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A T A  D A  R E U N I Ã O  D E  

V I N T E  E  S E I S  D E  J U N H O  D E  2 0 1 8  

 
-----No dia vinte e seis de junho do ano 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 do senhor Dr. Mário Barata Garcia, na 

qualidade de Vice-presidente do Município, comparecendo os Vereadores que 

compõem o Executivo Camarário: 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, o senhor Vice-

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 PARLAMENTAR DO PCP/DIVULGAÇÃO DA INICIATIVA LEGISLATIVA 

SOBRE RECUPERAÇÃO DE SEGUNDAS HABITAÇÕES AFETADAS PELO 

INCÊNDIO------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.3 – RENATO MIGUEL LEMOS QUEIROZ/PAGAMENTO DAS RENDAS EM 

ATRASO/BAR/RESTAURANTE DESIGNADO CASA DA NATUREZA----------------------- 

3.4 – MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO/GRANDE PRÉMIO DE 

PORTUGAL EN 2--------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.5 – MUNICÍPIO DE COIMBRA/48º RALI RAINHA SANTA------------------------------------- 

3.6 –  COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE MEGA CIMEIRA/CELEBRAÇÃO DE 

CONTRATO DE COMODATO---------------------------------------------------------------------------- 

3.7 – DESTINATURE – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DA 

NATUREZA/CONVITE À ADESÃO---------------------------------------------------------------------- 
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3.8 – SUSPENSÃO PARCIAL DO PDM - PARECER CCDRC - APROVAÇÃO DA 

PROPOSTA DE SUSPENSÃO E DAS MEDIDAS PREVENTIVAS PELA CÂMARA 

MUNICIPAL PARA SER PRESENTE AO ÓRGÃO DELIBERATIVO-------------------------- 

3.9 – OBRAS PARTICULARES/LUÍS CARLOS DAS NEVES FERNANDES E LÍDIA 

RAQUEL DUARTE JOSÉ---------------------------------------------------------------------------------- 

3.10 –  ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE “RECUPERAÇÃO E 

MUSEALIZAÇÃO DA CASA MUSEU ALICE SANDE” ------------------------------------------- 

3.11 – PARQUE MUNICIPAL DE GÓIS/PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS Nº2----- 

3.12 – REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA E RUAS 

ENVOLVENTES/RELATÓRIO FINAL E MINUTA DE CONTRATO---------------------------- 

3.13 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES---------------------------------------------- 

3.13.1 – Centro Social Rocha Barros----------------------------------------------------------------- 

3.14 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL----------------------------------------------- 

3.14.1 – FILVAR – Associação Desportiva, Recreativa e Cultural da Filarmónica 

Varzeense------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.14.2 – Comissão de Melhoramentos de Algares----------------------------------------------- 

3.15 –  11ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018------------------------------------------ 

3.16 – 11ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018-------------------------------------------------------- 

3.17 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA---------------------------------------------------------- 

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

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

1.1 – FALTAS – O senhor Vice-presidente informou o Executivo que a senhora 

Presidente iria estar ausente por motivos de gozo de férias, tendo a sua falta sido 

considerada justificada.--------------------------------------------------------------------------- 

1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE – O senhor Vice-presidente 

referiu que dada a ausência da senhora Presidente irá usar este ponto para a sua  

intervenção.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Iniciou a sua intervenção fazendo menção ao seminário “Município Amigo do 

Desporto”, iniciativa que teve lugar no p.p. dia 21.06.18, no auditório da Casa da 

Cultura de Góis, o qual teve uma participação significativa de técnicos municipais 

na área do desporto, que durante esta jornada tiveram a oportunidade de 
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apresentar algumas práticas implementadas nesta área nos seus municípios.----- 

-----Fez ainda alusão à 5ª edição do Programa de Empreendedorismo CIM-RC 

nas Escolas da Região Centro, tendo sido realizado, no dia 22.06.18,  o evento 

do 1º Ciclo do Agrupamento de Escolas de Góis, “No Palco com o Gaspar e a 

Inês”, no auditório da Casa da Cultura de Góis.---------------------------------------------

-----Prevaleceu-se da oportunidade para reiterar as suas felicitações à Junta de  

Freguesia de Vila Nova do Ceira pela comemoração do 91º aniversário de Vila 

Nova do Ceira, no p.p. dia 23.06.18, reputando de excelente o programa 

comemorativo desta efeméride.------------------------------------------------------------------

-----De seguida, deu conhecimento da Portaria Nº173 -A/2018, publicada no Diário 

da República n.º 114/2018, 1º Suplemento, Série I de 2018-06-15, relativa  à 

regulamentação dos procedimentos necessários para a operacionalização do 

mecanismo de apoio à reconstrução de habitações não permanentes, afetadas 

pelos incêndios ou outras circunstâncias excecionais.------------------------------------

-----Terminou, dando conhecimento dos contactos realizados junto da Vodafone 

no sentido de inverter as situações de falta de comunicação no nosso concelho, 

nomeadamente, na União das Freguesias de Cadafaz e do Colmeal.----------------

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

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – Interveio o senhor 

Vereador José Alberto Domingos Rodrigues dirigindo as suas felicitações ao 

Executivo da freguesia de Vila Nova do Ceira pelo meritório programa 

comemorativo do 91º aniversário da freguesia.--------------------------------------------- 

-----De igual modo dirigiu felicitações às Marchas do Terreirinho da freguesia de 

Góis e de Vila Nova do Ceira pelo excelente espetáculo com que brindaram todos 

quanto se associaram a esta iniciativa, congratulações extensivas às Marchas 

convidadas.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----Continuou, referindo a necessidade de limpeza das ervas no passeio pedonal 

entre a Praia Fluvial da Peneda e do Pé Escuro, bem como do arranjo do referido 

passeio, porquanto é visível durante os fins de semana o número de visitantes 

que por ali passeia.---------------------------------------------------------------------------------- 
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-----Seguidamente, questionou qual o ponto da situação relativo ao diferendo 

entre a Câmara Municipal de Góis e a Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra 

relativamente ao Protocolo de Divisão da Energia Eólica Produzida nos Limites 

dos Concelhos de Góis e Pampilhosa da Serra.-------------------------------------------- 

-----Finalizou, informando que no âmbito da solicitação dos Vereadores do Grupo 

de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis para que lhes fosse entregue 

listagem mensal com ordens de pagamento, estão em falta os meses de março, 

abril e maio, pelo que solicitou a sua entrega.----------------------------------------------- 

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

que na última reunião do órgão executivo deu conhecimento da situação das 

comunicações na União das Freguesias de Cadafaz e do Colmeal, tendo obtido 

como resposta por parte da senhora Presidente que iria tomar as devidas 

diligências sobre o assunto, pelo que questionou quais as démarches realizadas.-

-----Sobre esta questão, o senhor Vice-presidente informou que foram tomados 

os devidos procedimentos junto da ANACOM.----------------------------------------------

-----A senhora Vereadora prosseguiu referindo que em anterior reunião foi 

também por si solicitada informação sobre a situação profissional do trabalhador 

José Manuel Paiva Marques, tendo obtido como resposta da senhora Presidente 

que não tinha informação suficiente para que pudesse dar uma resposta objetiva, 

pelo que oportunamente seriam prestados os devidos esclarecimentos, pelo que 

questionou sobre os mesmos.--------------------------------------------------------------------

-----Mais referiu, que o Executivo na sua reunião ordinária da Câmara Municipal  

de 15.03.18 deliberou, por unanimidade, aprovar um orçamento para 

infraestruturas elétricas de baixa tensão na Avenida FILVAR, Várzea Grande, 

freguesia de Vila Nova do Ceira, assunto aprovado em minuta para efeitos 

imediatos, pelo que solicitou informação sobre a razão de não ter sido dado 

cumprimento a esta deliberação  decorridos três meses. Referiu que o seu pedido 

de informação consubstancia-se no facto de um jovem casal encontrar-se a 

construir nessa zona, num arruamento sem infraestruturas elétricas de baixa 

tensão, tendo necessidade de terem rede elétrica para os trabalhos de edificação 
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da sua habitação. Para o efeito recorreram à utilização de um gerador o que 

acarreta despesas dispendiosas. Mais referiu, que não é com este procedimento 

por parte da Câmara Municipal que incentiva os jovens a fixarem residência em 

Góis.----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

entender ser um ato gravíssimo que não seja dado seguimento às deliberações 

da Câmara Municipal, ainda para mais as aprovadas em minuta, porquanto as 

mesmas têm efeitos imediatos, pelo que não entende porque é que passados três 

meses, ainda a que foi alvo de intervenção da sua colega de bancada não tenha 

produzido efeitos, o que poderá traduzir-se em perseguição aos munícipes em 

questão.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz terminou a sua 

intervenção referindo que recentemente deslocou-se à localidade de Juncal, na 

freguesia de Vila Nova do Ceira, onde pode constatar a derrocada ali existente 

que impede a circulação automóvel, pelo que urge a sua rápida reparação e 

também a sinalética adequada à situação, já que a atual impossibilita 

indevidamente aos proprietários de duas habitações localizadas antes do local da 

derrocada o acesso às mesmas.---------------------------------------------------------------- 

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

felicitando a Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira pela excelente 

programação apresentada a todos quanto estiveram presentes na sessão solene 

da cerimónia comemorativa do 91º aniversário desta localidade. Realçou a 

apresentação do projeto dos “ Passadiços do Cerro da Candosa”, que a Junta de 

Freguesia de Vila Nova do Ceira, em parceria com o município de Góis, pretende 

implementar neste território, que, pela apresentação efetuada se verificou tratar-

se de um projeto turístico de qualidade que irá dinamizar o turismo do nosso 

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

------Sendo o turismo uma das atratividades do concelho durante a época balnear, 

questionou sobre o ponto de situação do procedimento concursal para seis 

nadadores salvadores para as praias fluviais do rio Ceira, aproveitando também 
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a oportunidade para solicitar informação sobre os contactos realizados com as  

diversas entidades sobre o estado em que se encontra o rio. Ainda sobre as praias 

fluviais, reiterou as suas palavras no sentido do passeio entre a esplanada e a 

praia fluvial de Peneda carecer de ser beneficiado em alguns pontos, bem como 

a parte de cima do piso do açude ali existente, porquanto o mesmo encontra-se 

irregular, com muitas pedras pontiagudas, podendo pôr em risco quem se queira 

por ali banhar, com a nuance de que com a camada de terra no leito do rio este 

ainda se torna mais perigoso.------------------------------------------------------------------- 

-----Ainda no âmbito turístico, referiu que a EN2 é  uma rota turística atualmente 

muito procurada, sendo Góis, um dos concelhos que integra a mesma, tendo tido 

nestes últimos tempos uma maior assiduidade de motociclistas, pelo que, seria 

interessante colocar em alguns pontos estratégicos, outdoors com informação 

visual sobre os pontos turísticos existentes nas nossas freguesias, no sentido de 

quem faz esta rota poder deslocar-se aos mesmos, conhecendo o concelho e 

divulgando-o em outros territórios.-------------------------------------------------------------- 

----O senhor Vereador continuou, referindo que na última reunião deste órgão 

quando colocou a questão sobre o assunto relativo à Lei nº112/2017, de 29.12, a 

senhora Presidente informou que aguardava parecer da CCDRC, no sentido de 

após receção do mesmo este ser presente ao Executivo, pelo que questionou se 

o mesmo já foi rececionado, realçando tratar-se de um assunto que merece 

resolução o mais breve possível.--------------------------------------------------------------- 

-----Referiu ainda, que também na última reunião do Executivo abordou a questão 

da solicitação de um subsídio por parte da RaizVanguarda ao qual ainda não tinha 

sido dada resposta, tendo esta sido remetida após sua intervenção, ainda que a 

atribuição do valor pedido, mil e quinhentos euros, somente estivesse disponível 

no mês de setembro. Referiu, que esta Associação Cultural está a desenvolver 

um trabalho meritório tanto a nível regional, nacional como internacionalmente, 

pelo que fará todo o sentido que o montante pedido seja cedido no mais curto 

prazo, pelo que sugeriu que o mesmo seja presente na próxima reunião da 

Câmara Municipal, proposta anuída por todo o Executivo.------------------------------- 
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-----Terminou a sua intervenção, referindo que na sequência da questão 

apresentada pelo senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues na reunião 

da Câmara Municipal de 12.06.18. sobre a situação do acesso da ponte pedonal 

no Parque de Lazer do Baião, junto ao Pavilhão Gimnodesportivo, foram tecidos 

vários comentários, sobre todo este processo, sendo que foi comunicado que os 

trabalhos iriam ser realizados pelos trabalhadores da carpintaria no sentido de 

uma solução prévia, uma vez que esta intervenção carece de um projeto e de 

parecer da entidade competente por estar integrado na REN. Pelo que, tendo sido 

questionado por um trabalhador do setor da carpintaria, se os mesmos não seriam 

competentes para realizar trabalhos de alguma dimensão, em virtude de lhes ter 

sido transmitido por alguém, com responsabilidades na Câmara Municipal, 

presente na reunião, que os Vereadores da oposição teriam colocado em causa 

a competência dos trabalhadores da carpintaria da Câmara Municipal para a 

execução daquele trabalho, facto que em nada corresponde à abordagem que foi 

feita, pelo que solicitou que de futuro se transmita aquilo que de facto se passa, 

e não se deturpe o sentido das intervenções feitas pelos vereadores.---------------- 

-----O senhor Vice-presidente informou que em relação às questões colocadas 

sobre a situação do diferendo entre a Câmara Municipal de Góis e a Câmara 

Municipal de Pampilhosa da Serra e do trabalhador José Manuel Paiva Marques, 

estas constam no Relatório da Atividade Municipal e da Situação Financeira, 

documento facultado a todo o Executivo.----------------------------------------------------- 

------Em relação à questão do orçamento da EDP, deliberado em 15.03.18, referiu 

entender que a deliberação foi despachada aos serviços no sentido desta produzir 

efeitos, não tendo conhecimento do porquê desta situação ainda não estar 

devidamente resolvida, pelo que irá dar indicações aos serviços para seja dada 

resolução imediata a este processo, entendendo que já se prolonga há demasiado 

tempo, reconhecendo tratar-se de uma situação que em nada abona a favor dos 

munícipes intervenientes neste processo.----------------------------------------------------

-----Em relação à questão sobre a estrada do Juncal, informou que tem 

conhecimento da mesma e que já deu indicações aos serviços para que 
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procedam à colocação de sinalização de acordo com a situação, pelo que irá 

reiterar que tomem esta medida.----------------------------------------------------------------

-----Em relação ao procedimento concursal para os nadadores salvadores, deu a 

palavra à senhora Chefe da DAG, para proceder aos devidos esclarecimentos.---

-----Dada a palavra, a senhora Dr.ª Sara Mendes, informou que apenas 

concorreram dois opositores ao concurso. Contudo, os mesmos aquando o 

segundo método de seleção, Entrevista Profissional de Seleção, não 

compareceram, tendo o júri deliberado, por unanimidade, em conformidade com 

a legislação em vigor, cessar o procedimento por inexistência de candidatos para 

prossecução do mesmo.-------------------------------------------------------------------------- 

-----O senhor Vice-Presidente referiu que em relação ao percurso pedonal entre 

a praia fluvial da Peneda e a praia fluvial do Pêgo Escuro, os trabalhos irão ser 

efetuados, assim que os trabalhadores finalizem os trabalhos que estão a efetuar 

no açude da Peneda, bem como serão também realizados os trabalhos no 

passeio da esplanada.------------------------------------------------------------------------------

-----Em relação aos outdoors com publicidade turística na EN2 em zonas 

estratégicas, entende ser uma ideia interessante com intuito de promover e 

divulgar o nosso concelho. Prevaleceu-se da oportunidade para dar 

conhecimento  do trabalho sinalético que a DGUPA tem estado a efetuar, sendo 

do seu conhecimento a inexistência de sinalética em alguns locais com a 

designação de Góis, pelo que já estão a ser tomadas as devidas démarches no 

sentido de inverter esta situação.----------------------------------------------------------------

-----Em relação ao assunto sobre a Lei nº112/2017, de 29.12, informou  que o 

mesmo será presente na próxima reunião da Câmara Municipal. Em relação ao 

estado em que se encontra a água do rio, informou que se trata de uma situação 

verificada em toda a sua extensão, tanto a montante como a jusante, fruto da 

mobilização do solo, situação que dificilmente irá ser resolvida, apesar das 

descargas solicitadas pela Câmara Municipal.---------------------------------------------- 

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

informou que no que concerne à mobilização de solo nos terrenos abrangidos 
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pelos incêndios florestais, houve alguns municípios que procederam a algumas 

medidas de emergência para a redução da degradação do solo e da água, pelo 

que questionou sobre o ponto da situação no nosso concelho.------------------------- 

-----O senhor Vice-Presidente informou que a Câmara Municipal à semelhança de 

outros Municípios procedeu a elaboração de candidatura para o efeito, 

aguardando-se a sua aprovação.--------------------------------------------------------------- 

-----Em relação aos trabalhos que estão a ser realizados no acesso à ponte 

pedonal na zona de lazer do Baião, informou que os mesmos estão quase 

finalizados.--------------------------------------------------------------------------------------------

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

2 – PÚBLICO:----------------------------------------------------------------------------------------

-----a) Usou da palavra o senhor José António Vitorino Serra que na sequência 

das intervenções realizadas pelo Executivo, apraz-lhe mencionar que quanto à 

situação de falta de infraestruturas elétricas de baixa tensão na Avenida FILVAR 

em Vila Nova do Ceira os serviços da Câmara Municipal deverão proceder à 

consulta ao projeto no sentido de ter conhecimento do porquê de não ter sido 

realizado este serviço. Sobre a questão do estado do rio, assunto por si já 

abordado em anterior reunião deste órgão, referiu que deveria a EDP ser 

questionada sobre esta situação, questionando se já foram tomados os 

procedimentos necessários para o efeito. Sobre espaços na vila que necessitam 

de intervenção, referiu que também já referenciou o Parque do Cerejal, 

nomeadamente a zona da churrasqueira, lavatório de loiça, a iluminação do 

parque infantil, bem como o acesso às casas de banho públicas por pessoas com 

mobilidade reduzida, entendendo que deveria ser retirada a bancada junto ao 

campo no sentido de ser facultada a circulação dessas pessoas. Sobre placas 

informativas, referiu ser sua opinião que na vila deveriam existir algumas com 

identificação dos serviços e instituições de modo a permitir qual o percurso que 

se deve efetuar até chegar ao serviço que se pretende.----------------------------------

-----Na qualidade de Provedor da Santa Casa da Misericórdia de Góis referiu ser 

do seu conhecimento que existem algumas extensões de saúde que foram 
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encerradas e que presentemente  estão a ser reabertas, pelo que, infelizmente, 

no nosso concelho esta situação ainda não aconteceu, fazendo menção à 

extensão de saúde de Vila Nova do Ceira, a qual funcionava em espaço pertença 

da Santa Casa da Misericórdia de Góis, cujo seu encerramento deu-se em maio 

do ano de 2015 e até à data a ARS ainda não deu qualquer resposta às suas 

solicitações sobre este assunto. Referiu ainda, que recentemente a ACES 

solicitou a uma funcionária do Centro de Saúde de Góis que procedesse à entrega 

da chave daquele espaço, tendo esta sido declinada por parte da Santa Casa da 

Misericórdia de Góis, uma vez que entende que este assunto merece ser 

devidamente tratado. Neste sentido, referiu que reiterou o agendamento de 

reunião com ARSC para discutir este assunto, bem como o encerramento do 

Centro Municipal de Saúde e Ação Social (Antigo Hospital Rosa Maria).------------

-----O senhor Vice-presidente agradeceu as palavras do munícipe informando que  

está prevista a intervenção no Parque do Cerejal a vários níveis, associando-se 

à sua preocupação dos serviços de saúde que encerram no concelho, sendo do 

conhecimento do senhor José Serra os procedimentos que a Câmara Municipal 

tem vindo a tomar junto das competentes entidades nesta matéria.-------------------

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

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 doze de junho de dois mil 

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

3.2 – GRUPO PARLAMENTAR DO PCP/DIVULGAÇÃO DA INICIATIVA 

LEGISLATIVA SOBRE RECUPERAÇÃO DE SEGUNDAS HABITAÇÕES 

AFETADAS PELO INCÊNDIO – A Câmara tomou conhecimento  e deliberou por 

unanimidade subscrever a iniciativa legislativa do PCP que visa recomendar a 

criação e operacionalização pelo Governo de um programa centralizado para a 

recuperação de segundas habitações nos concelhos afetados pelos incêndios 

florestais de 2017.---------------------------------------------------------------------------------- 
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3.3 – RENATO MIGUEL LEMOS QUEIROZ/PAGAMENTO DAS RENDAS EM 

ATRASO/BAR/RESTAURANTE DESIGNADO CASA DA NATUREZA – A 

Câmara tomou conhecimento da posição do concessionário face à resolução do 

contrato comunicada pelo Município e, deliberou por unanimidade aprovar o prazo 

para pagamento da dívida até 30.09.2018.--------------------------------------------------- 

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

3.4 – MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE PENAGUIÃO/GRANDE PRÉMIO DE 

PORTUGAL EN 2 –  O senhor Vice-presidente informou que de 18 a 22 de julho 

irá decorrer o Grande Prémio de Portugal EN2, prova de ciclismo ao longo da 

EN2. Neste sentido, informou que o Município de Santa Marta de Penaguião 

solicitou parecer sobre a aprovação do percurso do nosso concelho.---------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade emitir parecer 

favorável sobre a aprovação do percurso no concelho de Góis, nos termos da 

alínea b), ponto 6, artigo 52º do Regulamento das Atividades Diversas.-------------

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

3.5 – MUNICÍPIO DE COIMBRA/48º RALI RAINHA SANTA – O senhor Vice-

presidente informou que o Clube Automóvel do Centro irá levar a efeito no dia 30 

de junho o 48º Rali Rainha Santa, prova licenciada pelo Município de Coimbra, 

tendo sido solicitado parecer sobre a aprovação do percurso do nosso concelho.- 

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade emitir parecer 

favorável sobre a aprovação do percurso no concelho de Góis, nos termos da 

alínea b), ponto 6, artigo 52º do Regulamento das Atividades Diversas.-------------

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

3.6 –  COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE MEGA CIMEIRA/CELEBRAÇÃO 

DE CONTRATO DE COMODATO – Foi presente a informação da DAG – Serviço 

Jurídico e Contraordenações, datada de 16.06.2018, relativamente ao assunto 

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

-----O senhor Vice-presidente informou, que de acordo com a referida informação, 

a senhora Maria Fernanda Antunes David, em nome da Comissão de 

Melhoramentos de Mega Cimeira, solicitou através de comunicação, registada na 
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Câmara Municipal em 28.06.17, a cedência do imóvel onde funcionou a EB1 local,  

tendo a Câmara Municipal em 20.07.17, informado no sentido de celebrar contrato 

de comodato com a referida Comissão. Mais informou, que aquando da 

elaboração de proposta do contrato, uma vez que não possuíamos os elementos 

necessários para a sua total redação, foram os mesmos solicitados à requerente 

de 20 de julho de 2017.  Informou ainda, que em 24.04.18, foi remetida a esta 

autarquia carta outorgada pelo senhor Rui Gonçalves, na qualidade de Presidente 

da suprarreferida Comissão, na qual informa que teve conhecimento através da 

senhora Maria Fernanda David, do pedido por esta efetuado, e acrescenta que a 

Comissão tem estado formal e institucionalmente inativa desde há alguns anos. 

Acrescentou, que este declina responsabilidade sobre qualquer iniciativa em 

nome da Comissão, apenas podendo ser sancionada pelos seus elementos, ou 

por alguém a rogo formal destes, que a iniciativa levada a cabo pela senhora 

Maria Fernanda David apenas poderá ter efeito em seu nome próprio, sugerindo 

que o Município crie mecanismos de colaboração com a Junta de Freguesia de 

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

-----Face ao exposto  e, de acordo com informação técnica, informou que compete 

à Câmara Municipal onerar bens imóveis até ao valor de 1000 vezes o RMMG (€ 

580 * 1000 = € 580 000) – (ex vi al. g) n.º 1 art.º 33.º do anexo à Lei n.º 75/2003, 

de 12.09), a celebração de contrato de comodato, terá de ser objeto de 

deliberação deste órgão, com base em pedido viável, e por quem esteja 

constituído legalmente por exemplo, com órgãos sociais eleitos e em exercício de 

funções.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e após análise e discussão, deliberou por 

unanimidade baixar o assunto ao Serviço Jurídico e Contraordenações da 

Câmara Municipal no sentido de analisar o processo, através de consulta a todos 

os intervenientes, e emissão de parecer jurídico.------------------------------------------- 

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

3.7 – DESTINATURE – AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DA 

NATUREZA/CONVITE À ADESÃO – O senhor Vice-presidente informou que a 
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DestiNature - Agência para o Desenvolvimento do Turismo de Natureza, 

endereçou convite Câmara Municipal de Góis para adesão a esta recém criada 

associação, a qual visa o desenvolvimento sustentável da rede de áreas 

classificadas da Região Centro, através da valorização económica dos seus 

valores naturais e ambientais por via do foco temático do turismo de natureza. 

Neste sentido, informou que a referida Agência endereçou para o efeito os 

seguintes documentos: Memorando de enquadramento; Escritura de constituição 

e estatutos; Modelo de quotização; Ficha de adesão e Minuta de proposta para 

deliberação, tendo os mesmos sido presentes ao Executivo.--------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e, de acordo com os estatutos e modelo de 

quotização, deliberou, por unanimidade, aprovar a adesão do Município de Góis 

à DestiNature – Agência para o Desenvolvimento do Turismo de Natureza.------- 

-----Mais deliberou, por unanimidade, remeter o assunto à Assembleia Municipal 

para deliberação.------------------------------------------------------------------------------------ 

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

3.8 –  SUSPENSÃO PARCIAL DO PDM - PARECER CCDRC - APROVAÇÃO 

DA PROPOSTA DE SUSPENSÃO E DAS MEDIDAS PREVENTIVAS PELA 

CÂMARA MUNICIPAL PARA SER PRESENTE AO ÓRGÃO DELIBERATIVO – 

O senhor Vice-presidente referiu que na sequência do projeto de investimento da 

empresa LUSIAVES, Indústria e Comércio Agroalimentar, S.A. para a construção 

de uma exploração avícola destinada à engorda de frangos a instalar no concelho 

de Góis, composta pelas seguintes infraestruturas: cinco pavilhões avícolas; cinco 

edifícios das caldeiras; 1 filtro sanitário; um reservatório de água; um edifício de 

abrigo do gerador e quadro geral; e um edifício destinado a armazém de casca. 

O complexo será implantado em dois lugares do concelho: Vale da Lapa e 

Carvalhinha, com a mesma composição para uma produção total de 1 780 000 

frangos, 50 postos de trabalhos diretos e 20 milhões de euros de investimento.---

-----Mais referiu, que com o intuito de viabilizar o investimento em causa e após 

análise dos instrumentos de gestão territorial aplicáveis aos referidos locais, 

concluiu-se anteriormente que deveria ser desenvolvido processo de suspensão 
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parcial do Plano Diretor Municipal (PDM) nas áreas abrangidas pelo projeto, ao 

abrigo da alínea b), do nº 1 do artigo 126º do Regime Jurídico dos Instrumentos 

de Gestão Territorial e estabelecimento de medidas preventivas para as 

respetivas áreas. Porquanto a área de implantação da exploração avícola ocupa 

mais de 2% da área de cada parcela, não tendo enquadramento nos parâmetros 

de edificabilidade estabelecidos no PDM em vigor para a categoria “Espaços 

Florestais de Uso Múltiplo”, nomeadamente: o índice máximo de implantação.----

-----Neste sentido, referiu que o Executivo na sua reunião ordinária de 20.04.18. 

deliberou, por unanimidade, iniciar o processo de suspensão parcial do PDM, pelo 

que após o ato decisório foi solicitado o devido parecer sobre o processo de 

Suspensão Parcial do PDM de Góis (Medidas Preventivas e Planta anexa) à  

Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), 

ao abrigo do disposto no nº 3 e 4 do artigo 126.º do RJIGT. O referido parecer da 

CCDRC deu entrada em 28/05/2018, no sentido favorável. Referiu ainda, que a 

empresa LUSIAVES, Lda., foi também informada do desenvolvimento do 

processo de suspensão parcial do PDM; bem como da necessidade de 

desencadear processo de Avaliação de Impacte Ambiental, ao abrigo do disposto 

na alínea a), do nº 3 do artigo 1º do DL nº 151-B/2013, de 31/10 para os dois 

locais; da necessidade de apresentação de requerimento do levantamento da 

interdição de construção no prazo de 10 anos em áreas percorridas pelos 

incêndios, ao abrigo do disposto no nº 4 e 5 do artigo 1º do DL nº 327/1990, de 

22/10, com a redação dada pelo DL nº 55/2007, de 12/3, no local de Vale da Lapa 

e da necessidade da implantação das construções da exploração cumprir a 

distância mínima obrigatória relativa à zona de respeito do marco geodésico – 

raio de 15m, de acordo com o disposto nº 4 do artigo 22º no DL nº 143/82, de 

26/04, também no local de Vale da Lapa.----------------------------------------------------- 

-----Sobre as Medidas Preventivas, referiu que as mesmas vigorarão pelo período 

máximo de dois anos, prorrogável por mais um, quando tal se mostre necessário, 

e caducando com a entrada em vigor da revisão do PDM de acordo com o 

disposto no nº 1 do artigo 141º do RJIGT.---------------------------------------------------- 
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------Face ao exposto, o senhor Vice-presidente propôs que,  nos termos da alínea 

b) do nº 1 e do nº 7 do artigo 126º, bem como o nº 1 do artigo 137º do decreto-Lei 

nº 80/2015, de 14/05 – RJIGT, o Executivo  delibere no sentido de:-------------------

-----1. Aprovar a proposta de Suspensão Parcial do PDM e estabelecimento de 

Medidas Preventivas.-------------------------------------------------------------------------------

-----2. Enviar o assunto à Assembleia Municipal para deliberação.-------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade: -------------------

-----1. Aprovar a proposta de Suspensão Parcial do PDM e estabelecimento de 

Medidas Preventivas.-------------------------------------------------------------------------------

-----2. Enviar o assunto à Assembleia Municipal para deliberação.-------------------- 

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

3.9 – OBRAS PARTICULARES/LUÍS CARLOS DAS NEVES FERNANDES E 

LÍDIA RAQUEL DUARTE JOSÉ – Foi presente a informação da DGUPA, datada 

de 20.06.2018, relativa a obras de construção de habitação unifamiliar, requerida 

por Luís Carlos das Neves Fernandes e Lídia Raquel Duarte José, Chão dos 

Santos, freguesia de Vila Nova do Ceira.-----------------------------------------------------

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

mencionada, deliberou, por unanimidade, aprovar o processo de arquitetura.------

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

3.10 –  ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO  DE “RECUPERAÇÃO 

E MUSEALIZAÇÃO DA CASA MUSEU ALICE SANDE” – Foi presente a 

informação da DGUPA, datada de 21.06.2018, relativa à elaboração de projeto 

de execução “Recuperação e Musealização da Casa Museu Alice Sande”.---------

-----O senhor Vice-presidente referiu que no âmbito da candidatura n.º P042817, 

referente ano projeto GÓIS SMARTLAND, efetuada pelo Município de Góis, 

através do PROGRAMA VALORIZAR - LINHA DE APOIO À VALORIZAÇÃO 

TURÍSTICA DO INTERIOR, foi aprovado o subprojecto 4. Recuperação e 

musealização da Casa Museu Alice Sande. Dessa forma foi aberto o 

procedimento por Ajuste Direto com consulta a três empresas, para a realização 

do projeto de execução de “Recuperação e musealização da Casa Museu Alice 
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Sande”. Em 14/03/2018 foi adjudicada a prestação de serviços à empresa DCRS 

– Engenharia Lda, pelo valor de 25.500,00€ + IVA. Com o desenvolvimento dos 

trabalhos e na sequência de algumas reuniões de trabalho com a equipa 

multidisciplinar que se encontra afeta ao processo, levantaram-se algumas 

questões relativamente à área a afetar ao espaço museológico, uma vez que 

parte do edifício é ocupado por atividade comercial privada, pelo que importa 

tomar decisões sobre o facto.--------------------------------------------------------------------

-----Neste sentido, referiu que de modo a que a empresa possa desenvolver o 

levantamento arquitetónico, histórico e de patologias do edifício a intervir, e para 

que os trabalhos se processem da forma mais célere possível, foi já libertado o 

edifício de mobiliário e efetuada a limpeza do logradouro ao nível do corte da 

vegetação. O levantamento efetuado até à presente data revelou que a estrutura 

do edifício, em paredes exteriores em alvenaria de pedra de xisto, pisos 

intermédios e cobertura em madeira, se encontra bastante comprometida, 

necessitando de uma intervenção profunda. Existem ainda intervenções 

estruturais mais recentes que põe em causa a segurança dos utilizadores, devido 

à forma como foram executadas, nomeadamente a laje da cozinha e instalação 

sanitária, localizadas na ala poente do edifício. A fachada tardoz do edifício 

também se encontra com algumas patologias graves, em termos estruturais, que 

importa resolver o mais rapidamente possível, através da introdução de, por 

exemplo, novos tirantes metálicos.--------------------------------------------------------------

------Mais referiu que, a solução que está a ser desenvolvida pelo projetista passa 

pela recuperação estrutural do edifício, através de uma estrutura mista – metálica 

e madeira, e remoção da compartimentação interior constituída por paredes de 

tabique de fasquio e madeiramentos de tábua ao alto, mantendo as paredes de 

alvenaria de pedra irregular, tanto da envolvente exterior como das existentes no 

interior; demolição parcial da ala poente do edifício que se constata ser mais 

recente e fruto de sucessivas alterações, de forma a possibilitar a instalação da 

zona de entrada/receção da Casa-museu, hall de comunicação horizontal (com o 

jardim e piso térreo do edifício) e vertical (com a instalação de uma nova escada 
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e de um elevador acessível) e de um bloco de instalações sanitárias necessário 

para este tipo de equipamento. Referiu ainda, a existência de duas lojas na ala 

nascente do edifício, no piso 0, ocupadas pela loja comercial contígua ao edifício, 

cedidos pela antiga proprietária, e utilizados atualmente como armazém da 

referida loja. Assim, urge a decisão se esses espaços são para integrar a 

intervenção. Caso a intenção da Câmara recair sobre a sua não integração, torna-

se necessário tomar uma decisão sobre o que fazer com as duas portas que dão 

para o exterior e com a estrutura e pavimento do piso superior. ----------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e, após análise e discussão, deliberou por 

unanimidade baixar o assunto à DAG, para informação sobre o(s) artigo(s) 

matricial(ais) referente(s) às duas lojas na ala nascente do edifício, no piso 0, 

ocupadas pela loja comercial contígua ao edifício e utilizados atualmente como 

armazém da referida loja, bem como a posição do empresário sobre a 

disponibilização do espaço que atualmente ocupa.----------------------------------------

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

3.11 – PARQUE MUNICIPAL DE GÓIS/PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS 

Nº 2 – Foi presente a informação da DGUPA, datada de 21.06.2018, relativa à 

proposta de trabalhos a mais nº2 relativa à empreitada “Parque Municipal de 

Góis.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----O senhor Vice-presidente referiu que a  empreitada mencionada em epígrafe 

foi adjudicada por deliberação de Câmara de 25/10/2016, à empresa QTCivil, 

S.A., pelo valor de 838.077,37€ e o prazo de execução de 450 dias, tendo o 

contrato sido realizado em 9/12/2016, tendo o mesmo sido objeto de Fiscalização 

Prévia do Tribunal de Contas, visado em Sessão Diária de Visto da 1ª Secção do 

Tribunal de Contas de 8/02/2017. A consignação dos trabalhos foi realizada em 

11/04/2017, data a partir da qual se deu início à empreitada. Por deliberação de 

Câmara de 14/02/2018, foi aprovada a proposta de trabalhos a mais n.º 1, no valor 

global de 14.678,59€ + IVA, valor que representa a percentagem de 1.75% do 

valor da obra, enquadrado nos limites consagrados no artigo 370.º do CCP.-------

-----Prosseguiu, referindo que no decurso dos trabalhos realizados tem-se vindo 
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a detetar algumas situações que fruto da experiência adquirida noutras 

instalações da Câmara, foram elencadas diversas situações que carecem da 

adoção de medidas para adotar o edifício de condições para alojar de imediato 

os serviços municipais, tendo para o efeito dado conhecimento das mesmas, 

conforme descrição na informação técnica supra mencionada.-------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta de Trabalhos a Mais Nº2 da empreitada do Parque Municipal de Góis, 

no valor de valor total de 25.448,46€ + IVA.------------------------------------------------- 

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

3.12 – REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA E RUAS 

ENVOLVENTES/RELATÓRIO FINAL E MINUTA DE CONTRATO – Foi presente 

a informação da DGUPA, datada de 21.06.2018, relativa ao Relatório Final e 

Minuta de Contrato da requalificação da Praça da República.-------------------------- 

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

relatório final do júri do procedimento, nos termos do disposto no n.º 4 do artigo 

148º do CCP, designadamente a proposta de adjudicação da empreitada 

“REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA REPÚBLICA E RUAS ENVOLVENTES”, ao 

concorrente CARLOS GIL, LDA., pelo valor de 443.656,97 € + IVA, para um prazo 

de execução de 180 dias, por ser a proposta que, de acordo com a ordenação 

das propostas e face ao critério de adjudicação definido no n.º 18 do programa do 

procedimento, é a mais vantajosa e que se encontra nas condições legais e 

formais exigidas.-------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais deliberou, por unanimidade, aprovar a Minuta do Contrato, conforme 

previsto n.º 1 do artigo 98.º do Código dos Contratos Públicos.------------------------

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

3.13 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – O senhor Vice-presidente 

levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno de transferências 

correntes, datado do dia vinte e um de junho do ano em curso, cujo documento 

constitui o Anexo I da presente Ata.------------------------------------------------------------ 
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3.13.1 – Centro Social Rocha Barros – A Câmara tomou conhecimento e 

deliberou, por unanimidade, aprovar a referida transferência corrente no montante 

de dois mil euros, cuja finalidade é o apoio no funcionamento do PMID – Programa 

Municipal de Inclusão e Desenvolvimento.---------------------------------------------------- 

-----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 

Sampaio não participou na votação.-----------------------------------------------------------  

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

3.14 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL –  O senhor Vice-presidente 

levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno de transferências de 

capital, datado do dia vinte e um de junho do ano em curso, cujo documento 

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

3.14.1 – FILVAR – Associação Desportiva, Recreativa e Cultural da 

Filarmónica Varzeense – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, aprovar a referida transferência de capital no montante de cinco mil 

euros, cuja finalidade é aquisição de equipamento para a banda filarmónica.------ 

3.14.2 – Comissão de Melhoramentos de Algares – A Câmara tomou 

conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a referida transferência de 

capital no montante de cinco mil euros, cuja finalidade são obras de beneficiação 

da casa de convívio.------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.15 –  11ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 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 11ª alteração ao Orçamento Municipal para 

o Ano de 2018, que importa, no orçamento da parte da despesa, em 11.000,00€ 
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(onze mil euros) tanto nos reforços como nas anulações, cuja cópia constitui o 

Anexo III da presente Ata.------------------------------------------------------------------------- 

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

3.16 – 11ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 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 11ª alteração às Grandes Opções do Plano para o Ano 

de 2018, que importa em 10.000,00€ (dez mil euros) nos reforços  cuja cópia 

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

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

3.17 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA – A Câmara tomou conhecimento do 

total de movimentos da tesouraria do dia vinte e cinco de junho do ano em curso, 

no montante de um milhão, novecentos e trinta e quatro mil, quatrocentos e 

noventa e oito euros e trinta e dois cêntimos.---------------------------------------------- 

4 – APROVAÇÕES EM MINUTA: RENATO MIGUEL LEMOS 

QUEIROZ/PAGAMENTO DAS RENDAS EM ATRASO/BAR/RESTAURANTE 

DESIGNADO CASA DA NATUREZA; MUNICÍPIO DE SANTA MARTA DE 

PENAGUIÃO/GRANDE PRÉMIO DE PORTUGAL EN 2; MUNICÍPIO DE COIMBRA/48º 

RALI RAINHA SANTA; COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE MEGA 

CIMEIRA/CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE COMODATO; DESTINATURE – 

AGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DE TURISMO DA NATUREZA/CONVITE À 

ADESÃO; SUSPENSÃO PARCIAL DO PDM - PARECER CCDRC - APROVAÇÃO DA 

PROPOSTA DE SUSPENSÃO E DAS MEDIDAS PREVENTIVAS PELA CÂMARA 

MUNICIPAL PARA SER PRESENTE AO ÓRGÃO DELIBERATIVO; OBRAS 

PARTICULARES/LUÍS CARLOS DAS NEVES FERNANDES E LÍDIA RAQUEL 

DUARTE JOSÉ; ELABORAÇÃO DE PROJETO DE EXECUÇÃO DE “RECUPERAÇÃO 

E MUSEALIZAÇÃO DA CASA MUSEU ALICE SANDE”; PARQUE MUNICIPAL DE 

GÓIS/PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS Nº2; REQUALIFICAÇÃO DA PRAÇA DA 

REPÚBLICA E RUAS ENVOLVENTES/RELATÓRIO FINAL E MINUTA DE 
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CONTRATO; MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES; MAPA DE 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.--------------------------------------------------------------------- 

-----E, não havendo outros assuntos a tratar, o senhor Vice-presidente declarou 

encerrada a reunião, pelas treze horas, da qual, para constar, se lavrou a presente 

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

                 

          O Vice-presidente da Câmara Municipal,                 A Secretária, 

                 ________________________                      _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


