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A T A  D A  R E U N I Ã O  D E  

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

 
-----No dia vinte e sete de dezembro do ano de dois mil e dezoito, no Salão Nobre 

do Edifício dos Paços do Concelho, realizou-se a reunião ordinária da Câmara 

Municipal de Góis, sob a presidência da senhora Dr.ª Maria de Lurdes de Oliveira 

Castanheira, na qualidade de Presidente do Município, comparecendo os 

Vereadores que compõem o Executivo Camarário: Dr. Mário Barata Garcia, Dr. 

José Alberto Domingos Rodrigues e António Rui de Sousa Godinho Sampaio.----  

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

senhora Arqt.ª Catarina Enes Garcia, em substituição da senhora Vereadora 

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

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

de Setembro, conforme o requerimento apresentado pela senhora Vereadora 

Maria Helena Antunes Barata Moniz, que se constitui como o Anexo I da presente 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 – REGULAMENTO MUNICIPAL PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AOS 

ESTUDANTES DO ENSINO SECUNDÁRIO E SUPERIOR/INÍCIO DE 

PROCEDIMENTO----------------------------------------------------------------------------------- 
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3.3 – CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE/JOSÉ VIEGAS GONÇALVES 

NEVES------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.4 – OBRAS PARTICULARES/PEDRO ALMEIDA AZEVEDO----------------------- 

3.5 – OBRAS PARTICULARES/JOÃO BARATA GARCIA----------------------------- 

3.6 – OBRAS PARTICULARES/KARIN BESLEY THOMAS---------------------------- 

3.7 – OBRAS PARTICULARES/CARLOS MANUEL FONTES DE ALMEIDA----- 

3.8 – EMPREITADA: RESTABELECIMENTO DA SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 

E APLICAÇÃO DE GUARDAS DE SEGURANÇA/INCUMPRIMENTO DO 

PRAZO DE EXECUÇÃO SANÇÕES PECUNIÁRIAS------------------------------------- 

3.9 – CONTRATO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DO 

BAR/RESTAURANTE DESIGNADO POR CASA DA NATUREZA/PARECER 

JURÍDICO--------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.10 – DÍVIDAS DE TERCEIROS/PAGAMENTO A PRESTAÇÕES/PROPOSTA- 

3.11 – 25ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018--------------------------------- 

3.12 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA------------------------------------------------ 

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

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

1.1 – FALTAS – A senhora Presidente informou que a senhora Vereadora Maria 

Helena Antunes Barata Moniz não está presente nesta reunião, estando em 

período de férias, considerando a sua falta justificada. ---------------------------------- 

1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE – A senhora Presidente 

iniciou a sua intervenção propondo um Voto Pesar pelo falecimento de Clarisse 

Barata Sanches, poetisa com inúmeros trabalhos de prosa e poesia, que divulgou 

o concelho de Góis, e sempre com uma disponibilidade exemplar. Mais referiu 

que irá durante o ano de 2019 propor à Comissão de Toponímia uma rua onde 

fique gravado o seu nome, prestando-lhe uma homenagem, ainda que a titulo 

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

de pesar pelo falecimento de Clarisse Barata Sanches prestando as condolências 

à família pela sua irreparável perda.------------------------------------------------------------ 

-----A senhora Presidente convidou o Executivo a associar-se à tomada de posse 

dos 35 precários que irão assinar contrato de trabalho pelas 15h00, no Auditório 

da Biblioteca Municipal de Góis “António Francisco Barata”, congratulando-se 

pelas oportunidades de trabalho que tem criado a todos os jovens do concelho 

quer através de estágios ou medidas de emprego. --------------------------------------- 

------Prosseguiu dando conta que nos últimos meses decorreram algumas 

reuniões para negociar a passagem do Rally de Portugal de 2019 no concelho de 

Góis, em parceria com as autarquias de Coimbra, Lousã e Arganil, esta última 

designada para liderar todo o processo. Mais referiu que é pretensão reunir com 

a Turismo do Centro de Portugal, com a CIM-RC e a CCDRC para apoiarem nesta 

que é uma organização com meios financeiros de grande envergadura. A partida 

está prevista para o dia 30 de Maio e o troço do concelho de Góis é considerado 

o melhor das várias etapas, pelo que espera contar com o apoio de todos os 

trabalhadores da autarquia, voluntários, não descartando o apoio de instituições 

como Gois Moto Clube na organização deste grande evento desportivo. ----------- 

-----A senhora Presidente referiu a notícia publicitada no jornal Público, onde 

claramente é evidenciado a troca de responsabilidades entre as operadoras, pelo 

fracasso das comunicações nas aldeias de Açor e Ádela, lamentando esta 

situação e continuando a envidar todos os esforços para  que reponham as 

comunicações que existiam antes dos incêndios de 2017.-------------------------------

-----A senhora Presidente informou que até ao fim do presente ano a autarquia 

deveria solicitar o empréstimo ao FAM para a recuperação das segundas 

habitações, contudo ainda se encontra a aguardar o envio do parecer da CCDRC 

que é vinculativo, tendo solicitado a presença da Arquitecta Marina Pais que 

prestou todos os esclarecimentos sobre este processo e das diligências 

efectuadas até ao momento junto da CCDRC.----------------------------------------------
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------Continuou agradecendo aos trabalhadores da Câmara Municipal, ao 

Executivo, instituições publicas e privadas pelo trabalho desenvolvido durante o 

ano 2018 em prol do concelho de Góis, goienses que participaram sempre que 

solicitados. Mais referiu que do ano 2018 o momento mais negativo foi o estado 

da água do rio Ceira, com repercussões ao nível do abastecimento de água, do 

turismo, onerando o orçamento da autarquia com a aluguer de cisternas para 

abastecimento de água à população, esperando que no ano 2019 seja mais bem 

sucedido na recuperação do Rio Ceira e de outros de recursos hídricos.----------- 

-----Prosseguiu referindo que o ano 2018 foi mais sereno com o Executivo, com 

mais respeito, dando mais credibilidade a política.----------------------------------------- 

-----Continuou, entregando um Guia de Bolso e um Passaporte no âmbito do 

projecto da Associação Nacional de Municípios da Rota da EN 2 informando que 

o mesmo se encontra no Posto de Turismo acessível a quem visitar o concelho 

de Góis. Por último deu conta que no âmbito do projecto “Rota do Bem” do Alto 

Comissariado para Migrações, o concelho de Góis vai acolher uma família de 

Refugiados da Síria que se instalará na “Casa do Bairro da Bota”. ------------------- 

-----Terminou desejando um bom ano de 2019 a todos referindo que no próximo 

ano terá de haver uma renovação dos processos da Câmara Municipal, 

endógenos e exógenos: nos exógenos há claramente a necessidade de revitalizar 

o comércio local do concelho de Góis; a nível interno da autarquia, o Balcão de 

Atendimento ao Munícipe renovou a certificação da Qualidade, lamentando que 

ainda não haja outros serviços com esta certificação referindo que um dos graves 

problemas detectados pela empresa de consultoria é a taxa de absentismo, um 

factor que tem de ser melhorado no ano de 2019. ---------------------------------------- 

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

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – Interveio o senhor 

Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio cumprimentando os presentes 

e dando as boas vindas à senhora Arq.ª Catarina Enes Garcia. Continuou 

referindo que na página web da CCDRC encontra-se a Reprogramação do 
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Portugal 2020, onde constam verbas para o Concelho de Góis, questionando de 

que projetos se tratam. Continuou, dando conta que a intervenção no Jardim na 

Avenida Eng. Álvaro de Paula Dias Nogueira encontra-se sem qualquer 

desenvolvimento, questionando se tal facto se deve à obra de requalificação de 

Praça da República e Ruas Envolventes. ---------------------------------------------------- 

------Prosseguiu a sua intervenção demonstrando a sua preocupação com os 

trabalhos profundos de poda e corte das árvores no Parque de Cerejal, receando 

que no próximo Verão aquele espaço não proporcione as condições anteriores 

para os turistas, propondo que a Câmara Municipal informe a população sobre a 

intervenção que está a decorrer.---------------------------------------------------------------- 

-----Continuou, referindo que de acordo com a informação prestada pelo Instituto 

Nacional de Estatística no ano 2017 morreu o quádruplo de pessoas que nasce, 

considerando que para além de ser um problema nacional afecta em particular o 

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

-----Terminou a sua intervenção mostrando-se agradado com o facto dos caixotes 

do lixo disporem de pedais para levantar a tampa e com a intervenção de 

reparação do muro junto às escadas de acesso ao Castelo, desejando um Bom 

Ano 2019 e que seja profícuo para todos.--------------------------------------------------- 

-----Interveio a senhora Vereadora Arq.ª Catarina Enes Garcia congratulando-se 

com o cargo que assume com responsabilidade, prevalecendo-se da 

oportunidade para demonstrar algumas das suas preocupações. Continuou 

demonstrando o seu receio com a qualidade da água e  que sendo o Rio o cartão-

de-visita do concelho, a ausência de nadadores salvadores nas praias fluviais 

durante o Verão poderá ter um impacto negativo na atracção de turistas 

esperando que na próxima época balnear essa situação seja colmatada.----------- 

-----Mais referiu que no âmbito dos incêndios de 2017, temos a oportunidade de 

alterar o paradigma da plantação de eucaliptos receando que não sejam tomadas 

medidas para mudar a área envolvente do concelho e que daqui a uns anos o 

mesmo cenário se repita.------------------------------------------------------------------------- 
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-----Prosseguiu, questionando qual o ponto de situação da revisão do PDM 

porquanto na sua qualidade de arquitecta surgem alguns constrangimentos na 

interpretação da cartografia do PDM em vigor. Referiu ainda que a venda de 

propriedades a estrangeiros aumenta contudo deveria de ser previsto incentivos 

para arrendar casa ou comprar a custos controlados, de forma a evitar que as 

famílias se fixem fora do concelho de Góis. ------------------------------------------------- 

------Terminou, desejando um Bom Ano 2019 para o concelho de Góis  e que no 

futuro se consiga fixar mais população no concelho e resolver alguns problemas 

do concelho.------------------------------------------------------------------------------------------ 

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

a disponibilidade da senhora Arq.ª Catarina Enes Garcia que compõe o Executivo 

nesta reunião em representação do Grupo de Cidadãos Independentes por Góis 

e em substituição da senhora Vereadora Maria Helena Antunes Moniz, 

considerando nobre o desempenho destas funções. ------------------------------------- 

-----Felicitou os trabalhadores pela assinatura dos contratos de trabalho em 

funções públicas por tempo indeterminado, ao abrigo do Programa de 

Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários da Administração Pública, 

desejando o maior sucesso no desempenho das suas funções neste novo vínculo 

jurídico com a autarquia. -------------------------------------------------------------------------- 

-----Terminou, em nome do GCIG, felicitando o Executivo, trabalhadores, 

colaboradores, instituições públicas e privadas e todos os Goienses e desejando 

um bom ano 2019.---------------------------------------------------------------------------------- 

-----Interveio o senhor Vice Presidente, Dr. Mário Barata Garcia felicitando a Arq.ª 

Catarina Enes Garcia pelo desempenho do cargo de Vereadora.----------------------

-----Deu ainda conta que já foram submetidas as candidaturas de requalificação 

das infra-estruturas afectadas pelos incêndios de outubro de 2017, que ascende 

a um milhão de euros e dizem respeito a pavimentações, segurança rodoviária, 

saneamento, aquisição de equipamento urbano, para as freguesias de Vila Nova 
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do Ceira e União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal, vindo posteriormente ao 

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

-----Prosseguiu a sua intervenção dando conta que na Plataforma Portugal 2020 

encontram-se descritas todas as candidaturas activas do concelho, podendo 

enviar posteriormente ao senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho 

Sampaio uma impressão com um resumo de cada candidatura. ---------------------- 

-----Relativamente à obra na Av.ª Eng.º Álvaro de Paula Dias Nogueira informou 

que a mesma foi interrompida devido às condições climatéricas, porquanto ao 

colocar a calçada, o pavimento flutuava. Mais referiu que a lomba irá permanecer, 

pois permite o acesso ao passeio para pessoas com mobilidade condicionada.--- 

------Continuou, referindo que em breve a revisão do PDM irá ser submetida ao 

Executivo e Assembleia Municipal para se pronunciarem. Mais referiu, que no 

início de Janeiro irá decorrer uma reunião entre os técnicos da autarquia e a 

empresa Síntese para uma discussão técnica sobre o novo Regulamento. Referiu 

ainda que no decorrer do processo de Revisão do PDM foi levantado um problema 

com os limites do concelho, estando a aguardar o agendamento de reunião com 

a Câmara Municipal da Lousã.------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou que os trabalhos que decorrem no Parque do 

Cerejal são necessários de forma a garantir a segurança das pessoas que 

usufruem daquele espaço, referindo ainda que o técnico Marco Dias e o Chefe de 

Gabinete têm acompanhado os trabalhos e sempre que uma árvore sofre uma 

intervenção profunda deve-se ao fato de a mesma estar doente.--------------------- 

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

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

-----a) Usou da palavra o senhor Orlando Cide Alvarinhas, da freguesia de Góis, 

questionando qual o ponto de situação sobre a intervenção no seu terreno sito na 

margem esquerda do Rio Ceira e dando conta que as águas pluviais na Avenida 

Padre Dinis continuam a ser direccionadas para a sua propriedade questionando 
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quando serão repostos os lancis e mudar a tubagem uma vez que a existente não 

tem capacidade para escoamentos destas águas. -------------------------------------- 

------A senhora Presidente informou que relativamente à obra foi remetido para o 

senhor Consultor Jurídico, Dr. Pedro Pereira Alves se pronunciar se é da 

responsabilidade da Câmara Municipal executar o muro solicitado. Mais informou 

que deslocou-se ao local com o Encarregado Arlindo Santa Cruz para que fosse 

elaborado um orçamento da obra e analisar se a autarquia tem capacidade para 

a executar por administração direta ou por empreitada. Referiu ainda que o senhor 

Consultor Jurídico se deslocou ao local com o Munícipe e o senhor Vice 

Presidente julgando que o assunto estaria resolvido.-------------------------------------- 

------Interveio o senhor Vice Presidente dando conta que não existe nenhuma 

resposta jurídica, e que a legislação do domínio hídrico não é conclusiva quanto 

à responsabilidade de intervenção nos terrenos contíguos aos rios. ----------------- 

-----A senhora Presidente informou que vai reiterar o pedido de parecer jurídico 

sobre a responsabilidade da autarquia nesta matéria.------------------------------------ 

-----Relativamente ao escoamento das águas pluviais a senhora Presidente 

informou que foi dada a indicação ao senhor Encarregado Luís Anjos para repor 

os lancis e proceder à necessária correcção da tubagem para escoar as águas 

pluviais, tendo solicitado a presença do trabalhador para prestar os 

esclarecimentos necessários. -------------------------------------------------------------------

------ Dada a palavra ao senhor Luís Anjos, o mesmo informou que os trabalhos 

de alteração da tubagem ainda não decorreram porque não existe autorização do 

proprietário para passar na sua propriedade para executar os trabalhos. -------- 

------A senhora Presidente informou que no fim da reunião da Executivo reunia 

com o Munícipe e o trabalhador para esclarecer o presente assunto. --------------- 

-----Interveio o senhor Nuno Miguel Martins Bandeira, da freguesia de Góis 

felicitando a senhora Presidente pelo trabalho desenvolvido no âmbito do Rally 

Portugal, que irá passar no concelho de Góis. Sugeriu ainda que a autarquia 

poderia efectuar uma avaliação dos eventos que organiza, em particular o retorno 
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que têm para o concelho, porquanto considera que será mais fácil perceber 

aqueles que requerem mais investimento.---------------------------------------------------- 

-----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 onze de dezembro do ano 

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

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

Administrativo, a senhora Vereadora substituta Arqt.ª Catarina Enes Garcia, não 

participou na votação por não ter estado presente na reunião a que a mesma 

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

3.2 – REGULAMENTO MUNICIPAL PARA ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AOS 

ESTUDANTES DO ENSINO SECUNDÁRIO E SUPERIOR/INÍCIO DE 

PROCEDIMENTO – A senhora Presidente informou que o Regulamento 

Municipal para Atribuição de Apoios aos Estudantes do Ensino Secundário e 

Superior se encontra em vigor, desde 2009. Face à natural evolução económica, 

cultural e social da sociedade, e com o intuito de se promover uma maior justiça 

e equidade social, importa ajustar o seu articulado aos dias de hoje, sendo que 

ao longo do tempo da sua vigência, foram detetadas pequenas lacunas que 

importa corrigir. Mais informou que, determina o nº1, do artigo 98º do novo Código 

do Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei nº4/2015, de 

7 de janeiro, que o início do procedimento de elaboração ou modificação de 

regulamentos seja publicitado no site do Município, com indicação do órgão que 

o decidiu desencadear, da data em que se vai iniciar, do objeto e da forma como 

se pode processar a constituição como interessados e a apresentação de 

contributos para a elaboração dos regulamentos.------------------------------------------

------A senhora Presidente informou ainda, que neste Regulamento irá constar o 
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aumento do valor das bolsas atribuídas aos estudantes do ensino secundário e 

superior.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 ----Face ao exposto, no âmbito da competência prevista na alínea k), do nº1, do 

artigo 33º 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 e em conformidade com o previsto 

no nº1, do artigo 98º do Decreto-Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, propôs que a 

Câmara Municipal delibere:-----------------------------------------------------------------------

------1) Dar início ao procedimento de elaboração de um novo Regulamento 

Municipal para Atribuição de Apoios aos Estudantes do Ensino Secundário e 

Superior;-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----2) Que a constituição como interessados e a apresentação de contributos para 

a elaboração do referido Regulamento se processe por meio de requerimento, 

entregue no Serviço de Atendimento ao Munícipe (Balcão Único) do Município 

durante o horário normal de expediente (de segunda a sexta-feira das 9h00 às 

17h00), remetido por correio dirigido à Presidente da Câmara Municipal, Praça da 

República, 3330-310 Góis ou por correio eletrónico para o endereço dag@cm-

gois.pt, num prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados partir da data de 

publicação no site do Município, em www.cm-gois.pt;-------------------------------------

------3) Que se proceda à publicitação no sítio do Município na Internet o início do 

procedimento.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

-----1) Dar início ao procedimento de elaboração de um novo Regulamento 

Municipal para Atribuição de Apoios aos Estudantes do Ensino Secundário e 

Superior;-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----2) Que a constituição como interessados e a apresentação de contributos para 

a elaboração do referido Regulamento se processe por meio de requerimento, 

entregue no Serviço de Atendimento ao Munícipe (Balcão Único) do Município 

durante o horário normal de expediente (de segunda a sexta-feira das 9h00 às 

mailto:dag@cm-gois.pt
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17h00), remetido por correio dirigido à Presidente da Câmara Municipal, Praça da 

República, 3330-310 Góis ou por correio eletrónico para o endereço dag@cm-

gois.pt, num prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados partir da data de 

publicação no site do Município, em www.cm-gois.pt;------------------------------------- 

-----3) Que se proceda à publicitação no sítio do Município na Internet o início do 

procedimento.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.3 – CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE/JOSÉ VIEGAS GONÇALVES 

NEVES – A senhora Presidente informou que de acordo com a informação do 

Serviço Jurídico e de Contraordenações, datada de 10.12.18, o senhor José 

Viegas Gonçalves Neves, na qualidade de cabeça de casal da herança de 

Quitéria Fernandes Viegas, com o NIF 743784272, solicita ao abrigo do art.º 54.º 

da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com a redação em vigor, autorização para 

aumento de compartes do prédio inscrito na matriz rústica de Alvares, sob o n.º 

1406, sito em Estendedoiro, melhor identificado na cópia da certidão de teor 

material anexa ao processo.---------------------------------------------------------------- -----

-----Mais informou que se trata de um pedido de parecer nos termos do n.º 1 art.º 

54º da Lei nº 91/95 de 02.09, com a redação dada pela Lei n.º 165/99, de 14.09, 

Lei n.º 64/2003, de 23.08 e pela Lei n.º 10/2008, de 20.02, no qual é referido que 

o aumento do número de compartes não irá implicar parcelamento físico que vise 

infringir o regime legal dos loteamentos. Segundo a Lei, atrás referida só pode ser 

emitido parecer desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou 

dele resulte parcelamento físico em violação do regime legal de loteamentos 

urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para 

qualquer rendibilidade económica não urbana. Assim sendo, parece que o 

objetivo do legislador terá sido o de possibilitar o controlo sobre o parcelamento 

físico ou jurídico dos prédios rústicos, desde logo quando tal parcelamento 

contrarie o regime legal dos loteamentos ou dele derivem parcelas sem qualquer 

rendibilidade económica, como poderá acontecer, a título meramente 

mailto:dag@cm-gois.pt
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exemplificativo, nas seguintes situações:----------------------------------------------------- 

-----a) Quando da compropriedade resulte o parcelamento, ainda que apenas 

físico, de prédio rústico localizado fora do perímetro urbano, com o objetivo de se 

destinar a edificação, por contrariar a regra da localização prevista no art.º 41º do 

Decreto-lei n.º 555/99 de 16/12, com a redação em vigor, exceto se for um caso 

subsumível de destaque;-------------------------------------------------------------------------- 

-----b) Quando, ainda que não seja para construção, resultante de um elevado 

número de compartes, a criação de parcelas não viabilizem qualquer exploração 

económica;-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----c) Quando, mesmo dentro do perímetro urbano, o parcelamento em questão 

contrarie um qualquer instrumento territorial.------------------------------------------------ 

-----A senhora Presidente referiu que a informação menciona que estamos 

perante uma situação que não pretende dissimular um parcelamento físico nem 

violar o regime legal de loteamentos urbanos, pelo que poderá ser deferida a 

pretensão do requerente.-------------------------------------------------------------------------- 

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

deliberou, por unanimidade, autorizar a constituição da referida compropriedade.- 

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

3.4 – OBRAS PARTICULARES/PEDRO ALMEIDA AZEVEDO – A senhora 

Presidente informou que de acordo com a informação do Serviço Jurídico e de 

Contraordenações, datada de 04.12.18, o requerente Pedro Almeida Azevedo, 

vem pedir a isenção de pagamento de taxas municipais referentes à emissão de 

planta de localização e operação urbanística ao abrigo da al. c) n.º 1 do artigo 6.º 

do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, doravante (RTORM).--- 

------Mais informou que, foi confirmado junto da DGUPA que o pedido surge na 

sequência do processo de comunicação prévia com registo MGD 

2018/450.10.204/49, no âmbito do regime excecional de controlo prévio previsto 

no decreto-lei n.º 130/2017, de 09.10, que estabeleceu um regime excecional de 

controlo prévio relativo à reconstrução de edifícios destruídos ou gravemente 
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danificados em resultado de catástrofe – incêndios de outubro, o qual se encontra 

a ser acompanhado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Centro. Este diploma legal dispõe no seu artigo 8.º - Isenção de taxas, que “o 

órgão municipal competente pode deliberar a isenção de taxas que incidam sobre 

a comunicação prévia ou licença e a autorização de utilização apresentadas no 

âmbito do presente regime”. ---------------------------------------------------------------------

-----Informou ainda, que a Assembleia Municipal na sua sessão ordinária, 

realizada em 17 de novembro de 2017, deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta apresentada pela Câmara Municipal, de isenção de taxas que incidam 

sobre a comunicação prévia ou licença e autorização de utilização, apresentadas 

no âmbito do regime excecional previsto no Decreto-Lei n.º 130/2017, durante um 

ano. Considerando que esse prazo já terminou, a alínea c) n.º 1 do artigo 6.º do 

RTORM prevê que estão isentas total ou parcialmente do pagamento de taxas 

municipais, as entidades ou pessoas, em casos excecionais devidamente 

justificados pela Câmara Municipal, quando estejam em causa situações de 

calamidade.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Acrescenta o artigo 7.º - Reconhecimento de isenções que:----------------------- 

-----1— As isenções e reduções previstas no artigo anterior serão concedidas pela 

Câmara Municipal, mediante requerimento dos interessados, dirigido ao 

Presidente da Câmara Municipal, que deverá conter a identificação completa do 

interessado, a indicação das taxas de que requer isenção ou redução, a 

fundamentação e a seguinte documentação:------------------------------------------------

-----a) Cópia do bilhete de identidade e cópia do cartão de contribuinte ou cartão 

do cidadão;--------------------------------------------------------------------------------------------

-----b) Documentos comprovativos dos factos que fundamentam a pretensão e 

outras provas julgadas necessárias.------------------------------------------------------------

-----2 — O pedido de isenção será objeto de apreciação pelos serviços municipais 

competentes no prazo de 15 dias contados da entrega de todos os elementos 

indispensáveis à apreciação do pedido, cabendo à Câmara Municipal nos 15 dias 
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seguintes deliberar sobre o deferimento do pedido e sobre a percentagem de 

redução no caso de não ser deferida uma isenção total.--------------------------------- 

------3 — O indeferimento do pedido de isenção ou a falta de qualquer elemento 

necessário ao reconhecimento da isenção determina a imediata liquidação da 

taxa que seja devida.------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que considerando que o pedido vem na 

sequência do regime excecional, previsto no diploma suprarreferido, decorrente 

de um regime excecional de controlo prévio relativo à reconstrução de edifícios 

destruídos ou gravemente danificados em resultado de catástrofe, e com base na 

documentação que serviu de suporte a que a candidatura fosse reconhecida, é 

parecer tanto da DGUPA, como do Serviço Jurídico e de Contraordenações que 

a Câmara reúne os pressupostos para deliberar favoravelmente a isenção 

requerida.----------------------------------------------------------------------------------------------

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

isentar o requerente do pagamento de taxas municipais referentes à emissão de 

planta de localização e operação urbanística ao abrigo da al. c) n.º 1 do artigo 6.º 

do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais e no âmbito dos 

incêndios de 2017 – habitações permanentes. --------------------------------------------- 

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

3.5 – OBRAS PARTICULARES/JOÃO BARATA GARCIA – A senhora 

Presidente informou que de acordo com a informação do Serviço Jurídico e de 

Contraordenações, datada de 19.12.18, o requerente João Barata Garcia, vem 

pedir a isenção de pagamento de taxas municipais referentes à emissão de planta 

de localização e operação urbanística ao abrigo da al. c) n.º 1 do artigo 6.º do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, doravante (RTORM).------- 

-----Mais informou que foi confirmado junto da DGUPA que o pedido surge na 

sequência do processo de comunicação prévia com registo MGD 

2018/450.10.204/55, no âmbito do regime excecional de controlo prévio previsto 

no decreto-lei n.º 130/2017, de 09.10, que estabeleceu um regime excecional de 
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controlo prévio relativo à reconstrução de edifícios destruídos ou gravemente 

danificados em resultado de catástrofe – incêndios de outubro, o qual se encontra 

a ser acompanhado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Centro. Este diploma legal dispõe no seu artigo 8.º - Isenção de taxas, que “o 

órgão municipal competente pode deliberar a isenção de taxas que incidam sobre 

a comunicação prévia ou licença e a autorização de utilização apresentadas no 

âmbito do presente regime”. --------------------------------------------------------------------- 

-----Informou ainda, que a Assembleia Municipal na sua sessão ordinária, 

realizada em 17 de novembro de 2017, deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta apresentada pela Câmara Municipal, de isenção de taxas que incidam 

sobre a comunicação prévia ou licença e autorização de utilização, apresentadas 

no âmbito do regime excecional previsto no Decreto-Lei n.º 130/2017, durante um 

ano. Considerando que esse prazo já terminou, a alínea c) n.º 1 do artigo 6.º do 

RTORM prevê que estão isentas total ou parcialmente do pagamento de taxas 

municipais, as entidades ou pessoas, em casos excecionais devidamente 

justificados pela Câmara Municipal, quando estejam em causa situações de 

calamidade.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Acrescenta o artigo 7.º - Reconhecimento de isenções que:----------------------- 

-----1— As isenções e reduções previstas no artigo anterior serão concedidas pela 

Câmara Municipal, mediante requerimento dos interessados, dirigido ao 

Presidente da Câmara Municipal, que deverá conter a identificação completa do 

interessado, a indicação das taxas de que requer isenção ou redução, a 

fundamentação e a seguinte documentação:------------------------------------------------

-----a) Cópia do bilhete de identidade e cópia do cartão de contribuinte ou cartão 

do cidadão;--------------------------------------------------------------------------------------------

-----b) Documentos comprovativos dos factos que fundamentam a pretensão e 

outras provas julgadas necessárias.------------------------------------------------------------

-----2 — O pedido de isenção será objeto de apreciação pelos serviços municipais 

competentes no prazo de 15 dias contados da entrega de todos os elementos 
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indispensáveis à apreciação do pedido, cabendo à Câmara Municipal nos 15 dias 

seguintes deliberar sobre o deferimento do pedido e sobre a percentagem de 

redução no caso de não ser deferida uma isenção total.---------------------------------

------3 — O indeferimento do pedido de isenção ou a falta de qualquer elemento 

necessário ao reconhecimento da isenção determina a imediata liquidação da 

taxa que seja devida.------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que considerando que o pedido vem na 

sequência do regime excecional, previsto no diploma suprarreferido, decorrente 

de um regime excecional de controlo prévio relativo à reconstrução de edifícios 

destruídos ou gravemente danificados em resultado de catástrofe, e com base na 

documentação que serviu de suporte a que a candidatura fosse reconhecida, é 

parecer tanto da DGUPA, como do Serviço Jurídico e de Contraordenações que 

a Câmara reúne os pressupostos para deliberar favoravelmente a isenção 

requerida.----------------------------------------------------------------------------------------------

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

isentar o requerente do pagamento de taxas municipais referentes à emissão de 

planta de localização e operação urbanística ao abrigo da al. c) n.º 1 do artigo 6.º 

do Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais e no âmbito dos 

incêndios de 2017 – habitações permanentes. --------------------------------------------- 

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

3.6 – OBRAS PARTICULARES/KARIN BESLEY THOMAS – A senhora 

Presidente informou que de acordo com a informação do Serviço Jurídico e de 

Contraordenações, datada de 19.12.18, a requerente Karin Besley Thomas, vem 

pedir a isenção de pagamento de taxas municipais referentes à emissão de planta 

de localização e operação urbanística ao abrigo da al. c) n.º 1 do artigo 6.º do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais, doravante (RTORM).------- 

-----Mais informou que foi confirmado junto da DGUPA que o pedido surge na 

sequência do processo de comunicação prévia com registo MGD 

2018/450.10.204/50, no âmbito do regime excecional de controlo prévio previsto 
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no decreto-lei n.º 130/2017, de 09.10, que estabeleceu um regime excecional de 

controlo prévio relativo à reconstrução de edifícios destruídos ou gravemente 

danificados em resultado de catástrofe – incêndios de outubro, o qual se encontra 

a ser acompanhado pela Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Centro. Este diploma legal dispõe no seu artigo 8.º - Isenção de taxas, que “o 

órgão municipal competente pode deliberar a isenção de taxas que incidam sobre 

a comunicação prévia ou licença e a autorização de utilização apresentadas no 

âmbito do presente regime”. ---------------------------------------------------------------------

-----Informou ainda, que a Assembleia Municipal na sua sessão ordinária, 

realizada em 17 de novembro de 2017, deliberou por unanimidade aprovar a 

proposta apresentada pela Câmara Municipal, de isenção de taxas que incidam 

sobre a comunicação prévia ou licença e autorização de utilização, apresentadas 

no âmbito do regime excecional previsto no Decreto-Lei n.º 130/2017, durante um 

ano. Considerando que esse prazo já terminou, a alínea c) n.º 1 do artigo 6.º do 

RTORM prevê que estão isentas total ou parcialmente do pagamento de taxas 

municipais, as entidades ou pessoas, em casos excecionais devidamente 

justificados pela Câmara Municipal, quando estejam em causa situações de 

calamidade.------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Acrescenta o artigo 7.º - Reconhecimento de isenções que:--------------------- 

-----1— As isenções e reduções previstas no artigo anterior serão concedidas pela 

Câmara Municipal, mediante requerimento dos interessados, dirigido ao 

Presidente da Câmara Municipal, que deverá conter a identificação completa do 

interessado, a indicação das taxas de que requer isenção ou redução, a 

fundamentação e a seguinte documentação:------------------------------------------------

-----a) Cópia do bilhete de identidade e cópia do cartão de contribuinte ou cartão 

do cidadão;--------------------------------------------------------------------------------------------

-----b) Documentos comprovativos dos factos que fundamentam a pretensão e 

outras provas julgadas necessárias.------------------------------------------------------------

-----2 — O pedido de isenção será objeto de apreciação pelos serviços municipais 
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competentes no prazo de 15 dias contados da entrega de todos os elementos 

indispensáveis à apreciação do pedido, cabendo à Câmara Municipal nos 15 dias 

seguintes deliberar sobre o deferimento do pedido e sobre a percentagem de 

redução no caso de não ser deferida uma isenção total.--------------------------------- 

------3 — O indeferimento do pedido de isenção ou a falta de qualquer elemento 

necessário ao reconhecimento da isenção determina a imediata liquidação da 

taxa que seja devida.------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que considerando que o pedido vem na 

sequência do regime excecional, previsto no diploma suprarreferido, decorrente 

de um regime excecional de controlo prévio relativo à reconstrução de edifícios 

destruídos ou gravemente danificados em resultado de catástrofe, e com base na 

documentação que serviu de suporte a que a candidatura fosse reconhecida, é 

parecer tanto da DGUPA, como do Serviço Jurídico e de Contraordenações que 

a Câmara reúne os pressupostos para deliberar favoravelmente a isenção 

requerida.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

requerente do pagamento de taxas municipais referentes à emissão de planta de 

localização e operação urbanística ao abrigo da al. c) n.º 1 do artigo 6.º do 

Regulamento de Taxas e Outras Receitas Municipais e no âmbito dos incêndios 

de 2017 – habitações permanentes. -----------------------------------------------------------

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

3.7 – OBRAS PARTICULARES/CARLOS MANUEL FONTES DE ALMEIDA – 

Foi presente a informação da DGUPA, datada de 07.11.2018, relativa 

reconstrução de habitação, requerida por Carlos Manuel Fontes de Almeida, Vale 

de Cortinas – Colmeal, União das Freguesias de Cadafaz e do Colmeal.----------- 

-----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.------- 
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3.8 – EMPREITADA: RESTABELECIMENTO DA SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA 

E APLICAÇÃO DE GUARDAS DE SEGURANÇA/INCUMPRIMENTO DO 

PRAZO DE EXECUÇÃO SANÇÕES PECUNIÁRIAS – A senhora Presidente 

informou que de acordo com a informação técnica, datada de 13/12/2018, 

subscrita pela Engª Maria de Lurdes Calhau Rodrigues e em articulação com a 

informação prestada pelo Serviço Jurídico e Contra Ordenações, datada de 

17/12/2018, a empresa Irmãos Almeida Cabral, Lda, recusa-se a executar os 

trabalhos em conformidade com o que lhe foi consignado e colocado à 

concorrência, nomeadamente a aplicação da guarda inferior para motociclistas, 

invocando o Manual de aplicação de Sistemas de Retenção Rodoviário, emitido 

pelo Instituto de Infra-estruturas rodoviárias, I.P., encontrando-se em claro 

incumprimento. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Dada a palavra ao senhor Vice Presidente, Dr. Mário Barata Garcia, informou 

que existe uma interpretação diversa do objecto da empreitada quer pelos 

Técnicos da autarquia, quer pela empresa, tendo sido realizadas diversas 

reuniões com as partes de forma a chegar a um entendimento. Mais referiu que 

esta empreitada é objecto de candidatura no âmbito dos incêndios de junho de 

2017,sujeita a prazos de execução, sendo urgente a sua conclusão e 

encerramento da empreitada.--------------------------------------------------------------------

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

que a empresa baseia a sua defesa para a não aplicação das guardas de 

protecção para motociclista no Manual de Segurança das Infra-estruturas de 

Portugal, questionando se este prevalece ao constante no mapa de medições da 

empreitada. -------------------------------------------------------------------------------------------

-----Interveio o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues referindo que 

caso o co-contratante não cumpra com o caderno de cargos poderemos estar 

perante uma violação da lei da concorrência. -----------------------------------------------

------A senhora Presidente informou que em caso de não cumprimento do objeto 

do caderno de encargos e de acordo com a informação jurídica a autarquia poderá 
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tomar posse administrativa da obra e contratar um outro empreiteiro para executar 

os trabalhos em falta e aplicar as sanções pecuniárias ao abrigo do Código dos 

Contratos Públicos.---------------------------------------------------------------------------------

-----Dada a palavra à senhora Eng.ª Maria de Lurdes Calhau Rodrigues, fiscal da 

Obra, deu conta que o mapa de medições colocado á concorrência é claro quanto 

à colocação de guardas de protecção motociclistas sendo que o empreiteiro 

quando apresentou o preço mais baixo também tomou conhecimento integral e 

concordou com as condições constantes no caderno de encargos. Mais informou 

que o “prazo razoável” a conceder para a execução dos trabalhos poderá ser de 

15 dias.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Face ao exposto a senhora Presidente propôs que o Executivo delibere 

notificar o co-contratante para cumprir com o constante no mapa de medições e 

caderno de encargos. Decorrido o prazo e em caso de incumprimento, deliberar 

por unanimidade aplicar a resolução sancionatória ao abrigo do disposto do 

Código dos Contratos Públicos. -----------------------------------------------------------------

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

da senhora Presidente. ----------------------------------------------------------------------------

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

3.9 – CONTRATO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE EXPLORAÇÃO DO 

BAR/RESTAURANTE DESIGNADO POR CASA DA NATUREZA/PARECER 

JURÍDICO – A senhora Presidente deu conta do parecer jurídico elaborado pelo 

senhor Consultor Jurídico Dr. Pedro Pereira Alves relativo à solicitação do senhor 

Renato Miguel Lemos Queiroz para se proceder ao “perdão” de dívida, respeitante 

ao agravamento da renda e juros de mora. Mais informou que a infra-estrutura 

designada “Casa da Natureza” necessitará de uma requalificação profunda, antes 

de ser objecto de concessão existindo algum equipamento constante no 

inventário entregue pelo requerente que poderá ser uma mais valia para o futuro. 

Referiu ainda que o requerente já procedeu ao pagamento de todas as rendas à 

autarquia. ---------------------------------------------------------------------------------------------
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-----Face ao exposto a senhora Presidente propôs que o Executivo delibere: ------

----a) Indeferir o pedido de “perdão” de dívida, respeitante ao agravamento da 

renda e juros de mora. -----------------------------------------------------------------------------

----b) dar início a um processo de negociação para a aquisição do equipamento 

que se encontra no espaço; ----------------------------------------------------------------------

----c) que  a Câmara Municipal, com base no inventário remetido pelo requerente 

proceda a uma avaliação que servirá de base para a eventual negociação do 

equipamento existente, até ao dia 15.01.2019.----------------------------------------------

-----d) No caso de, as partes não chegarem a entendimento quanto à 

“negociação”, notificar o requerente para no prazo de 10 dias úteis, entregar as 

instalações conforme as condições constantes no Contrato outorgado, bem como, 

proceder ao pagamento da dívida respeitante ao agravamento da renda e juros 

de mora.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

da senhora Presidente. -------------------------------------------------------------------------- 

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

3.10 – DÍVIDAS DE TERCEIROS/PAGAMENTO A PRESTAÇÕES/PROPOSTA 

– Foi presente a informação nº 3086 do Serviço Administrativo/Águas e 

Saneamento – DAG, datada de 04.12.18, relativa à proposta de pagamento em 

prestações de dívidas de terceiros ao Município de Góis, na qual o consumidor 

nº13908, da freguesia de Vila Nova do Ceira, solicita autorização para proceder 

ao pagamento em prestações da dívida relacionada com a prestação de serviços 

de água e resíduos.------------------------------------------------------------------------------- 

-----Foi também presente a informação nº 3082 do Serviço Administrativo/Águas 

e Saneamento – DAG, datada de 04.12.18, relativa à proposta de pagamento em 

prestações de dívidas de terceiros ao Município de Góis, na qual o consumidor 

nº13563, da freguesia de Vila Nova do Ceira, solicita autorização para proceder 

ao pagamento em prestações da dívida relacionada com a prestação de serviços 

de água e resíduos.-------------------------------------------------------------------------------- 
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-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade aprovar as 

propostas de pedido de pagamento a prestações de dívidas de terceiros.---------- 

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

3.11– 25ª 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 25ª alteração ao 

Orçamento Municipal para o Ano de 2018, que importa na parte da despesa, em 

20.150,00€ (vinte mil, cento e cinquenta euros) tanto nos reforços como nas 

anulações, cuja cópia constitui o Anexo II da presente Ata.----------------------------- 

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

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

total de movimentos da tesouraria do dia vinte e seis de dezembro do ano em 

curso, no montante de um milhão, cento e noventa e três mil, oitocentos e oito 

euros e nove cêntimos.---------------------------------------------------------------------------- 

4 – APROVAÇÕES EM MINUTA: REGULAMENTO MUNICIPAL PARA 

ATRIBUIÇÃO DE APOIOS AOS ESTUDANTES DO ENSINO SECUNDÁRIO E 

SUPERIOR/INÍCIO DE PROCEDIMENTO; CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE/JOSÉ VIEGAS GONÇALVES NEVES; OBRAS 

PARTICULARES/PEDRO ALMEIDA AZEVEDO; OBRAS PARTICULARES/JOÃO 

BARATA GARCIAM; OBRAS PARTICULARES/KARIN BESLEY THOMAS; OBRAS 

PARTICULARES/CARLOS MANUEL FONTES DE ALMEIDA; EMPREITADA: 

RESTABELECIMENTO DA SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA E APLICAÇÃO DE 

GUARDAS DE SEGURANÇA/INCUMPRIMENTO DO PRAZO DE EXECUÇÃO 

SANÇÕES PECUNIÁRIAS; CONTRATO DE CONCESSÃO DO DIREITO DE 

EXPLORAÇÃO DO BAR/RESTAURANTE DESIGNADO POR CASA DA 

NATUREZA/PARECER JURÍDICO; DÍVIDAS DE TERCEIROS/PAGAMENTO A 

PRESTAÇÕES/PROPOSTA; 25ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018.----------- 
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-----E, não havendo outros assuntos a tratar, a senhora Presidente declarou 

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

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

                 

           A Presidente da Câmara Municipal,                              A Secretária, 

             _____________________________                    _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


