes havia sido atribuído um valor de avaliação (valor correspondente 

a uma grande reparação entretanto efetuada). Nas listagens anexas ao processo 

constam as descrições constantes no sistema informático em uso no Município – 

Sistema de Inventário e Cadastro (SIC) – que ainda não foram atualizadas, de 

acordo com as melhorias efetuadas no decurso do presente processo (e que 

constam nos documentos que suportaram a avaliação do património), nem foram 

corrigidas eventuais gralhas existentes, para evitar um trabalho em duplicado 

(efetuada as devidas correções/atualizações nestas listagens dos mais de 9.000 

e à posteriori no SIC).------------------------------------------------------------------------------

-----Face ao exposto, a senhora Presidente informou que foi comunicado ao 

Tribunal de Contas que dos 9.105 bens que se encontravam por regularizar, foram 

tratados 8.903 bens, ficando apenas por regularizar 192, que representam cerca 

de 2% do total, e que serão tratados ainda durante o mês de abril, realçando ter 

concedido um prazo máximo, até ao final do presente mês, para a Biblioteca 

Municipal apresentar uma informação exaustiva e concreta sobre os livros em 

falta, com uma proposta de regularização da situação. Acrescentou que o abate 

de 1.095 bens, de acordo com os fundamentos apresentados para cada proposta 

de abate, compete à Presidente da Câmara Municipal nos termos da alínea h), do 

nº2 do artigo 35º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, alterada pelas Leis nºs 

25/2015, de 30 de março, 69/2015, de 16 de julho, 7-A/2016, de 30 de março e 
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42/2016, de 28 de dezembro. Face ao exposto, referiu que oportunamente irá 

prestar mais informações sobre o desenvolvimento deste processo.------------------ 

-----Por último, referiu que finalizado o presente processo, há que iniciar o 

carregamento de toda esta informação no SIC, como seja, inserir valor de 

avaliação, registo dos abates que forem autorizados, aperfeiçoamento da 

descrição dos bens e verificação do início da utilização dos bens para efeitos de 

cálculo das amortizações. É de ressalvar que os “Livros, publicações e 

documentos” e as “Obras de arte, móveis antigos, coleções e antiguidades” não 

estão sujeitos ao regime das amortizações, pelo que manterão, em termos de 

imobilizado líquido, o valor resultante do presente processo.----------------------------

-----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz referiu que pela 

informação da senhora Presidente trata-se de um assunto que ainda não está 

concluído por ainda estar em falta 2% do total, pelo que somente estará terminado 

quando atingir os 100%, realçando que a sua intervenção consubstancia-se no 

facto de  poder vir a induzir o ROC em erro que diz que o trabalho está concluído.-

-----Dada a palavra, a senhora Chefe da DAG, Dr.ª Sara Mendes, referiu que 

reuniu com a referida comissão no sentido de saber qual seria o melhor 

procedimento a tomar sobre a situação exposta, i.e., mantinha-se a situação em 

aberto até estar devidamente resolvida a questão dos livros em falta, ou, daríamos 

por concluído o processo, tendo sido anuído por todos dar por concluído o 

processo. Porém, na sequência do despacho da senhora Presidente, patente na 

informação que foi distribuída ao Executivo, foi comunicado à Biblioteca Municipal 

que até ao dia 23.04.18 deveriam prestar informação objetiva sobre o que se 

passou com os livros em falta e apresentarem uma proposta, sendo que 

posteriormente à justificação é que poder-se-á dar o processo como totalmente 

finalizado e proceder a comunicação conclusiva ao Tribunal de Contas.------------- 

-----Interveio o senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio referindo 

que a Biblioteca Municipal de Góis já existe há um longo tempo, pelo que deve 

ter um inventário dos bens existentes no equipamento, sendo seu entendimento 

que para a organização daquela estrutura deveria ser um trabalho prioritário, até 
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porque atualmente, em face das aplicações informáticas existentes no mercado,  

a catalogação dos livros não deverá ser um trabalho complicado, acreditando, que 

se existir um volume considerável de livros poderá efetivamente não ser um 

processo célere. Porém é seu entendimento que a biblioteca tem um número de 

trabalhadores e colaboradores suficiente para proceder a este trabalho, pelo que 

entende que se devem traçar prazos para que esse tipo de trabalho possa ser 

efetuado. Acrescentou, que deve o incumprimento dos prazos na entrega dos 

livros, ser objeto de contacto com as pessoas que não procederam à sua entrega, 

no sentido de haver um procedimento correto relativamente à circulação dos 

mesmos.--------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que a inventariação do material existente na 

Biblioteca Municipal trata-se de um problema que se prolonga há muito no tempo, 

tendo no mandato do senhor José Girão Vitorino sido adquirido um programa 

informático, sendo certo que até à presente data esse mesmo trabalho ainda não 

deve estar concluído, tendo para o efeito apresentado uma situação recentemente 

ocorrida com a doação de alguns livros por parte de um benfeitor. Mais referiu 

que espera que aquando a requalificação do imóvel da Biblioteca Municipal se 

possa vir a ter os serviços devidamente atualizados, porém face ao assunto em 

questão deseja que o prazo estabelecido seja devidamente cumprido e que seja 

dada uma justificação plausível quanto ao volume dos livros em falta.--------------- 

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

3.13 – EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO PRAZOS NO MONTANTE DE 

600.000€/PARQUE MUNICIPAL/ADENDA AO CONTRATO – A senhora 

Presidente referiu que Câmara Municipal, na reunião de 28.12.2017, deliberou 

aprovar as cláusulas contratuais do contrato de empréstimo a médio e longo prazo 

no montante de 600.000,00 €, destinado a financiar o projeto “Parque Municipal” 

(repartido em Construção, com 450.000,00 € e Equipamento, com 150.000,00 €), 

celebrado com o Banco BPI, S.A., na sequência das deliberações tomadas pela 

Câmara Municipal em 09.11.2017 e 15.12.2017 e pela Assembleia Municipal em 

17.11.2017 e 21.12.2017. Para efeitos do disposto na alínea a) do nº1 do artigo 
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46º da Lei nº 98/97, de 26 de agosto, na sua atual redação, o processo do referido 

empréstimo foi remetido ao Tribunal de Contas para obtenção de visto ou da 

declaração de conformidade. No entanto, o referido processo foi devolvido por 

parte do Tribunal de Contas no sentido de obtenção de alguns esclarecimentos e 

no caso em concreto, para clarificar o tipo de equipamento que o contrato visa 

financiar e para demonstrar o cumprimento do nº 3 do artigo 51º da Lei nº 73/2013, 

de 3 de setembro, alterada pelas Leis nºs 82-D/2014, de 31 de dezembro, 

69/2015, de 16 de julho, 132/2015, de 4 de setembro, 7-A/2016, de 30 de março, 

42/2016, de 28 de dezembro e 114/2017, de 29 de dezembro.-------------------------

-----Mais referiu, que parte do referido empréstimo, correspondente a 

150.000,00€, visa a aquisição de equipamento diverso para apetrechamento da 

infraestrutura, cujo levantamento, à data da proposta de contratação ainda se 

encontrava em fase de execução. Entretanto, foi facultado pelos Serviços 

Técnicos da DGUPA, um arrolamento do equipamento a ser adquirido, conforme 

quadro abaixo apresentado onde foi acrescentada a informação correspondente 

ao grupo homogéneo (classificador dos bens) e a vida útil associada, de acordo 

com o Cadastro e inventário dos bens do Estado (CIBE), publicado pela Portaria 

nº 671/2000, de 17 de abril, do Ministério das Finanças:--------------------------------- 

Designação 
 

Valor 
(aprox.) 

Grupo 
Homogéneo 

Vida útil - 
Taxa de 

amortização 

Máquina esquadrificadora 
(Carpintaria) 

10.000,00 € 110 15 07 7 anos - 
14,28 % 

Sistema de Aspiração (Carpintaria) 5.000,00 € 107 08 01 5 anos – 
20,00% 

Serra Circular (Carpintaria) 5.000,00 € 110 15 10 7 anos - 
14,28 % 

Varredora para chão espelhado 4.500,00 € 111 02 02 5 anos – 
20,00% 

Máquina de lavar de alta pressão a 
quente 

6.000,00 € 111 04 04 5 anos – 
20,00% 

Elevador de pesados com macacos 
centrais 

12.000,00 € 111 04 02 8 anos – 
12,50% 

Porta paletes 900,00 € 110 20 04 8 anos – 
12,50% 

3 carros de ferramentas 1.900,00 € 110 20 03 8 anos – 
12,50% 
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3 bancadas de serviço  1.900,00 € 111 01 01 8 anos – 
12,50% 

4 enroladores de parede de 
mangueiras de ar comprimido 

1.500,00 € 111 02 01 8 anos – 
12,50% 

Mesas, cadeiras, cacifos, 
equipamento de cozinha, etc 

101.300,00 
€ 

- 8 anos – 
12,50% 

 

-----Referiu ainda, que uma vez que que o empréstimo foi contratualizado por 12 

anos, verifica-se, assim, que, no que respeita à parte do empréstimo que visava 

financiar o equipamento, não é possível demonstrar o cumprimento do nº 3 do 

artigo 51º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, na sua atual redação, pois, não 

existe nenhum equipamento que se pretenda adquirir, cuja vida útil, em termos 

contabilísticos, seja igual ou superior a 12 anos, ou seja, o empréstimo (na parte 

em análise) tem um prazo de vencimento que excede a vida útil do respetivo 

investimento. Neste sentido, informou que foi proposto, pelos Serviços 

Financeiros, que fosse ponderada a desistência da parte do empréstimo 

respeitante à aquisição de equipamento (150.000,00 €), tendo essa proposta 

merecido o seu despacho favorável, em 28.03.2018. Nesta sequência, informou 

que foi proposto ao Banco BPI, S.A. a emissão de uma adenda ao contrato de 

empréstimo, no sentido de alterar as cláusulas segunda e terceira, para o 

montante contratado de 450.000 € e apenas com a finalidade de “Construção da 

infraestrutura do Parque Municipal”, afastando, assim, o crédito destinado à 

aquisição de equipamento, no montante de 150.000,00 €.-------------------------------

-----Face ao exposto e considerando que o Banco aceitou a referida alteração a 

senhora Presidente propôs que o Executivo delibere autorizar as alterações 

indicadas e aprovação das cláusulas contratuais da adenda remetida pelo Banco, 

cuja cópia constitui o Anexo VII da presente Ata, nos termos previstos na alínea 

f), do nº 1 do artigo 19º da Resolução nº 14/2011, de 11 de julho do Tribunal de 

Contas (publicada na 2ª Série do Diário da República nº 156, de 15 de agosto de 

2011), bem como remeter o assunto à Assembleia Municipal para deliberação.---

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, autorizar as 

alterações indicadas e aprovação das cláusulas contratuais da adenda remetida 
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pelo Banco, nos termos previstos na alínea f), do nº 1 do artigo 19º da Resolução 

nº 14/2011, de 11 de julho do Tribunal de Contas (publicada na 2ª Série do Diário 

da República nº 156, de 15 de agosto de 2011).--------------------------------------------

-----Em conformidade com a  alínea ccc) do nº 1 do artigo 33º e da alínea f) do nº 

1 do artigo 25º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, alterada pelas Leis nºs 

25/2015, de 30 de março, 69/2015, de 16 de julho, 7-A/2016, de 30 de março e 

42/2016, de 28 de dezembro, deliberou, por unanimidade, remeter o assunto à 

Assembleia Municipal  para autorizar as alterações propostas. ------------------------ 

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

3.14 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – A senhora Presidente 

levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno de transferências 

correntes, datado do dia quatro de abril do ano em curso, no montante de trinta e 

cinco mil, duzentos e cinquenta euros, cujo documento constitui o Anexo VIII da 

presente Ata.------------------------------------------------------------------------------------------

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

subsídios a atribuir à Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Góis.-

-----Mais deliberou, por maioria, com três votos a favor e duas abstenções, dos 

senhores Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis 

aprovar os subsídios a atribuir à Associação de Desenvolvimento Integrado da 

Beira Serra, Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Góis, Associação 

Educativa e Recreativa de Góis e Lousitânea – Liga dos Amigos da Serra da 

Lousã.--------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Os senhores Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por 

Góis fundamentaram a sua posição no facto de o documento não plasmar a 

verdadeira finalidade para a atribuição do respetivo subsídio.-------------------------- 

-----Em conformidade com a alínea c) do nº1 do artigo 69º do Código do 

Procedimento Administrativo, i.e., “Quando, por si ou como representantes ou 

gestores de negócios de outra pessoa, tenham interesse em questão semelhante 

à que deva ser decidida, ou quando tal situação se verifique em relação a pessoa 

abrangida pela alínea anterior”,  o senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho 
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Sampaio não participou na votação da atribuição do subsídio à Associação 

Educativa e Recreativa de Góis.-----------------------------------------------------------------  

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

3.15 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA – A Câmara tomou conhecimento do 

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

montante de um milhão, oitocentos e oitenta e sete mil, cento e cinquenta e dois 

euros e sessenta e oitenta e dois cêntimos.------------------------------------------------- 

4 – APROVAÇÕES EM MINUTA: OBRAS PARTICULARES/ADRIANO PEDRO 

FERNANDES BANDEIRA; NOMEAÇÃO DE COMISSÕES DE VISTORIA NO ÂMBITO 

DO REGIME JURÍDICO DA URBANIZAÇÃO E DA EDIFICAÇÃO (RJUE);  

INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

DEVIDO AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS OCORRIDOS DE 17 A 24 DE JUNHO DE 

2017 NO CENTRO DE PORTUGAL/CONCURSO POR CONSULTA PRÉVIA – 

RELATÓRIO FINAL; PRESTAÇÃO DE CONTAS/ANO 2017; 1ª REVISÃO DO 

ORÇAMENTO/ANO DE 2018; 1ª REVISÃO ÀS GOP/ANO DE 2018; 6ª ALTERAÇÃO 

AO ORÇAMENTO/ANO DE 2018; – 6ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO DE 2018; 

TRIBUNAL DE CONTAS/HOMOLOGAÇÃO DA CONTA RELATIVA AO EXERCÍCIO 

DE 2014 – RECOMENDAÇÃO/AVALIAÇÃO DO PATRIMÓNIO MUNICIPAL; 

EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO PRAZOS NO MONTANTE DE 600.000€/PARQUE 

MUNICIPAL/ADENDA AO CONTRATO; MAPA DE TRANSFERÊNCIAS 

CORRENTES.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

encerrada a reunião, pelas dezassete horas, da qual, para constar, se lavrou a 

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

                

Presidente da Câmara Municipal,                      A Secretária, 

                 ________________________                      _______________ 

 

 

 


