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A T A  D A  R E U N I Ã O  D E  

V I N T E  E  O I T O  D E  A G O S T O  D E  2 0 1 8  

 
 

-----No dia vinte e oito de agosto 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 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 e António Rui de Sousa Godinho Sampaio.---- 

------A senhora Presidente informou que presentemente integra o Executivo o 

senhor Rui Manuel Oliveira Rosa, em substituição da senhora Vereadora eleita 

pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, nos termos dispostos 

no nº1 do artigo 78º da Lei das Autarquias Locais, Lei nº169/99, de 18 de 

setembro.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Reunião foi secretariada pela Técnica Superior Andreia Rafaela Gaspar 

Vidal.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----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 – MUNICÍPIO DE SANTARÉM / 26ª VOLTA A PORTUGAL DO FUTURO 

LIBERTY SEGUROS------------------------------------------------------------------------------ 

3.3 – OBRAS PARTICULARES/ DIANNE ELIZABETH YOUNG---------------------- 

3.4 – OBRAS PARTICULARES/ MANUEL PAULO--------------------------------------- 

3.5 – OBRAS PARTICULARES/ JOSÉ ALVES-------------------------------------------- 
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3.6 – 15ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018----------------------------------- 

3.7 – 15ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018------------------------------------------------ 

3.8 – 2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ ANO 2018----------------------------------------- 

3.9 – 2ª REVISÃO ÀS GOP/ 2018------------------------------------------------------------- 

3.10 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL------------------------------------- 

3.10.1 – COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE CASÊLHOS E PORTELAS--- 

3.11 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA------------------------------------------------ 

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 renovando o seu agradecimento ao Executivo e a todas 

as entidades públicas e privadas que participaram nas Festas do Município 2018. 

De igual modo, renovou as suas felicitações ao Góis Moto Clube pelo sucesso da 

25ª Concentração Mototurística à qual a Câmara Municipal de Góis se associou 

com a inauguração de uma escultura alusiva às bodas de prata desta instituição, 

bem como a apoiou em várias vertentes para que este evento reunisse todas as 

condições para quem dele usufruiu. Pelo que, dirigiu o seu reconhecido 

agradecimento aos trabalhadores da Câmara Municipal por todo o trabalho 

realizado no decorrer desta iniciativa e após a mesma, uma vez que em termos 

de limpeza do espaço e zonas periféricas existe um redobrar de tarefas, as quais 

no próximo ano terão de ser reajustadas em termos ambientais, pelo que terá que 

ser delineada uma estratégia conjunta com a ERSUC e outras entidades por 

forma a que a concentração mototurística seja um EcoEvento.-------------------------

-----Prosseguiu, referindo que apesar da área da saúde não ser competência da 

Câmara Municipal, apraz-lhe mencionar que não se pode ficar alheio a alguns 

acontecimentos que têm ocorrido no concelho de Góis, pelo que irá solicitar 

reunião com o senhor Presidente do ACES Pinhal Interior Norte para debater 

algumas situações recorrentes, bem como outros assuntos, nomeadamente 

disponibilidade de pessoal para exercício de serviços administrativos, conforme 

solicitação remetida à Câmara Municipal, facto que se prende por duas 
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trabalhadores desta unidade de saúde terem solicitado mobilidade para outro 

centro de saúde. Sobre disponibilidade do mapa de pessoal da Câmara Municipal 

para exercer as suas funções em outras entidades públicas, referiu que irá reunir 

com o senhor Dr. Jaime Devesa, Diretor Distrital de Finanças de Coimbra, no 

sentido de clarificar a situação da trabalhadora da autarquia que exerce funções 

nos serviços locais de finanças, acrescendo a este assunto a situação do 

protocolo que a Câmara Municipal celebrou com a Autoridade Tributária para que 

esta entidade possa cobrar dívidas relativas a serviços prestados pela autarquia 

aos seus munícipes.--------------------------------------------------------------------------------

-----Mais referiu, que no p.p. dia 20.08.18 a ANMP remeteu um mail à Câmara 

Municipal, relativo à Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, Lei - quadro de 

transferências de competências para as autarquias locais e para as entidades 

intermunicipais, realçando o mesmo que de acordo com o artigo 44º a mesma só 

produz efeitos após a publicação dos diplomas sectoriais. Isto significa que o 

prazo previsto no nº 2 da alínea a) do artigo 4º (até 15 de setembro de 2018) não 

é eficaz antes da aprovação e publicação dos respetivos diplomas setoriais, não 

existindo presentemente qualquer matéria que possa ser objeto de deliberação 

dos órgãos das autarquias locais. Referiu ainda, que sobre este tema no dia de 

ontem foi rececionado um documento do senhor Secretário de Estado da 

Administração Local que no fundo vem reforçar esta situação no qual informa do 

teor da comunicação da DGAL, sobre a referida legislação, tendo esta entidade 

remetido à Câmara Municipal, no p.p. dia 17.08.18, informação sobre este 

normativo legal, tendo para o efeito dado conhecimento do teor da mesma. 

Referiu que as citadas comunicações são apenas o princípio de um assunto que 

terá que ser amplamente objeto de discussão e análise do Executivo, uma vez 

que a transferência de competências para as autarquias locais implica um 

conjunto de requisitos para os quais as Câmaras têm de estar devidamente 

dotadas dos mesmos.------------------------------------------------------------------------------

-----Terminou, referindo que no dia 21 de agosto foi publicada a Lei nº58/2018 a 

qual cria a Comissão Independente para a Descentralização, cuja missão consiste 

em proceder a uma profunda avaliação independente sobre a organização e 
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funções do Estado, devendo igualmente avaliar e propor um programa de 

desconcentração da localização de entidades e serviços públicos, assegurando 

coerência na presença do Estado no território, sendo a mesma composta por sete 

especialistas de reconhecido mérito, nacionais ou internacionais, com 

competências no âmbito das políticas públicas e a organização e funções do 

Estado, sendo os membros da Comissão e o seu coordenador são designados 

pelo Presidente da Assembleia da República, ouvidos os Grupos Parlamentares.-

-----Acrescentou, que a referida Lei pode ser uma oportunidade para os territórios 

de baixa densidade minimizando a dicotomia entre rural/urbano, interior/litoral e 

haver uma nova reorganização do estado e dos serviços públicos.-------------------

-----Concluiu, referindo que na próxima semana irá dar conhecimento da data para 

a apresentação pública do Projeto de Requalificação da Praça da República e 

Ruas evolventes, nomeadamente junto dos moradores e comerciantes, bem 

como todos quanto desejarem participar na mesma.--------------------------------------

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

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – Interveio o senhor 

Vereador José Alberto Domingos Rodrigues que iniciou a sua intervenção 

fazendo menção à Lei nº 50/2018, de 16 de agosto, Lei - quadro de transferências 

de competências para as autarquias locais e para as entidades intermunicipais, 

sendo seu entendimento que a mesma é de extrema importância para qualquer 

município, pelo que questionou quais os procedimentos que estão a ser tomados 

pela ANMP bem como pela CIM-RC, uma vez que se trata de um assunto que 

carece de sintonia por parte das entidades que esta lei envolve.-----------------------

-----De seguida, felicitou o seu amigo Rui Manuel Oliveira Rosa que no dia de hoje 

substitui a sua colega de bancada, integrando desta forma a Vereação do Grupo 

de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, desejando uma boa jornada de 

trabalho.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----De igual modo, felicitou a Sociedade de Instrução e Recreio de Lares, Figueira 

da Foz, pelo XVIº Estágio Técnico Artístico, formação ocorrida em Góis e que 

envolveu cerca de 80 jovens, tendo esta iniciativa culminado com o concerto 

solidário cuja receita reverteu a favor da Associação Humanitária de Bombeiros 
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Voluntários de Góis. Quanto às Festas do Município e à 25ª Concentração 

Mototurística referiu que faz suas as palavras de agradecimento proferidas pela 

senhora Presidente, por entender que se tratam de dois eventos que dinamizam 

e promovem o concelho de Góis. ---------------------------------------------------------------

-----Quanto à limpeza das faixas de gestão de combustível, referiu que se trata de 

um assunto que tem sido abordado em várias reuniões do órgão executivo, pelo 

que lhe apraz mencionar que foi abordado por alguns munícipes relativamente à 

limpeza dos terrenos adquiridos recentemente pela Câmara Municipal nas 

Canaveias – Vila Nova do Ceira, uma vez que um dos terrenos, junto à ponte, a 

arborização está a tapar um candeeiro, impossibilitando a projeção de iluminação, 

pelo que solicitou que a Câmara Municipal intervenha de forma a corrigir esta 

situação. -----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Sobre este assunto, o senhor Vereador Mário Barata Garcia referiu que os 

citados terrenos aquando a proposta de aquisição da Câmara Municipal aos 

proprietários careciam de ser cadastrados, pelo que foi realizada apenas nas 

extremas destes limpezas no sentido de ter conhecimento da localização dos 

marcos para que a Câmara Municipal possa vir a tomar posse definitiva dos 

mesmos e realizar os devidos trabalhos.------------------------------------------------------

-----O senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues, prosseguiu referindo 

que como elemento integrante da Comissão de Acompanhamento da 

Implementação das Medidas Aprovadas em Conselho de Ministros quanto aos 

incêndios, desejava ter conhecimento do ponto de situação dos subsídios a 

atribuir pela CCDRC relativos às casas de 1ª habitação que foram destruídas pelo 

incêndio ocorrido em junho do passado ano.-------------------------------------------------

-----Sobre a questão apresentada das Canaveias, a senhora Presidente referiu 

que se existe um poste de iluminação pública que está a ser tapado pela 

arborização ali existente, irá dar indicações aos serviços para que junto do 

proprietário  tome das devidas diligências para que se possa proceder à limpeza 

do excesso de florestação ali existente. Sobre a questão da Comissão de 

Acompanhamento da Implementação das Medidas Aprovadas em Conselho de 

Ministros  referiu que se tratou de um assunto presente em reunião da Câmara 
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Municipal pelos senhores Vereadores eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis, pelo que é seu entendimento que o senhor Vereador 

José Alberto Domingos Rodrigues pode promover uma reunião para abordagem 

do referido assunto, sendo sua opinião que poderá, na qualidade de Presidente 

da Câmara Municipal, proceder aos devidos esclarecimentos, porém entende que 

em sede do Executivo deverá fazê-lo à Vereação e não a um elemento da 

Vereação que integra essa Comissão. Ainda sobre este tema, referiu que a citada 

Comissão de Acompanhamento deveria fazer um acompanhamento continuado 

das referidas medidas. Mais referiu, que na qualidade de Presidente da Câmara 

Municipal, trata-se de um assunto prioritário, e tem vindo a tomar algumas 

démarches sobre o mesmo, referindo que no dia de ontem ao colocar via 

telemóvel uma questão sobre o tema ao senhor Chefe da DGUPA, 

nomeadamente quanto aos processos em curso relativos aos incêndios de junho 

de 2017, foi surpreendida por uma mensagem no sentido de contatar os serviços, 

uma vez que não estava ao serviço, pelo que expressou vivamente o seu sentido 

protesto em virtude de no seu percurso de trabalho na Câmara Municipal nunca 

se deparou com uma situação semelhante, não permitindo que os serviços tomem 

estes procedimentos. Referiu ainda, que é do seu conhecimento que quanto às 

habitações que foram destruídas no incêndio ocorrido de outubro 2017, cujo o 

montante é superior a 25 mil euros a entidade responsável é a CCDRC, sendo 

que, presentemente, ainda nenhuma das habitações cujo processo de 

recuperação é da competência da referida entidade as obras de recuperação 

ainda não foram iniciadas, facto que lamenta. Ainda nesta matéria, referiu ter 

solicitado esclarecimentos à CCDRC pelo que  irá facultar o documento remetido 

pela senhora Prof. Doutora Ana Abrunhosa o qual esclarece todas as questões 

apresentadas, tendo feito uma breve alusão ao conteúdo do mesmo. Sobre os 

investimentos até aos 5 mil euros e superiores até aos 25 mil euros, referiu que 

se havia duas opções poderia ser o proprietário da habitação a realizar as 

referidas obras ou a Câmara Municipal a ser intermediária neste processo, 

havendo algumas habitações que já foram objeto de obras. Quanto a outros 

processos, referiu que temos a situação da estabilização de emergência tendo 
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sido a empreitada adjudicada a empreitada à empresa Floponor, tendo sido 

adjudicada à Advanced Green a empreitada do Fundo Ambiental, existindo ainda, 

dois processos estão a ser objeto de visto do Tribunal de Contas. Quanto às 

pavimentações relativas ao incêndio de junho de 2017, referiu que se trata de um 

processo que está praticamente encerrado, uma vez para as requalificações nas 

pavimentações que foram destruídas no incêndio de outubro do ano de 2017 

ainda não abriu qualquer aviso para o efeito.------------------------------------------------

-----Interveio o senhor Vereador substituto Rui Manuel Oliveira Rosa que após 

saudação a todos os presentes, agradeceu a maneira afável com que foi recebido 

neste órgão para integrar, ainda que seja no dia de hoje, o Executivo municipal, 

esperando estar à altura no tratamento dos assuntos que irão ser objeto de 

análise e deliberação, sendo sua intenção dar o seu melhor pelos goienses e o 

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

-----Continuou, referindo comparar o concelho de Góis a um balão, o qual 

presentemente se encontra quase vazio, e aproximando a época invernal, apesar 

de vez enquanto ser objeto de um sopro com alguns eventos, irá continuar a 

esvaziar-se até que chega a época balnear e o mesmo volta a levar uma lufada 

de ar e praticamente fica cheio, fruto de alguns que ainda, escolhem como destino 

do seu período de férias o nosso concelho e naturalmente da excelência da 

concentração mototurística. Prevaleceu-se da oportunidade para congratular a 

Direção do Góis Moto Clube pelo meritório trabalho que desenvolve, bem como 

todos os voluntariados que anualmente se associam a este evento que contribui 

significativamente para que o concelho seja divulgado. Contudo, após a 

concentração mototurística o balão rebenta e dá-se início a um novo balão que 

somente se verifica cheio no mês de agosto fruto deste grande evento, facto que 

se tem notado ao logo de alguns anos a esta data. ---------------------------------------

-----Mais referiu, que um dos problemas com que se debate o nosso concelho é a 

desertificação, lembrando que apesar de não se considerar velho, desde a sua 

juventude até ao presente o concelho já perdeu mais de metade da população a 

um ritmo muito elevado, considerando que a responsabilidade cai sobretudo no 

Executivo, uma vez que ainda não delineou uma estratégia para a fixação de 
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pessoas, a qual passa sobretudo pela criação de novas oportunidades ao nível 

de emprego, uma vez que sem emprego não há fixação de pessoas. Referiu que 

é do conhecimento de todos que o tecido empresarial do concelho é fraco, tendo 

sido anunciado que a empresa Lusiaves pretende implementar duas unidades em 

Góis, pelo que espera que seja um ponto de partida para a empregabilidade e 

aumento na economia concelhia. Porém, é um facto que muito ainda há a fazer 

no sector económico do concelho pelo que deseja que a Câmara Municipal 

continue a investir no incentivo ao empreendedorismo através do Gabinete que 

criou para o efeito para que a Câmara Municipal não seja a primeira entidade 

empregadora do concelho, pelo que se deve incentivar ao empreendedorismo. --

-----Quanto à área da agricultura, referiu que estamos num concelho que a pratica 

a agricultura de subsistência, apesar de existir alguns empreendimentos neste 

sector entende que muito mais poderia ser feito se houvesse alguns incentivos. -

-----Quanto ao sector florestal referiu que a indústria existente é praticamente 

insignificativa, sendo que há muito trabalho que poderá ser realizado nesta área, 

questionando se a Câmara Municipal tem algum projeto para reorganização da 

floresta, uma vez que entende que se trata de um sector que poderá em muito 

desenvolver economicamente o nosso território. Ainda neste sector, referiu o  

Protocolo de Colaboração celebrado entre a empresa ALTRI Florestal, S.A., o 

Município de Góis e a Associação Florestal do Concelho de Góis, o qual irá com 

certeza contribuir positivamente para as boas práticas neste campo. Acrescentou 

que desejava ter conhecimento sobre qual a rentabilidade da Oitava e da 

Carvalhinha.------------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto ao sector do turismo, referiu que tem sido feito um grande 

investimento nesta área, sendo seu entendimento não existir um equilíbrio entre 

o seu custo e o proveito, i.e., tem-se gasto muito dinheiro no concelho porém 

entende que não se tem proveito, não em termos económicos, mas sim em termos 

populacional, reconhecendo a inexistência de estruturas para captar o 

investimento, sendo apenas visível aquando o “balão cheio” um aumento de 

significativo da população,  pelo que entende que o turismo é uma área que terá 

que ser bem estudada e projetada por forma a que seja uma fonte de rendimento 
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concelhio, a qual não passa somente pela vila, mas sim por todas as aldeias das 

nossas freguesias.---------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ainda nesta área, referiu os parques de merenda existentes no concelho, 

alguns dos quais em certas alturas do ano estão completamente abandonados, o 

que em termos de divulgação turística o desmazelo destes em nada contribuiu 

para a divulgação positiva do concelho. Quanto às praias e zonas fluviais 

existentes  no concelho, somente no presente ano é que houve uma maior 

divulgação das mesmas, entendendo que se deve ao facto do rio Ceira no 

presente ano não reunir as condições desejáveis a banhos, sendo sua opinião 

que devem todas estas zonas de lazer serem objeto de promoção e divulgação, 

por forma a dar também uma maior visibilidade a todas as freguesias do concelho. 

Uma outra zona de lazer que considera que poderia estar bem mais divulgada e 

dinamizada é o Cerro da Nossa Senhora da Candosa, não somente pela sua 

envolvência, mas sim pelo investimento económico realizado nesta zona, o qual 

necessita de ser um polo de atratividade a quem nos visita.  Ainda sobre a 

valorização da natureza, referiu que poder-se-ia efetuar mais percursos 

pedestres, nomeadamente na zona do Penedo com alguns abrigos e zonas de 

descanso, por forma a dar uma maior visibilidade desta obra natural.---------------- 

-----Quanto ao rio Ceira, referiu que todos sabem que “o rio está doente”, apesar 

de algumas intervenções realizadas de forma a limpar o leito do rio as mesmas 

foram ineficazes, pelo que o rio deve ser assunto que deverá estar na ordem do 

dia, não pelo facto de se encontrar sujo, fruto das intempéries ocorridas, mas sim 

no âmbito da captação de água para consumo humano, sugerindo que deveria 

ser efetuado um estudo no sentido de poder ser feita captação em outras zonas, 

para que futuramente não sejamos vítimas da falta de água.---------------------------

-----Sobre eventos promocionais, referiu que o Góis Moto Clube é a instituição que 

mais tem contribuído para a divulgação concelhia pelo que seria de todo interesse 

se as freguesias celebrarem um protocolo com esta entidade por forma a que 

possam também dar o seu contributo junto de quem nos visita aquando a 

realização dos seus eventos. Quanto às Festas do Município, considera que as 

mesmas deveriam ser realizadas num período mais distante da concentração 
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mototurística para que a afluência de público se registasse em dois momentos 

diferentes, pelo que tratando-se de dois eventos contínuos, a imagem que fica é 

que de facto somente durante uma semana acontece um acontecimento na vila.-

-----Em matéria de cultura, referiu que o concelho de Góis não está mal  pelo facto 

da existência de alguns grupos excelentes, nomeadamente em termos de bandas 

filarmónicas, folclore, coros, entre outros grupos que dinamizam outras áreas 

culturais, sendo que a Casa da Cultura tem sido  palco de algumas iniciativas que 

reputa de excelentes, combatendo a sazonalidade que se verifica nas épocas 

baixas. Uma outra Associação Cultural que merece o seu apreço é a 

RaizVanguarda a qual tem dinamizado com os seus programas várias áreas 

culturais, algumas destas distinguidas internacionalmente, pelo que considera 

que a Casa do Artista seria o imóvel apropriado para que esta associação 

pudesse desenvolver, ainda mais, toda a sua programação, realçando que a 

mesma tem trazido muitos artistas de diversos países, pelo que a situação de 

cedência do referido imóvel deveria ser repensada.---------------------------------------

-----Quanto à gestão da Câmara Municipal, nomeadamente em termos de 

recursos humanos, é seu entendimento que a mesma deveria ser reorganizada 

por forma a que houvesse uma maior eficácia do serviços, salientado que 

presentemente há um maior número de trabalhos a ser feito por terceiros que 

eventualmente poderiam ser realizados por administração direta, uma vez que 

quando havia um menor número de trabalhadores verificava-se um maior número 

de trabalhos realizados pelos mesmos. Acrescentou, que muitos munícipes 

dirigem-se à Câmara Municipal ou contactam para comunicarem com a senhora 

Presidente da Câmara Municipal e sistematicamente obtêm como resposta que 

não se encontra nos Paços do Concelho, entendendo a sua pessoa que estará 

no exercício das suas funções em outras entidades, porém devem as Chefias 

trabalhar no sentido de poderem na ausência da presidência prestarem 

informação, sobre alguns dos assuntos que os munícipes desejam colocar 

superiormente, realçando que também devem os trabalhadores estarem 

motivados a exercer as suas funções, uma vez que a motivação  é um forte 

contributo para o sucesso da instituição.------------------------------------------------------
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-----Sobre a questão dos trabalhos efetuados por terceiros, entidades exteriores 

à Câmara Municipal, a senhora Presidente informou que muitos dos trabalhos 

existentes não poderão efetivamente serem realizados pelos trabalhadores da 

Câmara Municipal pelos mesmos  carecerem de equipamento que a autarquia 

não dispõe, como é o caso de maquinaria para empreitadas de requalificação da 

rede viária entre outros equipamentos destinados somente a alguns 

investimentos em áreas específicas.----------------------------------------------------------- 

-----O senhor Vereador substituto continuou, referindo que quanto ao mercado 

municipal, referiu tratar-se de uma lacuna na nossa vila, pelo que sendo um tema 

que tem vindo a ser debatido há já alguns anos, era de todo importante que este 

investimento fosse realizado. Quanto à requalificação da Praça da República, 

entende ser um investimento necessário, contudo na sua opinião seria mais 

importante investir no mercado municipal.---------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou o senhor Vereador substituto Rui Manuel 

Oliveira Rosa que a requalificação da Praça da República foi objeto de um 

Programa direcionado a esta área e que foi objeto de candidatura e aprovação, 

pelo que irá ser comparticipado em cerca de meio milhão de euros.------------------

-----O senhor Vereador substituto Rui Manuel Oliveira Rosa referiu que quando 

mencionou a requalificação da Praça da República apenas o fez não em termos 

financeiros, mas sim em prioridades para o concelho.------------------------------------

-----Fez ainda referência às acessibilidades ao concelho, realçando que nunca o 

Executivo teve peso político para que o governo intervencionasse nesta área no 

concelho, facto lamentável uma vez que sem acessibilidades dignas também não 

há um desenvolvimento desejável.-------------------------------------------------------------- 

-----Quanto às limpezas, referiu que a entrada do concelho na zona limítrofe ao 

concelho da Lousã necessita urgentemente de ser intervencionada, uma vez que  

torna-se difícil a visualização das placas ali existentes.-----------------------------------

-----Acrescentou, que no Bairro de S. Paulo na via de acesso à Associação de 

Desenvolvimento Integrado da Beira Serra existe um terreno junto à EN 2 que 

carecia de ter um muro, uma vez que é a única propriedade cuja falta do mesmo 
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se verifica. Ainda no Bairro de S. Paulo referiu a necessidade de requalificação 

da Av. Padre António Dinis.---------------------------------------------------------------------- 

-----Sobre a questão  das limpezas a senhora Presidente informou que cabe às 

Infraestruturas de Portugal a  limpeza da EN342, porém aquando a limpeza das 

estradas municipais tem dado indicações para a empresa a quem a Câmara 

Municipal adjudica esse trabalho efetue também limpeza no local que sinalizou.-- 

-----Terminou, referindo que o Executivo foi escolhido pelo povo, pelo que apelou 

que haja entendimento da resolução dos assuntos de interesse para o município.-

-----A senhora Presidente informou que subscreve algumas das propostas 

apresentadas pelo senhor Vereador substituto Rui Manuel Oliveira Rosa, 

realçando que a preocupação da Câmara Municipal em relação aos assuntos que 

apresentou é permanente não só na questão da desertificação, mas também na 

questão do investimento, sendo que se está a trabalhar em várias frentes, 

salientando que o processo da empresa Lusiaves está em curso. Mais informou, 

que recentemente uma empresa apresentou uma proposta para um projeto para 

a Oitava pelo que oportunamente será o mesmo do conhecimento do Executivo. 

No que concerne ao turismo referiu que o concelho necessita de um equipamento 

hoteleiro que ao longo de todo o ano tenha capacidade para receber eventos em 

época baixa, uma vez que muitas vezes há vontade de dinamizar algumas 

iniciativa em Góis, porém somos confrontados com a questão do alojamento. No 

que concerne ao calendário das Festas do Município, referiu que o Feriado 

Municipal  é no dia 13 de agosto, pelo que se o senhor Vereador substituto Rui 

Manuel Oliveira Rosa lhe questionar qual a sua opinião da massificação no mês 

de agosto, subscreve, em virtude de se viverem dez dias em que de facto há um 

aumento relativo ao número de pessoas no concelho, salientando que a feira das 

tasquinhas é realizada nesta altura face ao movimento existente, uma vez que 

estas são exploradas por instituições locais sem fins lucrativos e pessoal 

voluntário, cujo objetivo é a recolha de receita a fim de ser aplicada na 

dinamização das suas ações.--------------------------------------------------------------------

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

iniciou a sua intervenção dirigindo os seus cumprimentos ao senhor Rui Manuel 
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Oliveira Rosa, por na presente reunião integrar o Executivo, congratulando-se 

pela intervenção que realizou, em virtude de ter abordado um conjunto de 

assuntos que são fulcrais para o concelho,  tendo já alguns sido objeto de 

intervenção em anteriores reuniões do Executivo, pela preocupação que é comum 

a todos. Referiu rever-se nas palavras proferidas pela senhora Presidente 

relativamente às Festas do Município e à 25ª Concentração Mototurística, 

aproveitando a oportunidade para referir que um dos problemas deste último 

evento tem a haver com questões do foro ambiental, nomeadamente à 

proliferação dos copos de plástico, sendo que esperava que a Sociedade Central 

de Cervejas e Bebidas, S.A.  – Cerveja Sagres tivesse posto no presente ano em 

prática o que a Super Bock Bebidas, S.A. tem vindo a fazer em alguns festivais 

que patrocina, colocando à venda copos reutilizáveis, permitindo desta forma 

diminuir o número de copos de plástico desperdiçados, minimizando o impacto 

ambiental, bem como diminuindo significativamente os resíduos que ficam 

espalhados no chão dos eventos, sendo visível por todos a quantidade de copos 

de plástico que ficam espalhados no recinto da concentração e espaços limítrofes. 

Ainda sobre boas práticas, referiu que após a concentração mototurística, devem 

as ruas e alguns espaços da vila de Góis  serem lavados, em virtude destes 

ficarem nalguns sítios com maus cheiros, tarefa que poderá ser realizada 

conjuntamente com a Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

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

-----No que concerne à cobrança coerciva de dívidas existentes ao município, no 

âmbito do protocolo celebrado com a Autoridade Tributária, nomeadamente do 

que diz respeito às dívidas do consumo de água relembrou que no processo de 

execução fiscal, a instauração e os diversos incidentes que podem ocorrer no seu 

decurso, podem determinar a interrupção do prazo de prescrição.--------------------

-----No que concerne à transferência de competências, referiu que espera que não 

aconteça o que se tem verificado relativamente aos incêndios ocorridos no 

passado ano, i.e., existe e foi criada uma imensa legislação sobre o assunto, 

porém verifica-se que a sua execução tem constituído um problema, o que leva a 

que muitos dos processos fiquem pendentes, pelo que se trata de uma situação 



 
 

 

14 

 

que tem de ser devidamente analisada e ponderada, para que o Executivo possa 

tomar as opções que melhor sirvam os interesses do concelho.-----------------------

-----Em relação aos contentores do lixo existentes no concelho, referiu a 

existência de alguns que se encontram bastante sujos, tanto no seu interior como 

no exterior, o que muitas vezes dificulta a descarga dos detritos caseiros no 

mesmo, pelo que sendo intenção da Câmara Municipal a aquisição de mais 

contentores, sugeriu que se podia optar pelo que têm um pedal para abertura da 

tampa, a fim de facilitar a colocação dos detritos no mesmo.--------------------------- 

-----Prosseguiu, referindo que no presente ano optou por gozar as suas férias 

recaiu no concelho de Góis, tendo tido oportunidade de visitar  diversas aldeias  

das nossas freguesias e algumas das suas zonas de lazer inseridas nos nossos 

espaços verdes, pelo que comparou o turismo que é feito no arquipélago dos 

Açores,  em que a potencialidade destas ilhas está na exploração do seu espaço 

natural, aposta que também poderia ser feita no nosso concelho, pelo facto de 

possuir características naturais que permitem tomar essa opção e torná-lo um 

destino procurado durante todo o ano. Neste sentido, referiu que a Câmara 

Municipal deveria delinear uma estratégia na área do turismo, conjuntamente com 

as freguesias, técnicos do município e algumas empresas deste ramo, para que 

se realize um trabalho que possa permitir uma oferta turística diferente a quem 

nos visita, que envolva os operadores das áreas do comércio, restauração e 

hotelaria existente no concelho, bem como outros agentes económicos que 

desenvolvem a sua atividade no nosso território, para que possamos ter um 

turismo não somente sazonal mas sim ao longo de todo o ano.------------------------

-----Abordando a questão relacionada com a limpeza das faixas de gestão, referiu 

que foi iniciada a mesma na estrada do Vale do Ceira, contudo verifica-se que 

esta ainda não se encontra finalizada, uma vez que é visível que da localidade da 

Cabreira em diante, ainda não foi realizada qualquer intervenção, havendo muita 

erva e mato em ambas as bermas, encontrando-se esta via em bastante perigosa 

para quem por ali circula. Referiu que em visita às localidades de Soito e Malhada, 

pôde constatar que a via de acesso necessita de ser intervencionada, o mesmo 

acontecendo ao nível da segurança, na via de acesso a Ádela e ao Açor,  não 
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tendo conhecimento se está previsto a colocação de rails de proteção neste 

circuito, uma vez que entende que a colocação destes terá que ser uma questão 

prioritária, para evitar que possam acontecer acidentes que mais tarde venhamos 

a lamentar. Mais referiu, que pôde verificar a existência de duas habitações em 

Ádela, que foram destruídas pelo incêndio florestal ocorrido no passado ano, 

encontrando-se as mesmas até à data sem qualquer tipo de intervenção. Verificou 

igualmente, que a capela desta localidade se encontra restaurada, tendo ainda 

constatado por conversas que manteve com alguns residentes, que o problema 

da falta de comunicações, já diversas vezes abordado em sede de reunião do 

executivo se mantém, pelo que deverão ser tomadas providências tendentes à 

sua resolução. Referiu ainda, que pôde constatar que a ligação da EN2 até à 

aldeia da Folgosa, se encontra pavimentada, verificando-se que está a ser 

efetuada  a limpeza da faixa de gestão de combustível. Ainda nesta matéria, 

referiu que pôde constatar que também foi efetuada a limpeza na faixa da direita 

na via entre Carvalhal do Sapo e Aldeia Velha, tendo os resíduos ficado no local, 

não tendo sido realizado qualquer trabalho na margem esquerda. Provavelmente 

ainda não se encontra finalizado, porém o trabalho efetuado deveria na sua ótica 

merecer um outro tratamento. Referiu que a via de acesso à localidade de 

Povorais também necessita de ser intervencionada, numa curva bastante 

perigosa, na qual ocorreu um desmoronamento, sendo do seu conhecimento que 

a Câmara Municipal já se encontra informada sobre a situação. Na via de acesso 

às aldeias de S. Martinho, Piães e Vale de Godinho, referiu que  também o piso 

necessita de ser intervencionado, realçando que uma parte deste na zona de Vale 

de Godinho, apesar de já ter sido intervencionado encontra-se novamente em 

mau estado. Na via que serve a localidade de Luzenda, referiu a existência  da 

derrocada de um muro particular para a via de circulação, pelo que terá que ser 

tomado procedimento junto do proprietário para que reponha a situação, em 

virtude de a mesma estar a obstruir a via de comunicação. Na vila de Góis, referiu  

a inexistência de iluminação pública na ponte de acesso ao Parque do Cerejal, 

realçando que a rede de iluminação desta zona de lazer deveria ser revista. 

Referiu ainda, que em anterior reunião do Executivo referenciou a necessidade 
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do percurso pedonal entre a praia da Peneda e do Pêgo Escuro carecer de ser 

reparada em algumas zonas, facto que veio a acontecer, porém na zona deste 

percurso para pessoas com mobilidade reduzida não houve qualquer tipo de 

intervenção encontrando-se o piso em avançado estado de degradação, tendo 

para o efeito apresentado algumas fotografias, pelo que também este poderia 

efetivamente ter sido intervencionado.---------------------------------------------------------

------Por último, referiu-se à situação de um munícipe com problemas de saúde, 

que o serviço de ação social da autarquia tem apoiado e acompanhado. Porém, 

atualmente verifica-se que a pessoa em causa, em face da pequena pensão que 

aufere e dos encargos que tem, não tem meios financeiros para a aquisição da 

totalidade da medicação que necessita, pelo que solicitou que seja verificada a 

situação por parte das técnicas do serviço de ação social do Município.------------ 

-----A senhora Presidente referiu estar atónita com as palavras mencionadas pelo 

senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio no que concerne à 

limpeza das faixas de gestão de combustível no Vale do Ceira  por estas estarem 

estagnadas, em virtude destas terem sido adjudicadas a uma empresa, pelo que 

informou que irá tomar as devidas diligências junto da mesma no sentido desta 

proceder aos devidos esclarecimentos do porquê do trabalho adjudicado não 

estar concluído. Quanto à situação da limpeza da estrada entre Carvalhal do Sapo 

e Aldeia Velha informou que irá indagar sobre o que se passa. Em relação à 

colocação dos rails de proteção referiu que irá solicitar informação ao Técnico  

que acompanha as empreitadas em curso.---------------------------------------------------

-----Relativamente à situação de âmbito social mencionada pelo senhor Vereador 

António Rui de Sousa Godinho Sampaio referiu ser conhecedora da mesma, 

tratando-se de uma situação que reúne um conjunto de motivos para a pessoa 

em questão estar revoltada com o seu atual contexto.------------------------------------

-----Referiu, que no âmbito de apoios cabe à Segurança Social Distrital tudo o que 

sejam prestações pecuniárias, i.e., apoios económicos para a ação social que não 

sejam na área da habitação. Em situações de emergências sinalizadas pelas 

técnicas da ação social, as mesmas são remetidas à Rede Local de Inserção 

Social ou ao Serviço Local de Segurança Social. Posteriormente, são avaliadas 
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pelos serviços referidos e colocados à consideração superior, sendo que por 

vezes se torna um procedimento moroso. Face a essa morosidade, a Câmara 

Municipal recorre à resposta do PMID – Programa Municipal de Inclusão e 

Desenvolvimento, gerido pelo Centro Social Rocha Barros, financiado pela 

Câmara Municipal, por forma a fazer face imediata às situações sociais de 

urgência, em regime de empréstimo, quer seja aos agregados familiares, quer 

sejam às entidades promotoras dos apoios económicos (RLIS e ISS). --------------

------Mais referiu, que num futuro próximo a Câmara Municipal irá subscrever o 

Programa abem: Rede Solidária do Medicamento cuja missão é dar resposta aos 

problemas de acesso ao medicamento, motivados pelo atual contexto 

socioeconómico de algumas famílias, tendo sido para o efeito elaborado um 

estudo minucioso de todos os agregados familiares que poderão ser beneficiários 

deste programa, pelo que oportunamente será um assunto do conhecimento do 

Executivo.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Referiu ainda, que quanto à situação apresentada sobre o munícipe em 

causa a ação social da Câmara Municipal está a acompanhar, pelo que irá 

solicitar o ponto de situação deste processo.------------------------------------------------ 

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia apresentando as suas 

felicitações ao senhor Rui Manuel Oliveira Rosa por integrar na presente reunião 

a bancada do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis. ---------------

-----No que respeita às acessibilidades no concelho referiu que no dia de ontem 

a  Infraestruturas de Portugal (IP) anunciou que irá investir mais 100 milhões de 

euros em conservação corrente da Rede Rodoviária Nacional (RRN) ao longo dos 

próximos três anos, cabendo ao distrito de Coimbra 6,1 milhões de euros para 

investimento na rede viária, realçando que tal valor é insuficiente suprir as 

necessidades de intervenção em todas as estradas mesmo que só fosse 

destinado ao nosso concelho. Neste sentido, entende que deveria apresentada 

uma reivindicação a quem de direito relativamente à melhoria  das condições de 

acessibilidades ao nosso concelho. ------------------------------------------------------------

-----No que respeita às Festas do Concelho dirigiu o seu reconhecido 

agradecimento a todos quanto voluntariamente se prestam a organizar estes 
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eventos e festas populares religiosas ou não, em todas as freguesias, e que criam 

assim oportunidades e hábitos de encontro e de reencontro entre os seus 

conterrâneos,  reconhecimento extensivo aos trabalhadores e colaboradores da 

Câmara Municipal pelo trabalho que exercem durante o verão junto dessas 

entidades organizadoras desses eventos. No período em que decorreu a 

concentração mototurística, referiu que pode constatar que os trabalhadores da 

Câmara Municipal conseguiram garantir condições para que este extraordinário 

evento decorresse como é habitual, pois  alguns imprevistos  que ocorreram no 

decorrer da mesma foram de imediato resolvidos, facto que se congratula e por 

isso dirigiu a todos esses trabalhadores uma palavra de reconhecimento e 

agradecimento pela disponibilidade e empenho na resolução dessas ocorrências 

num prazo muito curto contribuindo assim também e mais uma vez para o 

sucesso da concentração moto turística de 2018.------------------------------------------ 

-----No que respeita às palavras proferidas pelo senhor Vereador substituto Rui 

Manuel Oliveira Rosa relativamente a que no verão há uma maior dinâmica no 

concelho e posteriormente essa dinâmica claramente diminui, reconhece essa 

situação pelo que concorda que deveria ser estudada uma estratégia capaz de 

criar atração de pessoas também no restante período do ano.-------------------------

-----Referiu que o concelho irá ter a oportunidade de instalação de uma  nova 

unidade industrial, a Lusiaves, informando que já foi apresentado o pedido de 

estudo de impacto ambiental tanto para o Vale da Lapa como para a Carvalhinha, 

e que segundo informação que recebeu iriam ser recebidas pelo Município os  

pedidos de informação prévia para as obras que pretendem executar. Porém, 

continuou, referiu tratar-se de um investimento que não irá por si só  criar um 

ambiente de dinamização industrial do concelho. Daí que também se deva 

reconhecer o esforço e empenho de outras empresas sediadas no concelho, 

tendo dado o bom exemplo da TransSerrano pelo trabalho desenvolvido na área 

do turismo aventura.-------------------------------------------------------------------------------- 

-----No que respeita à questão sobre a reparações das primeiras habitações que 

foram destruídas no incêndio de junho do ano de 2017, no concelho de Góis 

verificou-se duas situações, estando este processo concluído. Quanto à questão 
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das habitações que foram destruídas no incêndio de outubro do passado ano 

informou que todas as situações cujo montante necessário para a recuperação é 

inferior a 25 mil euros estão praticamente resolvidas, sendo que as de montante 

superior  são da competência da CCDRC tendo as obras sido adjudicadas a uma 

empresa. Ainda sobre os incêndios, informou que quanto ao de junho as 

infraestruturas que foram sujeitas a candidatura, havendo algumas destas em 

fase de conclusão e outras em curso, havendo alguns processos que estão para 

emissão de parecer do Tribunal de Contas. ------------------------------------------------- 

-----No que respeita às requalificações da rede viária informou que a empreitada  

referente à sinalização rodoviária terminará no dia 24.09.18, sendo que a das 

pavimentações terminará no dia 02.10.18. No que respeita à requalificação da 

estrada entre Soito e Malhada, informou que a Câmara Municipal apresentou uma 

candidatura para a requalificação de algumas vias que foram afetadas pelo 

incêndio de outubro do ano de 2017, havendo uma garantia que irá haver apoio 

do Fundo de Emergência da União Europeia, tendo a listagem apresentada pela 

Câmara Municipal sido objeto de aprovação por parte da CCDRC, porém ainda 

não se dispõe de informação concreta da data em que abrirão as candidaturas a 

estas ajudas. ---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou que em reunião com a CCDRC propôs que os 

cerca de trezentos mil euros que ficaram libertos dos incêndios de junho de 2017, 

pudessem ser aplicados na requalificação de estradas que ficaram degradadas 

em outubro passado, pelo que aguarda resposta oficial nesse sentido. Mais 

informou que a proposta apresentada pela Câmara Municipal relativa 

levantamento de prejuízos a outubro de 2017 mereceu o parecer positivo da 

CCDRC, porém ainda não pode ser apresentada qualquer candidatura para 

efeitos de financiamento uma vez que ainda não foi aberto Aviso para o efeito.---

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

referiu que alguém que frequenta o rio Ceira o interpelou sobre o estado do rio, 

uma vez que a abundância de peixe desceu significativamente, sendo que os que 

ali existem pela sua cor devem estar doentes, sendo um dos fatores a falta de 
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alimento, uma vez que é no fundo do rio que estes buscam o seu alimento, pelo 

que solicitou que a Câmara Municipal intercedesse nesta situação.------------------ 

-----A senhora Presidente informou o senhor Vereador que  a sua questão irá ser 

apresentada a um técnico da área para que possa proceder análise da situação, 

pelo que oportunamente prestará informação sobre este assunto.-------------------- 

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

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

----- Não houve intervenções.----------------------------------------------------------------- 

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 catorze de agosto de dois 

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

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

Administrativo, o senhor Vereador substituto Rui Manuel Oliveira Rosa não 

participa na votação por não ter estado presente na sessão a que a mesma 

respeita.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.2 – MUNICÍPIO DE SANTARÉM / 26ª VOLTA A PORTUGAL DO FUTURO 

LIBERTY SEGUROS – A senhora Presidente informou que 5 a 9 de Setembro irá 

decorrer a 26ª Volta a Portugal do Futuro Liberty Seguros. Neste sentido, informou 

que o Município de Santarém solicitou parecer sobre a aprovação do percurso no 

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

-----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.------- 

3.3 – OBRAS PARTICULARES/ DIANNE ELIZABETH YOUNG – Foi presente a 

informação da DGUPA, datada de 16.08.2018, relativa à construção de piscina, 

pérgula e barbecue de apoio a habitação unifamiliar requerida por Dianne 

Elizabeth Young, sito em Bordeiro, freguesia de Góis.------------------------------------ 
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-----A Câmara tomou conhecimento e, de acordo a informação técnica supra 

mencionada, deliberou, por unanimidade, aprovar o projecto de arquitectura.----- 

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

3.4 – OBRAS PARTICULARES/ MANUEL PAULO – Foi presente a informação 

da DGUPA, datada de 26.07.2018, relativa à construção de muro de vedação 

confinante com a via pública, requerido por Manuel Paulo, sito em Casal de Cima, 

freguesia de Alvares.------------------------------------------------------------------------------- 

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

mencionada, deliberou, por unanimidade, aprovar a emissão do alvará de 

construção.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.5 – OBRAS PARTICULARES/ JOSÉ ALVES- Foi presente a informação da 

DGUPA, datada de 10.08.2018, relativa à construção de muro de vedação 

confinante com a via pública, requerido por José Alves, sito em Carvalhal dos 

Pombos, freguesia de Góis.---------------------------------------------------------------------- 

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

mencionada, deliberou, por unanimidade, aprovar a emissão do alvará de 

construção.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.6 – 15ª 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 15ª alteração ao Orçamento Municipal para 

o Ano de 2018, que importa, no orçamento da parte da despesa, em 35.000,00€ 

(trinta e cinco mil euros) tanto nos reforços como nas anulações, cuja cópia 

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

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

3.7 – 15ª 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-
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A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a 15ª alteração às Grandes Opções do Plano para o Ano 

de 2018, que importa em 5.000,00€ (cinco mil euros) nos reforços e 35.000,00€ 

(trinta e cinco mil euros) nas anulações, cuja cópia constitui o Anexo II da presente 

Ata. ----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.8 – 2ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO DE 2018 – Foi presente a proposta 

de 2ª 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 450.000,00€ 

(quatrocentos e cinquenta mil euros) nos reforços e em 332.500,00€ (trezentos e 

trinta e dois mil e quinhentos euros) nas anulações e no orçamento da parte da 

despesa em 450.000,00€ (quatrocentos e cinquenta mil euros) nos reforços e em 

332.500,00€ (trezentos e trinta e dois mil e quinhentos 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 2ª Revisão ao Orçamento para o Ano de 2018. ------------------ 

 -----Mais deliberou, por unanimidade, submeter o presente assunto à Assembleia 

Municipal para deliberação, 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 – 2ª REVISÃO ÀS GOP/ANO DE 2018 – Foi presente a proposta de 2ª 

Revisão às Grandes Opções do Plano do ano de 2018, cuja cópia constitui o 

Anexo IV da presente Ata, que importa em 450.000,00€ (quatrocentos e cinquenta 

mil euros) nos reforços e em 332.500,00€ (trezentos e trinta e dois mil e 

quinhentos 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 
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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 2ª Revisão às Grandes Opções do Plano para o Ano de 2018.  

-----Mais deliberou, por unanimidade, submeter o presente assunto à Assembleia 

Municipal para deliberação, 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 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL – A senhora Presidente 

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

capital, datado do dia vinte e dois de agosto do ano em curso, cujo documento 

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

3.10.1 – COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE CASÊLHOS E PORTELAS – 

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 

transferência de capital no montante de cinco mil euros, cuja finalidade é a 

beneficiação da sede da colectividade (impermeabilização do terraço do bar e 

construção do dreno).------------------------------------------------------------------------------ 

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

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

total de movimentos da tesouraria do dia vinte e sete de agosto do ano em curso, 

no montante de um milhão, trezentos e quarenta mil, cento e trinta euros e 

dezassete cêntimos.---------------------------------------------------------------------------- 

4 – APROVAÇÕES EM MINUTA: MUNICÍPIO DE SANTARÉM / 26ª VOLTA A 

PORTUGAL DO FUTURO LIBERTY SEGUROS / OBRAS PARTICULARES/ 

DIANNE ELIZABETH YOUNG /OBRAS PARTICULARES/ MANUEL PAULO/  

OBRAS PARTICULARES/JOSÉ ALVES/ 15ª ALTERAÇÃO AO 

ORÇAMENTO/ANO 2018/15ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018/  2ª REVISÃO 

AO ORÇAMENTO/ ANO 2018/ 2ª REVISÃO ÀS GOP/ 2018/ MAPA DE 

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

encerrada a reunião, pelas doze horas e trinta minutos, da qual, para constar, se 

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

 

             Presidente da Câmara Municipal,                            A Secretária, 

              __________________________                      _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


