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A T A  D A  R E U N I Ã O  D E  

T R E Z E  D E  N O V E M B R O  D E  2 0 1 8  

 
-----No dia treze de novembro 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, Maria Helena Antunes Barata Moniz e António 

Rui de Sousa Godinho Sampaio.---------------------------------------------------------------- 

-----A Reunião foi secretariada pela Técnica Superior Liliana Maria Rosa Pinto.---

-----Depois dos presentes terem ocupado os seus lugares, a senhora Presidente 

declarou aberta a reunião pelas dez horas, dando início à ordem de trabalhos.--- 

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

1.1 – FALTAS-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE----------------------------------------------- 

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES----------------------------------------- 

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

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

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

3.2 – CIM-RC/PROTOCOLO DE CRIAÇÃO DE GABINETES DE APOIO AO 

EMIGRANTE--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.3 – GOIS MOTO CLUBE/25º RAIDE TT DE GÓIS – PARAÍSO TODO-TERRENO------ 

3.4 – OBRAS PARTICULARES/JÚLIO ANTÓNIO SILVA MOURA---------------------------- 

3.5 – REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS/ATUALIZAÇÃO ORDINÁRIA DA TABELA DE TAXAS E OUTRAS 

RECEITAS MUNICIPAIS----------------------------------------------------------------------------------- 

3.6 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E 

EDIFICAÇÃO/ATUALIZAÇÃO ORDINÁRIA DA TABELA DE TAXAS DE 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO------------------------------------------------------------------------ 

3.7 – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS/RENDIMENTOS DE 2019------------------------ 

3.8 – TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM/ANO 2019-------------------------- 
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3.9 – DERRAMA/ANO 2019------------------------------------------------------------------------------- 

3.10 – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS/TAXAS A PRATICAR EM 2019--------- 

3.11 – 22ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018------------------------------------------- 

3.12 – 22ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018--------------------------------------------------------- 

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

3.13.1 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GÓIS--- 

3.13.2 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GÓIS---  

3.13.3 – IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS-------------------- 

3.13.4 – ADIBER---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.13.5 – ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E RECREATIVA DE GÓIS------------------------------ 

3.13.6 – LOUSITÂNEA-------------------------------------------------------------------------------------- 

3.13.7 – LOUSITÂNEA-------------------------------------------------------------------------------------- 

3.13.8 – CLUBE DESPORTIVO CULTURAL, SOCIAL DA CASA DO POVO DE VILA 

NOVA DO CEIRA--------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.13.9 – CLUBE DESPORTIVO CULTURAL, SOCIAL DA CASA DO POVO DE VILA 

NOVA DO CEIRA--------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.13.10 – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DA 

FILARMÓNICA VARZEENSE----------------------------------------------------------------------------- 

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

3.14.1 – CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS ------------------------------------------------------ 

3.15 – 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 propondo a atribuição de um Voto de Pesar pelo 

falecimento da senhora D. Olinda Isabel Martins de Almeida, mãe do senhor Dr. 

Manuel Enéscio de Almeida Gama, autarca da Assembleia Municipal de Góis, e 

da senhora Regina Maria de Almeida Gama, trabalhadora da Câmara Municipal 

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

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

de Pesar, manifestando total solidariedade e profundo pesar a toda família pela 
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sua irreparável perda.------------------------------------------------------------------------------

-----De seguida, deu conhecimento que o Regulamento Geral de Proteção de 

Dados, cuja aplicabilidade passou a ser efetiva a partir de 25 de maio de 2018 

veio trazer uma nova abordagem ao tratamento a que os dados estão sujeitos, 

pelo que a CIM-RC está a levar a efeito um conjunto de ações de sensibilização 

e capacitação dirigidas aos colaboradores dos Municípios integrantes, nas quais 

têm participado vários trabalhadores da Câmara Municipal de Góis por forma  a 

adequar os conteúdos às funções efetivas exercidas.------------------------------------ 

-----Mais deu conhecimento que, pelo terceiro ano consecutivo, a Câmara 

Municipal de Góis foi distinguida pelo Observatório das Autarquias Familiarmente 

Responsáveis (OAFR) como uma das Mais Familiarmente Responsáveis por 

adotar políticas efetivas de apoio às famílias. A distinção atribuída a 70 dos 130 

Municípios candidatos, visa reconhecer a capacidade de intervenção das 

autarquias, incentivando a continuidade das políticas de apoio às famílias e 

promovendo a adoção de novas medidas. Os parâmetros tidos em conta pelo 

Observatório, criado em 2008 pela Associação Portuguesa de Famílias 

Numerosas, para atribuição dos galardões, baseiam-se numa análise a várias 

áreas de atuação, tais como: apoio à maternidade e paternidade; apoio às famílias 

com necessidades especiais; serviços básicos; educação e formação; habitação 

e urbanismo; transportes; saúde; cultura; desporto; lazer e tempo livre; 

cooperação; relações institucionais e participação social; boas práticas para com 

os funcionários na conciliação da vida profissional e familiar entre outras 

iniciativas. A Câmara Municipal de Góis irá ser galardoada com a bandeira com 

palma, distinção destinada aos municípios que recebem o prémio por três ou mais 

anos consecutivos, numa cerimónia a ter lugar no próximo dia 21 de novembro, 

no Auditório do CEFA, em Coimbra, pelas 18.00 horas, como reconhecimento do 

trabalho desenvolvido ao nível das políticas promotoras da qualidade de vida dos 

agregados familiares do Concelho.-------------------------------------------------------------

-----Deu ainda conhecimento que a Câmara Municipal de Góis aderiu ao Ano 

Nacional da Colaboração – 2019, desafio apresentado pelo Fórum para a 
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Governação Integrada (Forum GovInt), através da apresentação de propostas de 

iniciativas a desenvolver sob este desígnio, e que cumpram os objetivos do Ano, 

a saber: promover e disseminar o conceito “Colaborar faz toda a diferença”; criar 

dinâmica e atenção social para o tema da colaboração, como forma de contribuir 

para uma mudança cultural/organizacional que urge e investir no contexto de 

educação/formação, para que desde cedo se aprenda a colaborar e se perceba 

o potencial transformador da colaboração. O Ano Nacional da Colaboração, vai 

decorrer ao longo do ano 2019 e é uma iniciativa de âmbito nacional que pretende 

mobilizar e inspirar a sociedade portuguesa para a relevância estratégica da 

colaboração, com o objetivo de construir um Programa Nacional em rede com 

todas as organizações, comunidades educativas, redes interorganizacionais e 

parcerias já instaladas ou a criar, que queiram desenvolver iniciativas que 

contribuam para a promoção e disseminação deste conceito. A Câmara Municipal 

de Góis tem vindo a desenvolver há muitos anos um trabalho de proximidade junto 

das populações, através da implementação de medidas de política social 

inovadoras que vão ao encontro das necessidades reais dos munícipes, através 

da coesa rede de parceria instalada, envolvendo e mobilizando os agentes locais 

na definição e execução de políticas com vista à defesa dos interesses e 

satisfação das necessidades da população local, pelo que foi apresentado como 

Modelo de Boa Prática que tem tido por base o trabalho colaborativo entre 

Entidades Locais o Projeto ATL - Góis, aprender para crescer. Simultaneamente 

à apresentação deste Projeto como uma Boa Prática Municipal, será ainda 

realizado, ao longo do ano 2019, no âmbito das atividades a dinamizar pelo ATL 

- Góis, aprender para crescer, nos períodos de interrupção letiva, uma vez por 

semana, ações/atividades que envolvam uma dinâmica colaborativa dos jovens 

nas entidades parceiras, nomeadamente IPSS, bem como trabalhar o conceito de 

Cultura Colaborativa nos mais jovens.--------------------------------------------------------- 

-----Ao nível cultural deu conhecimento que, no âmbito do Programa Coimbra 

Região da Cultura promovido pela CIM-RC, a Casa da Cultura de Góis irá receber 

três espetáculos durante o mês de novembro, nomeadamente: a Orquestra 
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Clássica do Centro, dia 16.11.18, pelas 21.30 horas;  o espetáculo musical de 

Luanda Cozetti com Luís Ferreirinha, Ricardo Dias e Bernardo Couto, dia 

24.11.18, pelas 21.30 horas e o espetáculo Nariz Preto do artista Pedro 

Tochas, dia 30.11.18, pelas 21.30 horas. Mais deu conhecimento que, no dia 

01.12.18, na Casa da Cultura de Góis, pelas 21.30 horas, irá ser apresentado 

o espetáculo “A Viagem” da coreógrafa Filipa Francisco, que cruza o folclore 

local com bailarinos de dança contemporânea no mesmo palco, realçando que 

esta iniciativa conta com a presença do Rancho Folclórico Mensageiros da 

Alegria.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Ainda no âmbito cultural, felicitou todos os trabalhadores e colaboradores da 

Câmara Municipal, bem como todas as entidades que organizaram e se 

associaram à Feira dos Santos, do Mel e da Castanha, iniciativa realizada no 

p.p. dia 01.11.18.----------------------------------------------------------------------------------

-----Mais felicitou o Conselho Regional da Casa do Concelho de Góis pelo IV 

Jantar Solidário e Noite Cultural, realizado no p.p. dia 03.11.18, cuja receita 

reverteu a favor da Associação Educativa e Recreativa de Góis, enaltecendo a 

colaboração da Filarmónica e do Coro da A.E.R.G. nesta iniciativa.----------------

-----Felicitou ainda toda a organização do Projeto VAMOS - Valorização Agro-

florestal - Movimento Organizativo e Social, pelas ações que levaram a efeito no 

nosso concelho, bem como pela excelência do Seminário “Desafios do Mundo 

Rural no Sec. XXI – O Século das Alterações Climáticas, realizado no dia 

10.11.18, no Auditório Casa do Artista, o qual teve como objetivo suscitar o debate 

sobre sustentabilidade ambiental e económica no meio rural e as potencialidades 

agroflorestais como fator de fixação e criação de riqueza, iniciativa esta que 

contou com a presença de distintos oradores, bem como de um número 

significativo de voluntários e de público presente que engrandeceram todo o 

programa.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Prevaleceu-se da oportunidade para felicitar a nova Direção da Associação 

Cultural e Social dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Góis, sendo 

atualmente seu Presidente o senhor Rui Miguel Almeida Catarino, salientando 
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que como é prática a organização do jantar de Natal da Câmara Municipal é da 

responsabilidade desta Associação, estando agendado este para o dia 15.12.18.- 

-----A senhora Presidente referiu que no âmbito da adesão da Câmara Municipal 

de Góis à Plataforma de Apoio a Refugiados, cujo uma das áreas a intervir é o 

PAR Famílias, um projeto de acolhimento e integração de crianças refugiadas e 

suas famílias em Portugal, em contexto comunitário, através de instituições locais 

(IPSS, Autarquias, Associações, Instituições Religiosas, Escolas, entre outras 

que assumem a responsabilidade face a uma família concreta), recentemente 

houve o contacto do Auto Comissariado para as Migrações, concretamente do 

Núcleo de Apoio à Integração de Refugiados, para ter conhecimento da 

disponibilidade da Câmara Municipal poder vir a acolher uma família no nosso 

concelho, tendo feito uma breve alusão de alguns procedimentos que devem ser 

tomados para acolhimento de uma família.---------------------------------------------------

-----Referiu que no âmbito do Orçamento Participativo Municipal estão a ser 

tomados todos os procedimentos para cumprir a deliberação tomada pelo 

Executivo na sua reunião de 23.10.18, quanto às datas fixadas para 

desenvolvimento de todas as ações, pelo que espera que brevemente as mesmas  

sejam divulgadas.-----------------------------------------------------------------------------------

-----Referiu ainda, que face às condições atmosféricas que se têm sentido nestas 

duas últimas semanas houve a necessidade de captação de água no rio Sótão, 

estando, presentemente, a situação resolvida pelo que agradeceu  a colaboração 

da Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Góis e de Arganil nos 

trabalhos realizados no transporte de água, salientando que segundo informação 

do trabalhador Luís Anjos  a empreitada para uma nova captação de água no rio 

Sótão está em fase de acabamento.-----------------------------------------------------------

-----Mais referiu, que o Executivo na sua reunião ordinária de 24.09.18 deliberou 

a alteração ao Regulamento Geral de Taxas e Outras Receitas Municipais, bem 

como ao Regulamento Municipal dos Sistemas Públicos e Prediais de 

Abastecimento de Água e de Saneamento de Águas Residuais do Concelho de 

Góis,  estando a decorrer o período de consulta pública terminando o mesmo no 
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dia 23.11.18. Pelo que tratando-se de um assunto que terá que ser presente ao 

Executivo e, posteriormente, à Assembleia Municipal para deliberação, propôs 

alterar a reunião da Câmara Municipal de 27.11.18 para o dia 30.11.18, no sentido 

de ambos assuntos constarem na Ordem de Trabalhos e poderem ser remetidos 

à Assembleia Municipal para deliberação na sua sessão a realizar no mês de 

dezembro, salientando que irá propor à senhora Presidente da Assembleia 

Municipal que a mesma se realize no dia 07.12.18. Assim, as alterações previstas 

em ambos os Regulamentos poderão ser divulgadas aos consumidores na fatura 

do consumo de água que irá ser remetida no mês de dezembro, em virtude de 

entrarem em vigor no dia 01.01.19.-------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, alterar a 

reunião de 27.11.18 para o dia 30.11.18.-----------------------------------------------------

-----Por último, a senhora Presidente referiu que como é do conhecimento de geral 

pelas notícias vindas a público na comunicação social, a agência da Caixa Geral 

de Depósitos de Góis foi assaltada na passada semana, pelo que deu 

conhecimento de alguns procedimentos tomados pela Câmara Municipal junto 

desta entidade bancária para pedido de esclarecimentos.-------------------------------

-----A Câmara tomo conhecimento.------------------------------------------------------------- 

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – Interveio o senhor 

Vereador José Alberto Domingos Rodrigues que iniciou a sua intervenção 

questionando sobre a entrega do Relatório da Inspeção Geral de Finanças.-------

-----Sobre esta questão, a senhora Presidente informou que, no dia de hoje, irá 

proceder à entrega do Relatório da Inspeção Geral de Finanças, sendo que 

posteriormente será entregue contraditório, o qual está a ser elaborado pela 

DAG.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O senhor Vereador prosseguiu a sua intervenção referindo que foi interpelado 

por alguns munícipes sobre um requerimento que apresentaram no ano de 2015 

no sentido de ser equacionada a hipótese de nos estacionamentos existentes na 

Av. Combatentes do Ultramar, junto ao comércio, ser implementado o 

estacionamento para motociclos, pedido esse reiterado no princípio do ano de 
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2018, pelo que questionou se lhe poderia ser dada informação sobre esses 

requerimentos.---------------------------------------------------------------------------------------

-----Sobre esta questão, a senhora Presidente informou que quanto aos 

requerimentos o apresentado do ano em curso foi despachado para os serviços, 

para que informassem dos procedimentos que deveriam ser tomados, pelo que 

irá reiterar a entrega dessa mesma informação.--------------------------------------------

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

que foi interpelada por um munícipe que pretende proceder a trabalhos de 

remoção de amianto num imóvel seu, pelo que desejava ter conhecimento quanto 

aos procedimentos que deve tomar, bem como se a Câmara Municipal tem um 

depósito para colocar este material.------------------------------------------------------------ 

-----Sobre a requalificação da Praça da República e Ruas envolventes, 

nomeadamente a Rua de Santo António, referiu que a  existência de uma torre da  

transformação da EDP cuja altura já não se justifica, pelo que seria este o 

momento ideal para entrar em contacto com a empresa no sentido de sugerir uma 

alteração a este equipamento.------------------------------------------------------------------- 

-----Sobre o processo de regularização extraordinária os vínculos precários, 

referiu ser do seu conhecimento que foram remetidos mails à Câmara Municipal 

por parte de algumas pessoas questionando do porquê de não terem sido 

contactadas para opositores aos procedimentos, uma vez que entendem que 

também reuniam requisitos para esse mesmo efeito, sendo que até à data ainda 

não obtiveram qualquer resposta, entendendo ser importante que seja dada uma 

resposta.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Sobre a reunião que a senhora Presidente referiu que iria ser realizada com 

a APA relativamente ao estado do rio Ceira, questionou se possui informação que 

possa ser facultada ao Executivo.------------------------------------------------------------- 

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia referindo que efetivamente 

quanto à questão da senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz 

relativamente ao tratamento de situações sobre o amianto, referiu que existe 
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legislação para o efeito, não tendo informação suficiente para poder prestar 

esclarecimentos detalhados.--------------------------------------------------------------------- 

-----Sobre esta questão, a senhora Presidente informou que após consulta à 

senhora Eng.ª Maria de Lurdes Rodrigues a mesma informou que para 

cumprimento da legislação em vigor, deve tanto a remoção do amianto como o 

transporte do material ser efetuado por uma empresa especializada nesta 

matéria.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Sobre a segunda questão, informou que os Técnicos da DGUPA que 

acompanham a empreitada já têm conhecimento da situação, nomeadamente o 

senhor Eng.º Carlos Cabaço, pelo que já tem indicações para tomar as diligências 

necessárias junto da EDP.------------------------------------------------------------------------

-----Sobre a terceira questão, informou que efetivamente foram rececionados três 

mails, pelo que foram por si despachos para a DAG se pronunciar sobre as 

questões e proceder às respetivas respostas.----------------------------------------------- 

-----Sobre a quarta questão, informou que efetivamente a reunião foi realizada 

conjuntamente com o senhor  Eng.º José Carlos Pimenta Machado da Silva, Vice-

Presidente da APA e senhor Eng.º Nuno Luís Rodrigues Bravo, Diretor da ARH, 

tendo sido transmitido que a Câmara Municipal procedesse à solicitação de um 

pedido para ser feito um desassoreamento no leito do rio para remoção de lodo e 

sedimentos, trabalho esse que terá que ter o devido acompanhamento das 

competentes entidades. Informou que se trata de um trabalho que a Câmara 

Municipal poderá incluir na candidatura relativa aos incêndios 2017 a qual é 

apoiada pelo Fundo Ambiental. Mais informou dos trabalhos em curso, os quais 

estão a ser realizados  pela empresa ADVANCED GREEN, Engenharia Natural e 

Urbana, Lda., podendo no decorrer da empreitada existir trabalhos que não se 

justifiquem, pelo que poderá a Câmara Municipal negociar a inclusão dos 

trabalhos de desassoreamento do rio, assim como a construção de um muro  em 

algumas zonas ao longo do rio em ambas as margens para sustentar as terras. 

Neste sentido, informou que irá apresentar uma proposta no âmbito do Fundo 

Ambiental para que estes trabalhos sejam financeiramente comparticipados.------ 
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-----Dada a palavra, a senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz 

questionou se nessa mesma reunião foi também objeto de análise a Central 

Hidroelétrica de Monte Redondo.----------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que quanto à questão da Central Hidroelétrica 

de Monte Redondo muito daquilo que se fala não corresponde à verdade, uma 

vez que foi informada que a Câmara Municipal não pode interferir absolutamente 

em nada, tendo sido transmitido que decorridos 50 anos sobre a concessão deste 

equipamento este património é propriedade do Estado. Pelo que para que esta 

comunicação seja oficialmente registada deve a Câmara Municipal proceder a 

envio de comunicação para o efeito para que, posteriormente, seja rececionada 

resposta oficial.---------------------------------------------------------------------------------------

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

referiu que é seu entendimento que deve este assunto ser oficialmente 

esclarecido.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

solicitando informação à senhora Presidente sobre a reunião realizada com o 

senhor Presidente do FAM.-----------------------------------------------------------------------

-----Referiu que os ecopontos existentes em Góis, deveriam ser substituídos por 

um outro tipo de contentores, porquanto não são visualmente estéticos nos 

espaços onde estão inseridos, pelo que apresentou foto com um equipamento 

mais moderno e prático, que poderia efetivamente  substituir os atuais.-------------

-----Referiu que o piso existente na frente da Casa da Cultura de Góis encontra-

se com demasiada vegetação, devendo para o efeito ser providenciada a sua 

remoção, até porque conforme é do conhecimento de todos, irão decorrer um 

conjunto de espetáculos, sendo de bom tom este espaço estar devidamente 

limpo. Ainda neste espaço, referiu que o placard existente não é o mais adequado 

para a divulgação dos espetáculos, pelo que conforme já mencionou 

anteriormente, deve ser equacionada a hipótese da sua substituição por um Mupi, 

contribuindo assim para um maior destaque na divulgação dos eventos que ali 

ocorrem. -----------------------------------------------------------------------------------------------



 
 

11 

   

-----Relativamente ao Parque Municipal, referiu que desejava ter informação 

sobre este processo. Em relação à qualidade da água no concelho de Góis, referiu 

que conforme pôde constatar na comunicação social, segundo o relatório 

divulgado pela ERSAR, a qualidade de água no concelho de Góis encontra-se em 

antepenúltimo lugar da lista publicada, onde constam os diversos municípios do 

distrito de Coimbra, facto que deve ser motivo de preocupação, devido aos fatores 

que constam nos campos em análise, pelo que entende tratar-se de um assunto 

que merece a devida reflexão e a tomada de iniciativas que contribuam para que 

haja uma melhoria significativa na sua qualidade.------------------------------------------

-----Abordando a  colocação de railes de proteção na estrada do Vale do Ceira, 

referiu que em algumas zonas é visível que a largura da estrada diminuiu 

significativamente, sendo que alguns destes já se encontram danificados, 

possivelmente, por se tratar de uma via onde a circulação de veículos pesados 

tem alguma relevância. Realçou que na estrada Góis-Cortecega existem alguns, 

cujas pontas não se encontram dobradas, o que em caso de projeção devido a 

acidente, poderá eventualmente provocar danos consideráveis. Não tendo 

conhecimento se esta empreitada contempla a estrada de acesso a Ádela, 

questionou se a mesma irá ser objeto de colocação de railes de proteção, uma 

vez que em algumas partes do trajeto verifica-se a sua necessidade. Ainda sobre 

vias de comunicação, relembrou a necessidade da EN2 Góis-Vila Nova de 

Poiares ser objeto de intervenção ao nível da sinalética horizontal e vertical, no 

sentido de permitir aos condutores uma circulação em segurança, 

nomeadamente, durante o período noturno nesta época do ano.---------------------- 

-----Relativamente aos danos causados pelo furacão Leslie deu conhecimento do 

Decreto-Lei nº85/2018, de 25 de outubro, o qual cria regras excecionais para que 

o Estado e os municípios afetados pelo mesmo, possam por ajuste direto 

contratar empreitadas, comprar bens e adquirir serviços destinados a recuperar 

as áreas danificadas pelo furacão Leslie que, nos dias 13 e 14 de outubro de 

2018, atingiu alguns concelhos do país. Ainda sobre o furacão Leslie, deu 

conhecimento da Resolução do Conselho de Ministros nº140/2018, de 25 de 
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outubro, a qual determina a adoção de medidas de apoio às populações, 

empresas e autarquias locais afetadas pelo furacão Leslie nos dias 13 e 14 de 

outubro de 2018.------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que sobre a Casa da Cultura de Góis procedeu 

a uma visita às instalações, tendo verificado um conjunto de situações que urgem 

ser resolvidas, tendo feito uma breve alusão às mesmas. Quanto à aquisição de 

um Mupi para publicitação de eventos, referiu ter dado, há já bastante tempo, 

indicações aos serviços para procederem à apresentação de propostas para esse 

efeito por forma a que se escolha um equipamento que se adeque ao espaço. 

Quanto à legislação que o senhor Vereador mencionou na sequência do furacão 

Leslie, informou dos levantamentos efetuados tanto ao nível público como 

privado, tendo sido os mesmos presentes à CCDRC, sendo que conforme 

comunicação desta comissão todos os prejuízos terão que ser objeto de 

preenchimento de um formulário remetido à Câmara Municipal, não tendo 

conhecimento se foram tomadas as devidas diligências sobre a apresentação dos 

formulários junto da CCDRC, uma vez que o prazo de entrega termina no dia de 

hoje.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

entregue na CCDRC o levantamento dos prejuízos, salientando que efetivamente 

foi rececionado um formulário para preenchimento, tratando-se de um assunto  

que está a ser tratado pelo senhor Eng.º Carlos Cabaço e pela senhora Arqt.ª 

Marina Pais.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente sobre a empreitada de colocação de railes de proteção, 

referiu que a mesma ainda não se encontra concluída, tendo sido dadas 

indicações à senhora Eng.ª Maria de Lurdes Rodrigues e ao senhor Orlando 

Alvarinhas para efetuarem uma fiscalização aos trabalhos realizados em 

conformidade com o previsto no caderno de encargos desta empreitada, 

verificando-se que não foram colocadas guardas de proteção para motociclos,  

trabalho que efetivamente terá que ser realizado.------------------------------------------

-----Dada a palavra, o senhor Vereador Mário Barata Garcia referiu que sobre a 
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questão de Ádela trata-se uma via que também irá ser apresentada candidatura 

para a sua requalificação a par com a sinalética da EN2 Góis-Vila Nova de 

Poiares, no âmbito dos incêndios florestais ocorridos em outubro de 2017.---------

-----A senhora Presidente referiu que quanto à sinalética da EN2 Góis-Vila Nova 

de Poiares a apresentação de candidaturas no âmbito do incêndio de outubro de 

2017 termina somente do final do ano em curso, pelo que a ser aprovada, os 

trabalhos necessário realizar-se-ão somente no próximo ano. Pelo que sendo um 

assunto cuja sua resolução deverá ser uma prioridade, irá  tomar as diligências 

necessárias junto da CCDRC para ter conhecimento da possibilidade de a 

Câmara Municipal poder avançar com esta empreitada e, posteriormente no 

âmbito da candidatura para o efeito ser ressarcida.--------------------------------------- 

-----Sobre a reunião com a ERSAR, referiu que transmitiu que a Câmara Municipal 

não procedeu à atualização de tarifário, i.e., não procedeu ao aumento de nenhum 

dos valores em vigor, tendo sido apenas aumentada a taxa dos recursos hídricos, 

porquanto se trata de uma obrigação legal. Apesar dessa receita não ser atribuída 

à Câmara Municipal, referiu que não saber até que ponto se trata de um paradoxo, 

porquanto nos pareceres anuais a ERSAR nos obriga a que haja um equilíbrio 

entre a despesa e a receita. Face ao exposto, referiu ter questionado o senhor 

Presidente da ERSAR que numa fase em que se prepara uma candidatura para 

a agregação de onze Municípios, se a Câmara Municipal estava a incorrer 

nalguma irregularidade quando propôs ao Executivo que não se aumentasse as 

taxas. Sobre esta questão, referiu ter tido como resposta que nem sempre se 

resolve o problema aumentando o tarifário, podendo este ser resolvido com a 

faturação da água fornecida a organizações cujo consumo não é faturado, tendo 

apresentado como exemplo o caso das associações de bombeiros ao nível 

nacional, bem como em alguns equipamentos municipais. Pelo que devem todas 

as organizações possuírem contador e procederem ao pagamento do consumo 

de água, traduzindo-se este numa receita e não numa despesa como se verifica 

atualmente,  sendo que no final de cada ano esse valor poderá traduzir-se num 

subsídio a essa mesma organização, salientando que também deverá ser um 
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alerta para se ter algum cuidado no consumo excessivo de água para consumo 

humano.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Relativamente à questão da qualidade da água, referiu que poderá haver 

momentos em que não reúna todas as condições desejáveis, em virtude da sua  

captação não ser realizada sempre no mesmo sítio devido aos condicionantes 

temporais, pelo que o seu transporte em cisternas poderá efetivamente ser um 

fator condicionante à sua qualidade, entre outros. Entretanto, referiu que já foi 

rececionado o parecer da ERSAR sobre a deliberação da Câmara Municipal, 

tendo o mesmo sido favorável, sendo que os Regulamentos que se encontram 

em discussão pública serão presentes com o referido parecer numa próxima 

reunião do Executivo. ------------------------------------------------------------------------------

-----Sobre a reunião realizada com o senhor Dr. Miguel Almeida, Presidente do 

FAM (Fundo de Apoio Municipal), referiu que pelo o que lhe foi transmitido à sua 

pessoa e à senhora Dr.ª Sara Mendes, Chefe da DAG, é que a missão desta 

entidade vai muito além do contributo para a promoção da recuperação financeira 

dos municípios que se encontrem em situação de rutura financeira, i.e., o FAM é 

um mecanismo de recuperação financeira dos municípios portugueses, mediante 

a implementação de medidas de reequilíbrio orçamental, de reestruturação da 

dívida e, subsidiariamente de assistência financeira. É um Fundo constituído em 

partes iguais pelo Estado e pelos 308 municípios portugueses, através de um 

capital social de 650 M€, visando a recuperação financeira dos municípios em 

situação de desequilíbrio financeiro, através da implementação de programas de 

ajustamento municipal.-----------------------------------------------------------------------------

-----Referiu que também integra a sua missão a consultadoria gratuita aos 

municípios, bem como a promoção de ações sobre o funcionamento, 

particularmente, no que concerne à contabilidade de custos, salientando que foi 

dado como exemplo a contratação de um empréstimo junto de uma entidade de 

crédito, processo esse que poderá ter o contributo do FAM naquilo que é o estudo 

sobre a proposta mais rentável para o município. Porém, a Câmara Municipal 

poderá também recorrer ao FAM numa situação de empréstimo, havendo um 
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conjunto de compromissos que incidem sobre o compromisso dos prazos para 

pagamento do valor solicitado. No que concerne ao apoio à reconstrução de 

habitações não permanentes afetadas pelos incêndios de 2017, referiu que o FAM 

será responsável pela concessão de empréstimos aos municípios através da 

criação de uma linha de crédito de 10 milhões de euros, tendo para o efeito 

apresentado um exemplo com um valor em que a Câmara Municipal reúne 

condições para que proceda ao pagamento do empréstimo num período de cinco 

anos. Terminou, referindo que como tiveram resultados positivos também decorre 

do FAM a retribuição de dividendos aos acionistas, pelo que a Câmara Municipal 

de Góis também irá ser contemplada.----------------------------------------------------------  

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia que quanto à questão da 

qualidade da água para consumo humano, referiu que para melhorar a qualidade 

da água que se disponibiliza ao consumidor era necessária a construção de uma 

ETA (Estação de Tratamento de Água), infraestrutura cuja construção foi 

protocolada há mais de dez anos ao Grupo Águas Centro Litoral e que a crise 

económica tem impedido a sua concretização.  Contudo referiu que ainda assim 

era feito um satisfatório controlo biológico com os meios que o Município dispõe. 

Faltava no entanto que a esse controlo fosse associado o controlo químico de 

forma a tranquilizar a entidade fornecedora e os consumidores, mais acrescentou 

que ainda assim as análises que regularmente são efetuadas permitiram concluir 

que a água que o Município fornece tem sido de boa qualidade.----------------------- 

-----Porém, mais referiu que entendia ser fundamental pugnar-se por uma 

melhoria na qualidade da água, sendo de toda importância dispor de avultados 

investimentos pelo que a agregação dos serviços de abastecimento de água e de 

saneamento poderá vir a responder a esta situação do nosso concelho.------------ 

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

referiu que para se reduzir o consumo de água poder-se-ia tomar como 

procedimento o que é prática em muitas superfícies comerciais, i.e., a existência 

de torneiras com sensores automáticos nos sanitários de serviços aos 

consumidores, como forma de reduzir o consumo de água. Mais referiu ter a 
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noção que nos balneários existentes no Campo de Futebol Eng.º Augusto 

Nogueira Pereira há um consumo excessivo de água, pelo que a colocação de 

equipamento com sensores automáticos, poderia contribuir para se conseguir 

alguma poupança no consumo de água.------------------------------------------------------ 

-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia continuou a sua intervenção, 

referindo que quanto à alusão realizada pela senhora Presidente quanto à Casa 

da Cultura de Góis, apraz-lhe mencionar a urgência de a Câmara Municipal ter 

uma Equipa para gestão dos equipamentos municipais, pelo que as ocorrências 

verificadas nestes não poderão ser somente imputadas à sua construção, 

tratando-se sobretudo de manutenções que têm de ser efetuadas regularmente.-

-----Quanto à questão de colocação de raile de proteção, referiu que  também 

esteve in loco e pode verificar a existência de terminais sem a proteção final que 

permite a segurança, tem para o efeito alertado a empresa responsável pela 

empreitada sobre esta situação, entre outras situações que visualizou e que deu 

indicações para que fossem efetivamente repostas.---------------------------------------

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

referiu que se deve contornar a aproximação entre as perdas e os ganhos ao  

nível do consumo de água, parecendo-lhe uma medida razoável que se coloque 

contadores em todas as organizações para que estas tenham conhecimento do 

consumo realizado para que possam tomar algumas medidas para redução do 

excesso de utilização de água. Ainda sobre esta matéria, referiu ser tanto mais 

injusto que esse consumo seja refletido nos consumidores, sendo do seu 

conhecimento a existência de organizações que efetuam o pagamento do 

consumo deste bem, pelo que a injustiça ainda é maior.---------------------------------

-----Sobre a colocação de contadores nas organizações onde se verifica a sua 

inexistência pela informação que possui dos serviços municipais, existem três 

situações, tendo sido dada indicação aos serviços para que se proceda à 

colocação de contadores.------------------------------------------------------------------------- 

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

que quanto à colocação de guardas de proteção para motociclos nos railes que 
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se encontram a ser colocados, deve efetivamente a Câmara Municipal fazer 

cumprir o que está estabelecido no caderno de encargos.-------------------------------  

-----A senhora Presidente referiu que efetivamente já foram dadas indicações aos 

serviços para transmitirem à empresa o cumprimento do caderno de encargos. --

-----Quanto à questão do Parque Municipal e ao processo de Agregação dos 

Serviços de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais, referiu 

que no final da presente reunião irá prestar ao Executivo, em privado, algumas 

informações, sobre estes processos, sendo que quanto a este último irá propor 

uma reunião de trabalho para discussão do mesmo entre outros assuntos cujo 

processo entende ser do conhecimento de todo  o Executivo.--------------------------  

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

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

-----a) Usou da palavra o senhor José Manuel Sequeira Cardoso Bandeira, 

referindo que na sequência da intervenção do senhor Vereador António Rui de 

Sousa Godinho Sampaio sobre os ecopontos, apraz-lhe mencionar que no 

concelho de Oeiras existem “ilhas” onde foi colocado este equipamento há mais 

de dez anos, sendo a sugestão apresentada pelo senhor Vereador uma mais valia 

tanto no sentido estético como numa forma da inexistência de detritos fora dos 

contentores e de maus-odores.------------------------------------------------------------------ 

-----Prosseguiu, referindo que o assunto que desejava expor trata-se de uma 

questão por si colocada há cerca de dois anos, que tem a ver com a reposição da 

calçada na Ribeira Fundeira após intervenção da Câmara Municipal para 

trabalhos necessários na rede de abastecimento de água, o que até à presente 

data ainda não foram efetuados quaisquer trabalhos de reposição, o que 

naturalmente leva a que a mesma se degrade com o passar do tempo, pelo que 

reiterou que esta situação seja reposta o mais breve possível. Um outro assunto 

que desejava que fosse tido em consideração pela Câmara Municipal trata-se da 

estrada de acesso à aldeia do xisto da Pena, uma vez que é visível por todos que 

por ali passam a existência de eucaliptos na estrada que em nada facilitam a 

circulação de veículos a esta aldeia que durante todo ano é um ponto de interesse 
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turístico.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que estando presente o senhor Vereador 

Mário Barata Garcia responsável pelo pelouro das obras municipais por 

administração direta e o senhor Nuno Lopes, Secretário do Gabinete de Apoio à 

Vereação a informação foi diretamente transmitida pelo que entende que no mais 

breve curto espaço de tempo as questões colocadas devem ser objeto de 

resolução.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

referiu que sobre a questão de eucaliptos a crescerem dentro das estradas de 

acesso às localidades, informou da necessidade de limpeza deste arvoredo na 

estrada municipal entre a Portela de Góis e o Cimo de Alvém.------------------------- 

-----A senhora Presidente solicitou ao senhor Nuno Lopes que os serviços se 

desloquem ao local e averiguem a situação apresentada pela senhora Vereadora 

Maria Helena Antunes Barata Moniz, a fim de procederem às necessárias 

limpezas.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----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 vinte e três de outubro do 

ano em curso, sendo assinada pela senhora Presidente e por quem a lavrou.----- 

3.2 – CIM-RC/PROTOCOLO DE CRIAÇÃO DE GABINETES DE APOIO AO 

EMIGRANTE – A senhora Presidente deu conhecimento do protocolo que irá ser 

celebrado entre o Município de Góis e a Direção-Geral dos Assuntos Consulares 

e Comunidades Portuguesas (DGACCP) no âmbito da criação de um Gabinete 

de Apoio ao Emigrante (GAE). Mais deu conhecimento que o Protocolo tem por 

objeto o estabelecimento de cooperação ente a DGACCP e o Município de Góis 

na área em que ambos os órgãos tenham manifesto interesse, nomeadamente: 

ações que apoiem os cidadãos que pretendam emigrar e dos que se encontrem 

a residir e a trabalhar nos países de acolhimento; ações que apoiem, incentivem 
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e acompanhem os cidadãos que regressam com carater definitivo ao país de 

origem; ações que garantam a divulgação de informação relevante para o 

exercício dos seus direitos e deveres; ações que, aproveitando o poder 

económico das Comunidades Portuguesas, associado às potencialidades 

oferecidas pela região, promovam projetos de investimento e desenvolvimento 

locais, em conjugação com o Gabinete de apoio ao Investidor da diáspora 

(GAOD) e ações que apoiem o associativismo e que promovam e favoreçam o 

conhecimento da cultura portuguesa.----------------------------------------------------------

-----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz questionou se este 

protocolo se destina unicamente a cidadãos portugueses. Referiu que o 

documento menciona que devem os municípios terem um gabinete de inserção 

profissional, pelo que questionou a existência do mesmo na Câmara Municipal. 

Mais referiu que no ponto 6., cláusula 2ª do Protocolo de Cooperação  que faz 

referência à CPCJ é seu entendimento que este ponto não está devidamente 

claro. Mais referiu, que um dos compromissos que a Câmara Municipal terá que 

assumir é afetação de um Técnico Superior para coordenação do Gabinete, bem 

como de um trabalhador com formação adequada, para que sejam prestadas as 

respostas mais convenientes às solicitações dos cidadãos emigrantes, 

questionando se estes dois trabalhadores irão estar em exclusividade ao GAE.---

-----Sobre as questões apresentadas a senhora Presidente respondeu que 

efetivamente o protocolo se destina a emigrantes de nacionalidade portuguesa. 

Sobre a segunda questão informou que a Câmara Municipal tem um gabinete de 

inserção profissional. Sobre a questão da CPCJ referiu que poderá ser este ponto 

mais clarificado. Sobre a afetação de trabalhadores ao GAE, informou que o 

exercício das suas funções não irão ser exclusivas a este gabinete, poderão os 

trabalhadores designados desempenhar estas funções a par com outras.---------- 

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

referindo que o documento relativo aos objetivos deste Protocolo de Cooperação 

faz referência a uma estrutura física própria enquadrada nos Serviços ou Direções 

de Apoio Social, nos Gabinetes de Utentes ou Gabinetes de Apoio ao Munícipe, 
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ou seja, pressupõe que haja um gabinete desta natureza, pelo que esta será mais 

uma valência que se introduz neste gabinete. Referiu que se trata de um assunto 

importante, e tendo em conta a entrada de novos trabalhadores para o Mapa de 

Pessoal da Câmara Municipal, é seu entendimento que se crie e/ou se restruture 

este tipo de estrutura e, que de facto, haja uma equipa multidisciplinar que 

trabalhe nas diversas áreas, tendo estes formação adequada nas várias 

vertentes, que efetivamente possa prestar esse tipo de apoios.------------------------ 

-----A senhora Presidente referiu que no âmbito da criação de gabinetes de apoio, 

há cerca de três anos a senhora Dr.ª Catarina Sá propôs a implementação de um 

Gabinete de Apoio ao Imigrante, no sentido de apoiar a comunidade estrageira 

residente no nosso concelho. O seu objetivo seria a integração dessa comunidade 

na nossa sociedade, através dos encaminhamentos necessários, quer para 

serviços adjacentes à Câmara Municipal de Góis, quer para o encaminhamento 

para outros serviços da comunidade. Mais referiu que na altura foram realizadas 

algumas aulas de português dinamizadas pela senhora Dr.ª Ana Sá e senhora 

Dr.ª Fátima Gonçalves, Técnicas da Câmara Municipal que têm facilidade de 

expressão e compreensão na língua inglesa, pelo que a par com a celebração do 

presente protocolo de criação de um Gabinete de Apoio ao Emigrante, poderá 

também desenvolverem-se atividades de apoio à comunidade imigrante.----------- 

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

celebração do Protocolo de Criação de Gabinetes de Apoio ao Emigrante entre o 

Município de Góis e a Direção-Geral dos Assuntos Consulares e Comunidades 

Portuguesas.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Por deliberação do Executivo a reunião foi interrompida pelas 13.10 horas, 

tendo os trabalhos sido retomados pelas 14.30 horas.------------------------------------ 

3.3 – GOIS MOTO CLUBE/25º RAIDE TT DE GÓIS – PARAÍSO TODO-

TERRENO – A senhora Presidente informou que o Góis Moto Clube pretende 

realizar nos dias 24 e 25 de novembro o 25º Raide de Góis – Paraíso Todo-

Terreno, prova pontuável para o Campeonato Nacional de Todo o Terreno, pelo 

que em comunicação remetida à Câmara Municipal solicitaram autorização para 
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a realização da referida prova desportiva.----------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e, em conformidade com o artigo 52º do 

Regulamento das Atividades Diversas, deliberou, por unanimidade, licenciar o 25º 

Raide TT de Góis – Paraíso Todo-Terreno ao Góis Moto Clube, licenciamento 

condicionado ao parecer favorável das competentes entidades.----------------------- 

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

3.4 – OBRAS PARTICULARES/JÚLIO ANTÓNIO SILVA MOURA – Foi presente 

a informação da DGUPA, datada de 28.09.2018, relativa à ampliação de 

habitação unifamiliar, requerida por Júlio António Silva Moura, Juncal, 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 obras.------------

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

3.5 – REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS/ATUALIZAÇÃO ORDINÁRIA DA TABELA DE TAXAS E OUTRAS 

RECEITAS MUNICIPAIS – A senhora Presidente informou que o Regulamento 

Geral de Taxas e Outras Receitas Municipais, com referência ao seu artigo 33º, 

o valor das taxas municipais pode ser atualizado anualmente (atualização 

ordinária), em correspondência com a taxa de inflação constante no Orçamento 

de Estado em vigor (1,4%), por ocasião da aprovação do orçamento municipal. 

De referir que o Regulamento Geral de Taxas e Outras Receitas Municipais e as 

Taxas a ele associadas foram alvo de atualização extraordinária no ano de 2016, 

em que o cálculo dos custos apresentados na fundamentação económico-

financeira das taxas referem-se a valores de 2015.----------------------------------------

-----Informou ainda, que no que respeita aos tarifários associados às atividade de 

abastecimento de águas, saneamento de águas residuais e resíduos sólidos, e 

em conformidade com nova legislação em vigor sobre estas matérias, 

designadamente o Decreto-Lei nº 194/2009, de 20 de agosto, alterado pelo 

Decreto-Lei nº 92/2010, de 26 de julho e pela Lei nº 12/2014, de 6 de março e o 

Regulamento nº 52/2018, da Entidade Reguladora dos  Serviços de Águas e 
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Resíduos, I.P. (ERSAR), de 23 de janeiro, está, na presente data, em fase de 

discussão pública, a proposta de atualização dos mesmos, no sentido de 

entrarem em vigor no início do ano de 2019.------------------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, não proceder 

a qualquer atualização ordinária da Tabela de Taxas e Outras Receitas 

Municipais (exceto as Taxas e Outras Receitas Municipais constantes nas 

Secções II e III (Fornecimento de Água e Saneamento e Resíduos Sólidos 

Urbanos) do Capítulo X que têm um modo de atualização anual 

específico) anexas ao Regulamento Geral de Taxas e Outras Receitas Municipais 

para o ano de 2019. -------------------------------------------------------------------------------- 

-----Mais deliberou por unanimidade remeter o presente assunto à Assembleia 

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

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

3.6 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E 

EDIFICAÇÃO/ATUALIZAÇÃO ORDINÁRIA DA TABELA DE TAXAS DE 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO – A senhora Presidente informou que o 

Regulamento Municipal de Urbanização e Edificação atualmente em vigor, com 

referência ao seu artigo 58º (atualização extraordinária), o valor das taxas 

municipais serão revistos no máximo de três em três anos, pelo que teriam que 

ser alvo de atualização extraordinária no ano de 2016, uma vez que entraram em 

vigor em 2010 e foram revistos em 2013, situação que não se verificou. No 

entanto, refere também o seu artigo 57º, que o valor das taxas municipais pode 

ser atualizado anualmente (atualização ordinária), em correspondência com a 

taxa de inflação constante no Orçamento de Estado em vigor (1,4%), por ocasião 

da aprovação do orçamento municipal. Assim, e caso seja esse o entendimento, 

informou que esta decisão terá que ser tomada aquando da aprovação, pela 

Assembleia Municipal, dos Documentos Previsionais (Orçamento Municipal e 

Grandes Opções do Plano) para o ano financeiro de 2019.------------------------------ 

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade não proceder a 

qualquer atualização ordinária da Tabela de Taxas anexa ao Regulamento 



 
 

23 

   

Municipal de Urbanização e Edificação para o ano de 2019.----------------------------

------Mais deliberou por unanimidade remeter o presente assunto à Assembleia 

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

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

3.7 – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS/RENDIMENTOS DE 2019 – A 

senhora Presidente informou que em cumprimento com o disposto no nº1, do 

artigo 26º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias 

Locais e das Entidades Intermunicipais - RFALEI), alterada pelas Leis nºs 82-

D/2014, de 31 de dezembro, 69/2015, de 16 de julho, 132/2015, de 4 de setembro, 

7-A/2016, de 30 de março, 42/2016, de 28 de dezembro, 114/2017 de 29 de 

dezembro e 51/2018, de 16 de agosto “Os municípios têm direito a uma 

participação variável até 5% no IRS dos sujeitos passivos com domicílio fiscal na 

respetiva circunscrição territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente 

anterior”, devendo esta percentagem ser alvo de deliberação e comunicada à 

Autoridade Tributária e Aduaneira até 31 de dezembro no ano anterior àquele a 

que respeitam os rendimentos (nº2 do mesmo artigo). Mais informou que, a 

ausência de comunicação ou a sua receção para além do prazo legalmente 

estabelecido, equivale à falta de deliberação e à perda do direito à participação 

neste imposto (nº3 do supracitado artigo). Esta situação será alterada a partir de 

2019, em que o Município terá direito à participação de 5%, caso exista falta de 

deliberação ou ausência de comunicação. Informou ainda, que a referida 

deliberação deve recair num intervalo entre os 0% e os 5%.----------------------------

-----Neste sentido, e tendo em consideração toda a informação disponível 

relativamente a esta matéria, ou seja, desde o ano em que esta receita foi 

considerada como receita dos municípios (receita em 2007, respeitante aos 

rendimentos de 2006) a senhora Presidente apresentou o valor da participação 

no IRS do Município e a sua evolução desde 2006 a 2018:------------------------------ 
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Ano dos 

rendimentos 

Participação 

no IRS 
% IRS 

IRS 

transferido/ a 

transferir 

Variação Obs. 

2006 - 5,00% 38 966 €  - a) 

2007 - 5,00% 41 567 €  6,68% a) 

2008 43 044 €  5,00% 43 044 €  3,55% Deliberação da AM de 2007 

2009 42 549 €  5,00% 42 549 €  -1,15% Deliberação da AM de 2008 

2010 41 313 €  2,50% 20 657 €  -51,45% Deliberação da AM de 2009 

2011 47 369 €  2,50% 23 685 €  14,66% Deliberação da AM de 2010 

2012 47 369 €  2,50% 23 685 €  0,00% Deliberação da AM de 2011 

2013 52 181 €  2,50% 26 091 €  10,16% Deliberação da AM de 2012 

2014 79 221 €  0,00%  0,00 €  -

100,00% 

Deliberação da AM de 2013 

2015 78 759 €  2,50% 39 380 €  100,00% Deliberação da AM de 2014 

2016 67.043 €  2,50%  33.522 €  -17,48% Deliberação da AM de 2015  

2017 72.135 € 2,50% 36.068 € 7,60% Deliberação da AM de 2016 

2018 75.992 € 2,50% 37.961 € 5,25% Deliberação da AM de 2017 

b)  
a) Participação de acordo com o disposto no artigo 59º da Lei nº 2/2007, de 15 de janeiro (regime 
transitório). 
 b) Valor da participação nos impostos do Estado (equivalente a 5%) constará no Mapa XIX do 
Orçamento de Estado de 2019. Os valores indicados no mapa anterior são os constantes na 
proposta de Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2019. 

-----Mais informou que, caso seja deliberada uma percentagem inferior à taxa 

máxima, o produto da diferença de taxas e a coleta líquida é considerada dedução 

no IRS, a favor do sujeito passivo, isto é, caso a taxa deliberada seja inferior a 

5%, a diferença reverte a favor do sujeito passivo, desde que o mesmo tenha 

entregue a respetiva declaração de rendimento dentro do prazo legal.---------------

-----Como informação complementar, apresentou a participação no IRS dos 

municípios do distrito de Coimbra relativamente aos rendimentos auferidos em 

2018:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Município 
Participação no 

IRS 

Cantanhede, Condeixa-a-Nova, Mira, Miranda do Corvo, Montemor-

o-Velho, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, Penacova, 

Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares 

5,00% 

Coimbra 4,50% 

Lousã, Figueira da Foz 4,00% 
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Arganil  0,00% 

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, prescindir de 

2,5% da totalidade (5%) da participação variável no IRS para os rendimentos de 

2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Em cumprimento com o disposto no nº2, do artigo 26º do RFALEI e na alínea 

ccc), do nº1, do artigo 33º e na alínea c), do nº1, do artigo 25º, ambos da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, alterada pelas Leis nºs 25/2015, de 30 de março, 

69/2015, de 16 de julho, 7-A/2016, de 30 de março, 42/2016, de 28 de dezembro 

e 50/2018, de 16 de agosto, a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, 

propor à Assembleia Municipal uma participação variável no IRS de 2,5% para os 

rendimentos de 2019 (que será a receita do Município em 2020).--------------------- 

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

3.8 – TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM/ANO 2019 – A senhora 

Presidente informou que estabelece o artigo 106º da Lei das Comunicações 

Eletrónicas, aprovada pela Lei nº 5/2004, de 10 de fevereiro (Lei das 

Comunicações Eletrónicas), alterada pelos Decretos-Lei nºs 176/2007, de 8 de 

maio, 123/2009, de 21 de maio, 258/2009, de 25 de setembro, 35/2014, de 7 de 

março e 92/2017, de 31 de julho e pelas Leis nºs 35/2008, de 28 de junho, 

123/2009, de 21 de maio, 46/2011, de 24 de junho, 51/2011, de 13 de setembro, 

10/2013, de 28 de janeiro, 42/2013, de 3 de julho, 82-B/2014, de 31 de dezembro, 

127/2015, de 3 de setembro e 15/2016, de 17 de junho que, “Os direitos e 

encargos relativos à implantação, passagem e atravessamento de sistemas, 

equipamentos e demais recursos das empresas que oferecem redes e serviços 

de comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, dos domínios 

público e privado municipal podem dar origem ao estabelecimento de uma taxa 

municipal de direitos de passagem (TMDP)…”. É ainda estabelecido que a 

referida taxa é determinada com base na aplicação de um percentual sobre o total 

da faturação mensal pelas empresas que oferecem redes e serviços de 

comunicações eletrónicas acessíveis ao público, em local fixo, para todos os 

clientes finais do correspondente município, percentual esse que não pode 
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ultrapassar os 0,25%. Ainda de acordo com o supracitado artigo a mesma é 

aprovada até ao final do mês de dezembro do ano anterior à sua vigência. 

Estabelece ainda o nº 2 do artigo 12º do Decreto-Lei nº 123/2009, de 21 de maio 

(Construção, Acesso e Instalação de Redes), alterado pelos Decretos-Lei nºs 

258/2009, de 25 de setembro e 92/2017, de 31 de julho e pelas Leis nºs 47/2013, 

de 10 de julho e 82-B/2014, de 31 de dezembro que “As autarquias locais, com 

observância do princípio da igualdade e da não discriminação, podem optar por 

não cobrar a taxa a que se refere o número anterior (TMDP) tendo em vista a 

promoção do desenvolvimento de redes de comunicações eletrónicas, não 

podendo nesse caso, em sua substituição ou complemento, aplicar e cobrar 

quaisquer outras taxas, encargos ou remunerações.”-------------------------------------

-----Seguidamente, a senhora Presidente apresentou a evolução da receita e as 

taxas praticadas no Município de Góis desde o ano de 2005 até ao ano de 2018:- 

Ano Taxa Receita Obs.  Ano Taxa Receita Obs. 

2005 0,25% 418,72 €    2012 0% 1,61 € a) 

2006 0,25% 404,87 €    2013 0% 0,00 €  

2007 0,25% 1.497,06 €    2014 0% 0,00 €  

2008 0% 175,09 € a)  2015 0% 0,00 €  

2009 0% 22,00 € a)  2016 0% 0,00 €  

2010 0% 7,04 € a)  2017 0,25% 1.160,23 €  

2011 0% 8,02 € a)  2018 0,25% 1.069,90 € b) 

a)Receita respeitante a anos anteriores/Isenção da TMDP 

b)Receita cobrada até 31.10.2018. Fonte: Mapa de Controlo Orçamental da Receita         

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aplicar a taxa 

municipal de direitos de passagem de 0,25% para o ano de 2019.--------------------

-----Em cumprimento com o disposto na alínea ccc), do nº1, do artigo 33º e na 

alínea b), do nº 1, do artigo 25º, ambos da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

alterada pelas Leis nºs 25/2015, de 30 de março, 69/2015, de 16 de julho, 7-

A/2016, de 30 de março, 42/2016, de 28 de dezembro e 50/2018, de 16 de agosto, 

a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, remeter o presente assunto à 
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Assembleia Municipal para deliberação sobre a taxa municipal de direitos de 

passagem a aplicar no ano de 2019.----------------------------------------------------------- 

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

3.9 – DERRAMA/ANO 2019 – A senhora Presidente referiu que de acordo com o 

preceituado no nº1 do artigo do artigo 18º da Lei nº73/2013, de 3 de setembro 

(Regime Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais - 

RFALEI), alterada pelas Leis nºs 82-D/2014, de 31 de dezembro, 69/2015, de 16 

de julho, 132/2015, de 4 de setembro, 7-A/2016, de 30 de março, 42/2016, de 28 

de dezembro, 114/2017, de 29 de dezembro e 51/2018, de 16 de agosto, os 

municípios podem lançar anualmente derrama, até ao limite de 1,5% sobre o lucro 

tributável sujeito e não isento de imposto sobre o rendimento das pessoas 

coletivas (IRC), gerado na área geográfica da circunscrição territorial dos 

mesmos. Referiu que o nº10 do artigo supracitado, prevê que os municípios 

podem deliberar o lançamento de uma taxa reduzida de derrama para os sujeitos 

passivos cujo volume de negócios (VN) no ano anterior não ultrapasse os 150.000 

€, situação em que coexistirão duas taxas no respetivo município: a taxa normal, 

aplicável à generalidade das empresas e uma taxa reduzida aplicável apenas 

àquele universo. No entanto, e de acordo com o preceituado no nº2 do artigo 16º 

em articulação com a alínea d), do artigo 15º, ambos do RFALEI, pode ainda ser 

deliberado isentar o pagamento deste imposto. Nesta situação a deliberação em 

causa deverá ser devidamente fundamentada e deverá incluir a estimativa da 

respetiva despesa fiscal. Mais referiu, que a deliberação referida deve ser 

comunicada, por via eletrónica, à Autoridade Tributária e Aduaneira até ao dia 31 

de dezembro do ano anterior ao da cobrança por parte dos serviços competentes 

do Estado (nº 17 do artigo 18º do RFALEI), caso contrário não há lugar à 

liquidação e cobrança de derrama (nº18 do mesmo artigo).-----------------------------

-----Sobre esta matéria, a senhora Presidente referiu que podem ocorrer várias 

deliberações:-----------------------------------------------------------------------------------------

-----1) Deliberar aplicar a todos os sujeitos passivos de IRC uma taxa de derrama 

superior a 0% e inferior ou igual a 1,5% de acordo com o estipulado no nº1 do 
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artigo 18º do RFALEI;------------------------------------------------------------------------------

-----2) Deliberar aplicar aos sujeitos passivos de IRC com valor do VN > 150.000 

€ uma taxa de derrama superior a 0% e até 1,5% e aos sujeitos passivos de IRC 

com VN <= 150.000 € uma taxa de derrama inferior à taxa dos sujeitos passivos 

com VN > 150.000 €, conforme previsto no nº 10 do artigo 18º do RFALEI;---------

-----3) Deliberar aplicar aos sujeitos passivos de IRC com valor do VN > 150.000 

€ uma taxa de derrama superior a 0% e até 1,5% e isentar do pagamento de 

derrama os sujeitos passivos de IRC com VN <= 150.000 € conforme estipulado 

no nº1 do artigo 18º e permite o nº2 do artigo 16º, ambos do RFALEI;---------------

-----4) Deliberar isentar todos os sujeitos passivos de IRC, conforme previsto no 

artigo 16º do RFALEI.------------------------------------------------------------------------------ 

-----Seguidamente, a senhora Presidente apresentou um estudo que contempla 

vários cenários, tendo por base a informação prestada em 04.09.2018, pela 

Autoridade Tributária (Direção de Finanças de Coimbra), de acordo com o pedido 

de informação formulado pelo Município, que se pode resumir da seguinte forma:- 

-----a) Dados fornecidos:--------------------------------------------------------------------------- 

 

Nº de sujeitos 

passivos 

Valor do lucro 

tributável 

VN <= 150.000 € 123 699.876,12 € 

VN > 150.000 € 42 932.034,00 € 

Total 165 1.631.910,12 € 

-----b) Cenários analisados: considerando a aplicação da taxa máxima para todos 

os sujeitos passivos de IRC e as situações – taxas de derrama – praticadas pelos 

restantes concelhos do distrito de Coimbra e a informação prestada pela AT 

relativamente ao ano de 2018):------------------------------------------------------------------

-----O 1º cenário, apresentado como H1 no mapa anexo, traduz-se na aplicação 

da taxa máxima de derrama (1,5%) a todos os sujeitos passivos: nesta situação 

o valor da receita proveniente deste imposto é de 24.478,65 €;------------------------

-----O 2º cenário, apresentado como H2 no mapa anexo, traduz-se na aplicação 

da taxa máxima de derrama aos sujeitos passivos com VN > 150.000 € e a 
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aplicação de uma taxa de derrama de 1% aos sujeitos passivos com VN <= 

150.000 €: nesta situação, o valor total da receita é de 20.979,27 €, existindo uma 

despesa fiscal (Quebra de receita que passa a existir decorrente de eventual 

isenção total ou parcial concedida) de 3.449,38 €;-----------------------------------------

-----O 3º cenário, apresentado como H3 no mapa anexo, traduz-se na aplicação 

da taxa máxima de derrama aos sujeitos passivos com VN > 150.000 € e isentar 

os sujeitos passivos com VN <= 150.000€: nesta situação, o valor total da receita 

é de 13.980,51 €, existindo uma despesa fiscal de 10.498,14 €;-----------------------

-----O 4º cenário, apresentado como H4 no mapa anexo, traduz-se na aplicação 

da taxa de derrama de 1,40% aos sujeitos passivos com VN > 150.000 € e isentar 

os sujeitos passivos com VN <= 150.000 €: nesta situação, o valor total da receita 

é de 13.048,48 €, existindo uma despesa fiscal de 11.430,18 €;-----------------------

-----O 5º cenário, apresentado como H5 no mapa anexo, traduz-se na aplicação 

da taxa de derrama de 1,30% aos sujeitos passivos com VN > 150.000 € e isentar 

os sujeitos passivos com VN <= 150.000 €: nesta situação, o valor total da receita 

é de 12.116,44 €, existindo uma despesa fiscal de 12.362,21 €);----------------------

-----O 6º cenário, apresentado como H6 no mapa anexo, traduz-se na aplicação 

da taxa de derrama de 1,00% aos sujeitos passivos com VN > 150.000 € e isentar 

os sujeitos passivos com VN <= 150.000 €: nesta situação, o valor total da receita 

é de 12.116,44 €, existindo uma despesa fiscal de 8.862,83€);-------------------------

-----O 7º e último cenário, será o de isentar todos os sujeitos passivos de IRC, 

existindo nesta situação, uma despesa fiscal de 24.478,65 €.--------------------------

-----Como informação complementar, a senhora Presidente deu conhecimento 

das taxas de derrama a cobrar em 2018 referentes ao exercício de 2017, 

praticadas nos restantes concelhos do distrito de Coimbra:----------------------------- 

Municípios 
Taxa 

Normal 

Taxa 

Reduzida 

Arganil, Condeixa-a-Nova, Figueira da Foz, Mira, Montemor-
o-Velho, Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, 
Penacova, Penela, Soure, Tábua e Vila Nova de Poiares 

- - 

Cantanhede e Coimbra 1,50% - 

Lousã 1,30% - 
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Miranda do Corvo 1,00% - 

Fonte: Portal das Finanças 

-----A senhora Presidente propôs que, reconhecendo a relevância das micro e 

pequenas empresas no tecido económico e social goiense, nomeadamente na 

criação e manutenção de empregos, e uma vez que também compete ao poder 

local estimular a instalação de novas empresas no território, o Executivo delibere 

no sentido  de manter a isenção da taxa de derrama para o ano de 2019, dando 

continuidade a uma política de redução/isenção de taxas que vise incentivar a 

instalação de novas empresas com reflexos no mercado de trabalho.---------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, isentar as 

empresas de derrama para o ano de 2019.---------------------------------------------------

-----Em conformidade com o disposto no nº15, do artigo 18º do RFALEI e na alínea 

ccc), do nº1, do artigo 33º e na alínea d), do nº1, do artigo 25º, ambos da Lei 

nº75/2013, de 12 de setembro, , alterada pelas Leis nºs 25/2015, de 30 de março, 

69/2015, de 16 de julho, 7-A/2016, de 30 de março, 42/2016, de 28 de dezembro 

e 50/2018, de 16 de agosto a Câmara deliberou por unanimidade remeter a 

proposta de isenção da Derrama à Assembleia Municipal para deliberação.-------

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

3.10 – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS/TAXAS A PRATICAR EM 2019 

– A senhora Presidente referiu que estabelece a alínea a) do artigo 14º articulado 

com o nº1 do artigo 23º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, alterada pelas Leis 

nºs 82-D/2014, de 31 de dezembro, 69/2015, de 16 de julho, 132/2015, de 4 de 

setembro, 7-A/2016, de 30 de março, 42/2016, de 28 de dezembro, 114/2017, de 

29 de dezembro e 51/2018, de 16 de agosto (Regime Financeiro das Autarquias 

Locais e das Entidades Intermunicipais - RFALEI) que constitui receita dos 

municípios o produto da cobrança de 99% da receita de Imposto Municipal sobre 

Imóveis (IMI) sobre os prédios urbanos. Ainda sobre esta matéria, e em 

cumprimento com o disposto no nºs 5 e 14 do artigo 112º do Anexo I do Decreto-

Lei nº 287/2003, de 12 de novembro, na sua redação atual (Código do Imposto 

Municipal sobre Imóveis - CIMI), referiu que compete aos municípios fixar as taxas 
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IMI a aplicar em cada ano, mediante deliberação do órgão deliberativo, devendo 

as mesmas ser comunicadas à Autoridade Tributária e Aduaneira (AT), para 

vigorarem no ano seguinte, até 31 de dezembro de cada ano, caso contrário serão 

aplicadas as taxas mínimas. ---------------------------------------------------------------------

-----Neste sentido, referiu que deve o Município de Góis comunicar à AT as taxas 

a praticar no ano de 2019 (que incidirão sobre o valor tributário dos prédios 

urbanos e rústicos do ano de 2018), dentro dos limites estabelecidos no diploma 

referido anterior (alíneas a) e c) do nº1 do artigo 112º): ----------------------------------

-----a) Prédios rústicos: 0,8%; --------------------------------------------------------------------

-----b) Prédios urbanos: dentro do intervalo de 0,3% a 0,45%.--------------------------

-----Para uma melhor tomada de decisão, a senhora Presidente apresentou 

informação sobre as taxas de IMI praticadas pelo Município e sobre a evolução 

da receita cobrada líquida nos últimos dez anos:------------------------------------------- 

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Prédios 
Rústicos 

CIMI 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 

Taxa M. 
Góis 

0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 0,80% 

Prédios 
Urbanos, não 
avaliados nos 

termos do 
CIMI 

CIMI [0,40%; 0,70%] [0,50%; 0,80%] N.a. 

Taxa M. 
Góis 

0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% 0,60% N.a. 

Prédios 
Urbanos, 

avaliados nos 
termos do 

CIMI 

CIMI [0,2%; 0,40%] [0,3%; 0,50%] [0,3%; 0,45%] 

Taxa M. 
Góis 

0,40% 0,40% 0,40% 0,37% 0,37% 0,35% 0,35% 0,35% 0,35% 0,33% 

N.a. – Não aplicável, taxa revogada desde a liquidação de 2014/cobrança de 2015 

-----Apresentou ainda, a evolução da receita cobrada líquida de IMI teve a 

seguinte ao longo dos últimos dez anos:------------------------------------------------------ 
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 Nota: a informação referente ao ano de 2018 corresponde à receita cobrada até 31 de 
outubro. Fonte: Mapa do Controlo Orçamental da Receita.                                                  

 

-----Prosseguiu, referindo que sobre a receita de IMI importa mencionar que ainda 

não é conhecido o valor cobrado líquido do ano de 2018, uma vez que ainda falta 

arrecadar a receita dos meses de novembro e dezembro de 2018, que inclui a 

última prestação do pagamento deste imposto que é transferido para os 

municípios e freguesias em dezembro. No entanto, e tendo em consideração a 

informação disponibilizada pela AT, através do Portal das Finanças, é possível 

informar que no ano de 2018 se vai registar uma significativa diminuição na receita 

deste imposto, uma vez que a liquidação efetuada sofreu um decréscimo de cerca 

de 6%, face ao ano de 2017, 478.253 € em 2017 para 451.226 € em 2018. Caso 

se adicione à cobrança já concretizada em 2018 (320.891,89 €) o valor desta 

receita cobrada em novembro e dezembro do ano transato (ajustado à taxa 

praticada em 2018) (79.250,36 €), verifica-se que a cobrança do ano de 2018 

rondaria os 400.142,00 € (cerca de 11.600,00 € a menos que no ano transato). --

-----Mais referiu que se verifica que existem várias situações que influenciaram – 

tanto negativa ou positivamente - a evolução do IMI nos últimos anos, 

designadamente:------------------------------------------------------------------------------------

-----1) A avaliação geral dos prédios urbanos concluída em 2012, sobre os prédios 

0 100 000 200 000 300 000 400 000 500 000

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

305 020

321 401

352 898

337 590

489 780

459 896

461 423

400 678

411 780

320 892

IMI - RECEITA COBRADA LÍQUIDA



 
 

33 

   

urbanos que em 1 de dezembro de 2011, não tenham sido avaliados nos termos 

do Código do Imposto Municipal sobre Imóveis, que veio aumentar a receita de 

IMI a partir de 2013;---------------------------------------------------------------------------------

-----2) Para a cobrança de IMI do ano de 2016, relativa ao ano de 2015, deixou de 

existir o regime de salvaguarda do IMI, que pretendia limitar as subidas anuais 

deste imposto – esta situação origina um aumento da receita, mas o Município 

não tem dados suficientes para quantificar esse aumento;-------------------------------

-----3) Introdução, em 2016, da isenção automática (até 2015 tinha que ser 

requerida) relativa a prédios de reduzido valor patrimonial de sujeitos passivos de 

baixos rendimentos (artigo 11º-A do CIMI);---------------------------------------------------

-----4) Fixação de redução da taxa de IMI para sujeitos passivos com dependentes 

a cargo (artigo 112º-A do CIMI) – esta situação tem originado uma diminuição do 

IMI. No entanto, verifica-se que parte dos contribuintes que estão abrangidos por 

esta redução de taxa, estão simultaneamente abrangidos pela isenção 

automática indicada no ponto anterior, o que reduz a perda de receita por esta 

via;-------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----5) Redução de 50% da taxa de IMI para os prédios urbanos destinados à 

produção de energia a partir de fontes renováveis (artigo 44º-A do Estatuto dos 

Benefícios Fiscais) – a partir do ano de 2017 foi introduzida a possibilidade destes 

prédios beneficiarem da redução indicada. No caso do Município de Góis, esta 

situação origina a que seja aplicada a taxa de IMI de 0,165% (50% de 0,33%), o 

que, aplicado a um valor patrimonial de 2.543.520,00 €, se traduz numa 

diminuição de receita de 4.196,82 €.-----------------------------------------------------------

------Neste sentido, e tendo em conta a informação disponibilizada pela AT, 

através do Portal das Finanças, a senhora Presidente apresentou alguns cenários 

de variação da taxa de IMI para os prédios urbanos, avaliados nos termos do 

CIMI, que podem ser úteis na tomada de decisão:----------------------------------------- 

Cenários Taxa Coleta * Perda/ganho de receita 

1 0,33%** 402.037,38   

2 0,34% 414.220,33 12.182,95 

3 0,35% 426.403,28 24.365,90 
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4 0,30% 365.488,53 -36.548,85 

5 0,40% 487.318,03 85.280,66 

6 0,45% 548.232,79 146.195,41 
*Coleta associada à receita de IMI do Município (99% do total da receita de IMI), em consonância 

com o estipulado na alínea a) do nº1 do artigo 23º do RFALEI, em que constitui receita das 

freguesias “o produto da receita do IMI sobre prédios rústicos e uma participação no valor de 1% 

da receita do IMI sobre prédios urbanos”. ** Taxa atualmente em vigor. 

-----Como informação adicional, informou que tendo em conta que a receita do IMI 

irá diminuir de 2017 para 2018, caso fosse pretensão do Município aproximar a 

receita de IMI à receita cobrada nos anos de 2013 a 2015, a taxa de IMI sobre os 

prédios urbanos teria que aumentar para uma taxa próxima de 0,40%. -------------

-----De ressalvar, que para além da taxa de IMI a fixar para o ano de 2019 que se 

deve situar no intervalo já referido (entre 0,30% e 0,45%), e ainda para além das 

possibilidades de majoração ou minoração previstas no artigo 112º do CIMI, para 

o ano de 2019 mantém-se a possibilidade de, mediante deliberação da 

Assembleia Municipal, nos casos de imóvel destinado a habitação própria e 

permanente coincidente com o domicilio fiscal do proprietário, fixar uma redução 

da taxa de IMI atendendo ao número de dependentes, considerando um valor fixo 

a reduzir, conforme consta do artigo 112º-A do CIMI, de acordo com a seguinte 

tabela:-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Nº de dependentes a cargo Dedução fixa 

1 20,00 € 

2 40,00 € 

3 ou mais 70,00 € 

-----Considerando a última informação disponibilizada pela AT que nos permite 

simular o impacto que uma eventual deliberação neste sentido pode produzir 

(informação prestada em 17.09.2018), informou que a diminuição máxima de IMI 

é de 7.630,00 €, ressalvando-se, no entanto, o facto já referido anteriormente, de 

que parte destes agregados familiares poderem vir a beneficiar da isenção de IMI 

por se enquadrarem na situação de sujeitos passivos com baixos rendimentos:-- 
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Nº de dependentes a cargo Nº de agregados Valor redução 

1 153 3.060,00 

2 88 3.520,00 

3 ou mais 15 1.050,00 

Total 7.630,00 

-----Mais referiu, que a receita de IMI, na globalidade da receita municipal, é 

bastante relevante e que, no cômputo das receitas próprias é a mais 

representativa, representando cerca de 21% do total das receitas correntes, 

excetuando as transferências correntes, pelo que, salvo melhor opinião, 

considero que se deva ter esta questão em consideração na tomada de decisão 

relativamente à fixação das taxas de IMI. ----------------------------------------------------

-----Como informação complementar, deu conhecimento das taxas de IMI 

praticadas no ano de 2018 em todos os concelhos do distrito de Coimbra:--------- 

Município 

Prédios Urbanos 

avaliados nos termos 

do CIMI 

Prédios Rústicos 

Arganil 0,300% 0,80% 
Cantanhede 0,380% 0,80% 
Coimbra 0,330% 0,80% 
Condeixa-a-Nova 0,300% 0,80% 
Figueira da Foz 0,400% 0,80% 
Góis 0,330% 0,80% 
Lousã 0,400% 0,80% 
Mira 0,300% 0,80% 
Miranda do Corvo 0,300% 0,80% 
Montemor-o-Velho 0,395% 0,80% 
Oliveira do Hospital 0,350% 0,80% 
Pampilhosa da Serra 0,300% 0,80% 
Penacova 0,300% 0,80% 
Penela 0,400% 0,80% 

Soure 0,350% 0,80% 
Tábua 0,300% 0,80% 
Vila Nova de Poiares 0,500% 0,80% 
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-----A Câmara tomou conhecimento e após análise e discussão, deliberou, por 

unanimidade, manter para o ano de 2019 as taxas praticadas em 2018, ou seja: 

Taxa de IMI dos Prédios rústicos: 0,8%, e, taxa de IMI dos Prédios urbanos: 

0,33%. -------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais deliberou, por unanimidade, que nos casos de imóvel destinado a 

habitação própria e permanente coincidente com o domicílio fiscal do proprietário, 

fixar uma redução da taxa de IMI, atendendo ao número de dependentes que nos 

termos previstos no nº 13 do CIRS, compõe o agregado familiar a 31 de 

dezembro, nos seguintes termos: redução de 20,00 € quando o agregado familiar 

tenha um dependente a cargo; 40,00 € quando o agregado familiar tenha dois 

dependentes a cargo e 70,00 € quando o agregado familiar tenha três ou mais 

dependentes a cargo.-------------------------------------------------------------------------------

-----Em conformidade com o disposto na alínea ccc), do nº 1, do artigo 33º e na 

alínea d), do nº 1, do artigo 25º, ambas da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

alterada pelas Leis nºs 25/2015, de 30 de março, 69/2015, de 16 de julho, 7-

A/2016, de 30 de março, 42/2016, de 28 de dezembro e 50/2018, de 16 de agosto, 

a Câmara Municipal deliberou, por unanimidade, submeter a presente proposta 

de fixação anual das taxas de IMI/Ano 2019, à Assembleia Municipal para 

deliberação.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.11 – 22ª 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 e 50/2018, de 

16 de agosto, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 22ª alteração ao 

Orçamento Municipal para o Ano de 2018, que importa na parte da despesa, em 

165.746,00€ (cento e sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e seis 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.-------- 
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3.12 – 22ª 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 e 50/2018, de 16 de 

agosto, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 22ª alteração às 

Grandes Opções do Plano para o Ano de 2018, que importa em 37.546,00€ (trinta 

e sete mil, quinhentos e quarenta e seis euros) nos reforços e em 165.746,00€ 

(cento e sessenta e cinco mil, setecentos e quarenta e seis euros) nas anulações, 

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

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

3.13 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – A senhora Presidente 

levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno de transferências 

correntes, datado do dia seis de novembro do ano em curso, cujo documento 

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

3.13.1 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

GÓIS – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a 

referida transferência de correntes no montante de quinze mil euros, cuja 

finalidade é o apoio mensal à atividade corrente.------------------------------------------- 

3.13.2 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

GÓIS – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a 

referida transferência de correntes no montante de cinco mil euros, cuja finalidade 

é o apoio  ao funcionamento da Equipa de Intervenção Permanente (EIP) ao 

abrigo do Protocolo tripartido celebrado entre o Município, a Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários de Góis e a Autoridade Nacional de 

Proteção Civil.---------------------------------------------------------------------------------------- 

3.13.3 – IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS – A 

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

transferência de correntes no montante de mil setecentos e cinquenta euros, cuja 

finalidade é o  apoio na manutenção corrente/funcionamento da instituição – apoio 
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no desenvolvimento de todas as respostas sociais que dinamiza e na 

consequente manutenção de postos de trabalho existentes.---------------------------- 

3.13.4 – ADIBER – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

aprovar a referida transferência de correntes no montante de vinte e cinco mil 

euros, cuja finalidade é o apoio ao funcionamento de projetos diversos e apoio 

nas parcerias (ex: programa de medidas de emprego).----------------------------------- 

3.13.5 – ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E RECREATIVA DE GÓIS – A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 

transferência de correntes no montante de cinco mil euros, cuja finalidade é 

apoio/comparticipação ao funcionamento das diversas secções da instituição.---- 

-----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 da atribuição do subsídio.------------------------- 

3.13.6 – LOUSITÂNEA – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, aprovar a referida transferência de correntes no montante de dois 

mil euros, cuja finalidade é o apoio no funcionamento conforme descrito na 

memória descritiva que integra a candidatura ao Regulamento Municipal de 

Concessão de Subsídios.-------------------------------------------------------------------------- 

3.13.7 – LOUSITÂNEA – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, aprovar a referida transferência de correntes no montante de nove 

mil, oitocentos e sessenta e quatro euros, cuja finalidade é apoio no 

autofinanciamento do projeto “VAMOS” candidato ao Fundo Ambiental.------------- 

3.13.8 – CLUBE DESPORTIVO CULTURAL, SOCIAL DA CASA DO POVO DE  

VILA NOVA DO CEIRA – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, aprovar a referida transferência de correntes no montante de mil e 

quinhentos euros, cuja finalidade é o apoio pela cedência de instalações para 

funcionamento de Atividades de Animação e Apoio à Família (AAAF).--------------- 
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3.13.9 – CLUBE DESPORTIVO CULTURAL, SOCIAL DA CASA DO POVO DE 

VILA NOVA DO CEIRA – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, aprovar a referida transferência de correntes no montante de mil e 

quinhentos euros, cuja finalidade é o apoio ao Rancho Folclórico “As Sachadeiras 

da Várzea”.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.13.10 – ASSOCIAÇÃO DESPORTIVA, RECREATIVA E CULTURAL DA 

FILARMÓNICA VARZEENSE – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

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

euros, cuja finalidade é o apoio nas despesas de funcionamento em geral da 

Associação e da Escola de Musica.------------------------------------------------------------ 

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

3.14 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL –  A senhora Presidente 

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

capital, datado do dia seis de novembro do ano em curso, cujo documento 

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

3.14.1 – CENTRO SOCIAL ROCHA BARROS – A Câmara tomou conhecimento 

e deliberou, por unanimidade, aprovar a referida transferência de capital no 

montante de dez mil euros, cuja finalidade é o apoio na obras de ampliação, 

remodelação e conservação de instalações.------------------------------------------------- 

-----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 da atribuição do subsídio.-------------------------

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

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

total de movimentos da tesouraria do dia doze de novembro do ano em curso, no 

montante de um milhão, oitenta e sete mil, setecentos e dois euros e oitenta e 

cinco cêntimos.------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

40 

   

4 – APROVAÇÕES EM MINUTA: GOIS MOTO CLUBE/25º RAIDE TT DE GÓIS – 

PARAÍSO TODO-TERRENO; OBRAS PARTICULARES/JÚLIO ANTÓNIO SILVA 

MOURA; REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS 

MUNICIPAIS/ATUALIZAÇÃO ORDINÁRIA DA TABELA DE TAXAS E OUTRAS 

RECEITAS MUNICIPAIS; REGULAMENTO MUNICIPAL DE URBANIZAÇÃO E 

EDIFICAÇÃO/ATUALIZAÇÃO ORDINÁRIA DA TABELA DE TAXAS DE 

URBANIZAÇÃO E EDIFICAÇÃO; PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO 

IRS/RENDIMENTOS DE 2019; TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM/ANO 

2019;  DERRAMA/ANO 2019; IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS/TAXAS A 

PRATICAR EM 2019; 22ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018; 22ª 

ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018; MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES; 

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

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

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

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

                 

           A Presidente da Câmara Municipal,                              A Secretária, 

             _____________________________                    _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


