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-----No dia vinte e nove de outubro do ano de dois mil e treze, no Salão Nobre do 

Edifício dos Paços do Concelho, realizou-se a reunião ordinária do Município de 

Góis, sob a Presidência da senhora Drª Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira 

na qualidade de Presidente do Município, comparecendo os Vereadores que 

compõem o Executivo Camarário: Dr. Mário Barata Garcia, Eng. Diamantino 

Jorge Simões Garcia e Maria Helena Antunes Barata Moniz.---------------------------- 

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

2.1 – ATAS DAS REUNIÕES DE 08.10.2013 E 23.10.2013--------------------------------------- 

2.2 – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS/TAXAS A PRATICAR EM 2014----------- 

2.3 – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS/RENDIMENTOS 2014------------------------------ 

2.4 – TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM/2014---------------------------------- 

2.5 – DERRAMA/2014--------------------------------------------------------------------------------------- 

2.6 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE 

SERVIÇOS/DIVERSOS-------------------------------------------------------------------------------------- 

2.7 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA------------------------------------------------------------ 

2.8 – PAGAMENTOS----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.9 – REQUISIÇÕES----------------------------------------------------------------------------------------- 

2.10 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES------------------------------------------ 

2.11 – PARECER PRÉVIO GENÉRICO/COMUNICAÇÃO MENSAL DA 

CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS-------------------------------------------------- 
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3 – APROVAÇÕES EM MINUTA-------------------------------------------------------------------------- 

4 – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO----------------------------------------------------------------------- 

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

1.1 – FALTAS – A senhora Presidente informou que o senhor Vereador José 

Alberto Domingos Rodrigues não estava presente na reunião por motivo de gozo 

de férias, tendo sido a falta considerada justificada.---------------------------------------

1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE – A senhora Presidente 

deu início à sua intervenção solicitando autorização para a introdução do ponto 

na ordem de trabalhos:-----------------------------------------------------------------------------

-----2.12 - DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS 

CORRENTES.----------------------------------------------------------------------------------------

------A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade inserir o citado 

ponto na ordem de trabalhos.---------------------------------------------------------------------

----- A senhora Presidente continuou, informando que no próximo dia 23.11.2013 

irá realizar-se o XXI Congresso da Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, que para além da eleição dos novos dirigentes da ANMP para o 

mandato 2013/2017, serão discutidas as principais matérias que dominam 

atualmente as preocupações dos milhares de eleitos locais, nomeadamente: o 

papel das autarquias locais do país; contexto económico, financeiro e social do 

país; autonomia do poder local – competências municipais; finanças locais – 

proposta de lei de orçamento de estado para 2014; Portugal 2020 (quadro 

comunitário de apoio para o período 2014-2020) e reorganização dos serviços 

do Estado. Referiu ainda, que tendo por objetivo a preparação do documento 

“linhas gerais de atuação” que explicará aquelas ideias no Congresso, a ANMP 

solicitou o contributo dos Municípios nestas matérias, o qual terá que ser 

remetido até ao dia 31.10.2013. Mais informou, que encaminhou o documento 

para a Chefia da DAG, a fim de se poder eventualmente apresentar algum 

contributo nas matérias que irão ser objeto de apreciação.-------------------------------

-----Informou ainda, que no p.p. dia 25.10.13, foi remetido pela ANMP o 

documento aprovado pelo Conselho Diretivo da ANMP, que configura uma 
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primeira apreciação sobre aquela Proposta de Lei do Orçamento de Estado para 

2014 (PLOE/2014), tendo sido dadas indicações para que o documento fosse do 

conhecimento do Executivo, pelo que foi distribuído exemplar aos senhores 

Vereadores.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente prevaleceu-se da oportunidade para felicitar a 

Associação Educativa e Recreativa de Góis pela Gala do Futebol realizada no 

p.p. dia 26.10.13, na qual foram apresentadas as Equipas da Secção de Futebol. 

Congratulou-se pela existência de muitos voluntários que estão ligados à secção 

de futebol, a qual celebra este ano 30 de existência, facto que merece a devida 

distinção do Municipio.------------------------------------------------------------------------------ 

-----Continuou, referindo que desejava desmistificar a celeuma que existe à volta 

da questão da atribuição de subsídios às Instituições, uma vez que tem vindo a 

circular na opinião pública que a Câmara Municipal não apoia o associativismo, 

facto que não é verdade como é do conhecimento do Executivo.---------------------- 

-----Mais referiu, que cumpre ao Executivo Municipal pugnar pelo respeito e 

consideração dos eleitos sempre que confrontados com inverdades ou 

acusações fortuitas à Câmara Municipal e à sua Presidente. O que se tem 

verificado é uma narrativa de hostilidade, e de falta de respeito pela instituição 

Câmara Municipal, visando sempre denegrir a imagem da Presidente da 

Câmara.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Referiu ainda que todos os Executivos Municipais apoiaram 

incondicionalmente as instituições concelhias de direito privado, numa lógica de 

respeito e valorização do associativismo, reconhecendo a valia que representam 

para o desenvolvimento do concelho de Góis. Continuou, exortando todo o 

Executivo Municipal a prestar o seu contributo para desmistificar algumas 

acusações que vão circulando na opinião pública, particularmente no que 

concerne aos apoios facultados às instituições locais.------------------------------------- 

-----Referiu, não haver tolerância para com os procedimentos que o Município 

vem tomando devido às próprias dificuldades decorrentes do cumprimento dos 

normativos legais impostos pelo Governo. Mais referiu, a existência de áreas no 
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Município que vivem grandes dificuldades particularmente a área do tecido 

empresarial local, em que é diminuta a intervenção da Câmara; é um facto, que 

se tem de investir na empregabilidade de pessoas; nas atividades produtivas, na 

cultura, no desporto, entre outras, sendo certo também que cada vez há menos 

dinheiro para responder a tantas solicitações. -----------------------------------------------

-----Apesar do momento de crise que se vive, ainda há empresas com alguma 

estabilidade e se forem chamadas à cooperação e parceria poderão ser uma 

mais-valia, dando como exemplo o sucesso que foi o cortejo dos bombeiros fruto 

da cooperação da sociedade civil e do tecido empresarial do concelho e de 

outros que voluntariamente se associaram a esta iniciativa tão nobre. --------------- 

-----Para concluir, referiu ser totalmente injusto que a Câmara Municipal esteja 

sistematicamente a ser acusada de devedora, particularmente a sua Pessoa, 

que de tudo faz para que se tenha um bom relacionamento com as Instituições. 

Referiu ainda, que muitas das vezes o apoio da Câmara Municipal vai muito 

além daquilo que são as suas competências, para atender às inúmeras 

solicitações por parte das Instituições, uma vez que compreende que tanto a 

iniciativa privada, como o voluntariado e o associativismo também geram 

desenvolvimento no concelho mobilizando as gerações mais jovens na ocupação 

saudável do seu tempo livre.--------------------------------------------------------------------- 

-----Terminou a sua intervenção, informando que extintas as CIM´s – Pinhal 

Interior Norte e Baixo Mondego, está a ser implementada a nova CIM – Região 

de Coimbra, sendo que os Municípios à luz da lei deveriam ter sido convocados 

para reunião até ao presente dia. Contudo, foi entendimento do Município de 

Coimbra que o prazo seria até ao dia 08.11.13, aguardando-se convocatória, 

pelo que oportunamente prestará algumas informações sobre os assuntos que 

vierem a ser objeto de discussão.---------------------------------------------------------------

-----Informou ainda, que simultaneamente à reunião do Executivo está a decorrer 

uma Assembleia Extraordinária da Turismo Centro de Portugal no Centro de 

Artes e Espetáculos (CAE) da Figueira da Foz, pelo que justificou a sua 

ausência. Porém, por indicação do senhor Presidente da Turismo Centro de 
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Portugal foi solicitado a presença de um representante do Município aquando da 

apresentação do Plano Estratégico de Marketing, tendo a Drª. Fátima Gonçalves 

sido indicada para estar presente nesta reunião. -------------------------------------------

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

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – Usou da palavra a 

senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz que iniciou a sua 

intervenção referindo que dado não ter estado presente na primeira reunião do 

Executivo deste mandato, desejava formular votos para que estas reuniões 

decorram de forma democrática e cordial e cumpram o seu objetivo que é o de 

defender os interesses do concelho de Góis e da sua população.---------------------

-----Mais referiu, que após leitura da ata da reunião de 23.10.13 pode constatar 

as palavras mencionadas pelo senhor Vereador Diamantino Jorge Simões 

Garcia sobre este novo ciclo autárquico, pelo que desejava reforçar as mesmas 

nomeadamente naquilo que irá ser a postura da oposição neste Executivo. Tal 

como referiu o seu colega de bancada, são as mesmas pessoas que irão estar 

na oposição; porém irão estar neste Executivo de forma diferente, em virtude de 

terem sido eleitos não por um partido, mas sim por um grupo de cidadãos 

eleitores independentes, o que muito os honra. Referiu, que pessoalmente 

sempre foi independente, uma vez que nunca militou em nenhum partido, 

embora em eleições anteriores tenha sido eleita à sombra de alguns partidos, 

sentindo-se realizada por ter conseguido ser eleita através de uma candidatura 

de cidadãos independentes libertando-se assim de espartilhos partidários o que 

contribuirá para melhor cumprir a sua função de autarca. Reconheceu, que ao 

longo dos anos que exerceu funções de autarca, cerca de 16 anos, a sua única 

bandeira foi a do concelho, e da sua população, tendo real noção de que nunca 

hipotecou a sua consciência por causa de um partido. Terminou a sua 

intervenção, referindo que da parte dos Vereadores da oposição o Executivo 

pode contar sempre com uma oposição interessada, rigorosa e criteriosa.---------- 

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia que referiu ser importante 

uma reflexão sobre a intervenção do Município, naquilo que considerava ser 
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fundamental para o desenvolvimento do concelho, considerando que não se 

deveria confundir os titulares dos cargos do Município com a Instituição Câmara 

Municipal de Góis. Referiu que desde há muito tempo que o Município de Góis 

tem vindo a praticar uma política semelhante, apesar dos titulares dos cargos 

políticos serem diferentes, de apoio financeiro e outros às diversas Instituições 

do concelho que contribuem para o seu desenvolvimento e que complementam 

ou colaboram com o trabalho desenvolvido pelo Município.------------------------------

------Continuou, referindo de que as transferências financeiras que a Câmara 

Municipal tem vindo a efetuar diretamente para essas Instituições rondavam 

anualmente 10% da sua despesa total. Lembrou que a par do apoio financeiro 

direto às Instituições existiram e existem outros apoios indiretos 

consubstanciando-se estes na cedência de máquinas, transportes, pessoal e 

outro tipo de logística considerada importante para o funcionamento das 

Instituições, situação que considera ser uma boa opção Municipal ao longo de 

muitos anos. Continuou dizendo que entendia que tanto nesta atribuição de 

apoios diretos como indiretos, as Juntas de Freguesia mereceriam um 

tratamento diferenciado, por motivos óbvios. Referiu ainda ser seu entendimento 

que muitas das vezes por parte de algumas Instituições os apoios cedidos pela 

Câmara Municipal são interpretados como insuficientes, pelo que é sua opinião 

que deverá ser do domínio público que quer os critérios de atribuição quer a 

grandeza dos valores em causa são sempre uma opção e da responsabilidade 

de quem decide. ------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Interveio o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referindo 

claramente não gostar de ouvir na opinião pública que a Câmara Municipal não 

apoia as Instituições ou que não cumpre com o prometido, o que considera 

injusto, nomeadamente quando essa mesma injustiça é personalizada. É um 

facto, que tendencialmente se personaliza alguns procedimentos, situações que 

regista com desagrado. Referiu ainda que as pessoas que constituem o 

Executivo, foram eleitas como Vereadores e Presidente e todas as decisões 

tomadas são como autarcas e não podem ser confundidas como pessoais.-------- 



 

   
                                                      

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

 

  7 

 

-----Mais referiu que, contrariamente às palavras proferidas pelo senhor Vereador 

Mário Barata Garcia relativamente ao apoio cedido às Instituições, não deve o 

mesmo ser entendido como uma opção, mas sim, como uma obrigação, 

entendendo que é obrigação do Município o apoio às Instituições, uma vez que 

são elas que movem o tecido do concelho. Referiu que são nas Instituições que 

se encontram maioritariamente o voluntariado, sendo nestas que se encontram 

pessoas que prejudicam a sua vida familiar para as gerirem, muitas das vezes 

não tendo qualquer lucro com a prestação desse serviço que na sua ótica é 

também um serviço da Câmara Municipal. Também é um facto, que quando o 

Executivo aprova em reunião a atribuição de um subsídio e se posteriormente 

não cumpre com o mesmo, naturalmente está a criar algumas expetativas às 

Instituições, pelo que manifestou a sua solidariedade para com todos aqueles 

que estão à frente das mesmas e que diariamente lutam pela sua sobrevivência. 

É também um facto, que muitas das vezes essas expetativas são goradas pela 

falta de atribuição da verba o que poderá desencadear algumas dificuldades no 

seu funcionamento diário, pelo que se solidariza com as Instituições nessas 

situações, pelo facto de as mesmas merecerem também respeito por parte do 

Município. Terminou, referindo que o apoio do Município deve ser uma obrigação 

e não uma opção.------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Usou da palavra o senhor Vereador Mário Barata Garcia que clarificou que 

quando mencionou o facto de ser uma opção do Município, não se referia ao 

apoio às Instituições, mas sim quanto ao valor das transferências que são 

realizadas para as Instituições. Referiu ainda que era também seu entendimento 

que o apoio às Instituições do concelho constitui uma obrigação do Município, 

uma vez que estas colaboram, cooperam e assumem uma quota parte 

importante no desenvolvimento do nosso território e na melhoria da qualidade de 

vida das nossas populações.--------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu não aceitar que a única receita que as 

Instituições contemplam nos seus Planos de Atividades face às iniciativas que se 

propõem provenha dos apoios atribuídos pela Câmara Municipal. Referiu, que a 
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Câmara Municipal poderá ser parceira em alguns projetos promovidos pelas 

Instituições, porém não poderá assumir a sua totalidade em termos de verba, 

uma vez que é seu entendimento que é uma competência das Entidades 

promotoras desses projetos. Mais referiu, que não se pode continuar a trabalhar 

neste registo, isto é, as Instituições contarem somente com a receita da Câmara 

Municipal até porque presentemente também a autarquia se depara com menos 

transferências em termos financeiros da administração central e naturalmente há 

um agravamento naquilo que é a receita para o Município.------------------------------

------Terminou a sua intervenção, mencionando que as Instituições poderão 

promover um conjunto de atividades que resultem em receita, sendo que a 

sociedade civil sempre que chamada à participação costuma colaborar nas 

mesmas. Mencionou ainda, que na promoção de iniciativas se forem repartidas 

responsabilidades e despesas francamente sairá bem mais barato para todos e 

as receitas serão com certeza outras.----------------------------------------------------------

-----Concluiu a sua intervenção referindo não aceitar a forma como a Câmara 

Municipal está a ser hostilizada, e como Presidente de Câmara envidará 

esforços para que isso não possa acontecer em momento algum.---------------------

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

2.1 – ATAS DAS REUNIÕES DE 08.10.2013 E 23.10.2013 – De acordo com o 

determinado pela Lei nº 75/2013, de 12 de setembro no seu artigo 57º, a Câmara 

deliberou por unanimidade, aprovar a ata da reunião realizada no dia oito de 

outubro do ano de dois mil e treze, sendo assinada pela senhora Presidente e 

por quem a lavrou.-----------------------------------------------------------------------------------

-----Em conformidade com a referida legislação, deliberou por maioria com 

quatro votos a favor e uma abstenção da senhora Vereadora Maria Helena 

Antunes Barata Moniz aprovar a ata da reunião realizada no dia vinte e três de 

outubro do ano de dois mil e treze, sendo assinada pela senhora Presidente e 

por quem a lavrou.-----------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz, fundamentou o 

seu sentido de voto no facto de não ter estado presente na reunião de vinte e 
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três de outubro do ano de dois mil e treze. --------------------------------------------------

2.2 – IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS/TAXAS A PRATICAR EM 2014 

- A senhora Presidente informou que em cumprimento com o disposto no nºs 4 e 

8 do artigo 112º do Decreto-Lei nº287/2003, de 12 de novembro, na sua redação 

atual (Código do Imposto Municipal sobre Imóveis - CIMI), devem os municípios 

fixar as taxas do Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI) a aplicar em cada ano, 

mediante deliberação do órgão deliberativo e devem as mesmas ser 

comunicadas à Autoridade Tributária e Aduaneira, para vigorarem no ano 

seguinte, até 30 de novembro de cada ano, caso contrário serão aplicadas as 

taxas mínimas.----------------------------------------------------------------------------------------

-----Neste sentido, informou que deve o Município de Góis comunicar à 

Autoridade Tributária e Aduaneira as taxas a praticar no ano de 2014 

(relativamente ao valor tributário dos prédios urbanos e rústicos do ano de 2013), 

dentro dos limites estabelecidos no diploma referido anteriormente, constantes 

nas alíneas a), b) e c) do nº1 do artigo 112º:------------------------------------------------ 

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

-----b) Prédios urbanos: dentro do intervalo de 0,5% a 0,8%;----------------------------

-----c) Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI: dentro do intervalo de 

0,3% a 0,5%.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Prosseguiu, informando que importa ainda ressalvar, sobre o presente 

assunto, que o CIMI, com as alterações introduzidas pela Lei nº60-A/2011, de 30 

de novembro, introduziu a obrigatoriedade de se proceder a uma avaliação geral 

dos prédios urbanos a levar a efeito durante o ano de 2012, sendo que 

posteriormente foi definido que a operação de avaliação deveria estar 

globalmente concluída até ao final do 1º trimestre de 2013, apesar dos efeitos 

decorrentes dessa avaliação retroagirem a 31.12.12. Neste sentido, a liquidação 

efetuada em 2012, cuja cobrança ocorre em 2013, já teve por base os valores 

patrimoniais tributários dos prédios urbanos objeto de avaliação.---------------------- 

-----Mais informou, que os dados constantes no estudo que irá apresentar 

seguidamente tiveram como base a liquidação de 2011 e respetivo índice de 
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cobrança registado no ano de 2012, ainda sem avaliação, e a liquidação do ano 

de 2012, cuja cobrança ocorre em 2013 ainda não está concluído em termos de 

cobrança deste imposto, existindo uma última prestação a arrecadar pelo 

Município em dezembro de 2013.---------------------------------------------------------------

-----No ano de 2012 o índice de cobrança do IMI, face ao montante liquidado foi 

de 95,77% (do valor 355.259,12€ liquidado, arrecadou-se 340.214,10€). No ano 

de 2013, considerando o mesmo índice de cobrança resultam os valores que 

passou apresentar:---------------------------------------------------------------------------------- 

 jan/mar abr mai/jun jul ago/out nov dez Total 

Liquidação* 3.306,92 309.332,33 536,02 70.436,69 10.139,34 122.187,96 0,00 515.939,26 

Cobrança        494.089,39 

----No ano de 2013 (relativamente à liquidação de IMI de 2012) as taxas de IMI 

praticadas pelo Município são as seguintes:------------------------------------------------ 

-----a) Prédios rústicos: 0,8% (imposição legal);---------------------------------------------

-----b) Prédios urbanos: 0,6% (num intervalo entre 0,5% e 0,8%);----------------------

-----c) Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI: 0,37% (num intervalo 

entre 0,3% e 0,5%).---------------------------------------------------------------------------------

-----Informou ainda, que importa referir que pelo segundo ano e último ano, ainda 

se aplicará a cláusula de salvaguarda que prevê que a liquidação de IMI em 

2013 (cobrança em 2014) não pode exceder o IMI devido no ano anterior 

adicionado do maior dos seguintes valores:--------------------------------------------------

-----a) 75 €; ou-----------------------------------------------------------------------------------------

-----b) 1/3 da diferença entre o IMI resultante do valor patrimonial tributário fixado 

na avaliação geral do IMI devido no ano de 2011.--------------------------------------- 

-----Acrescentou, que tanto no ano de 2013, como no ano de 2014, o Município 

não recebeu nem vai receber o real aumento da receita do IMI decorrente da 

avaliação geral dos prédios, por via da aplicação da cláusula de salvaguarda 

(que impõe aumentos máximos no pagamento deste imposto).-------------------------

-----Relativamente ao aumento de receita proveniente do IMI que resultou da 

avaliação geral dos prédios urbanos, importa referir que:---------------------------------

-----a) Para o ano de 2013, o respetivo Orçamento de Estado (Lei nº66-B/2012, 
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de 31 de dezembro, alterado pela Lei nº51/2013, de 24 de julho) determina que o 

mesmo deve ser utilizado obrigatoriamente na redução do endividamento a 

médio e longo prazo e ou, pagamento de dívida a fornecedores registada no 

SIIAL – Sistema Integrado de informação da Administração Local.--------------------

-----b) Para o ano de 2014, prevê a proposta de Lei do Orçamento de Estado 

(Proposta de Lei nº387/2013, de 13 de outubro) que este aumento é 

obrigatoriamente canalizado para as seguintes finalidades: capitalização do 

Fundo de Apoio Municipal e do Fundo de Investimento Municipal, pagamento de 

dívidas a fornecedores registadas no SIAL a 30.08.2013 e a redução do 

endividamento a médio e longo prazo.---------------------------------------------------------

-----Sobre a receita de IMI, prevê a Lei nº73/2013, de 3 de setembro (Regime 

Financeiro das Autarquias Locais e das Entidades Intermunicipais), que entra em 

vigor a 01.01.2014, que as freguesias passem a receber a totalidade da receita 

do IMI dos prédios rústicos (até 31.12.13 recebem apenas 50%) e 1% da receita 

de IMI sobre os prédios urbanos (receita nova). Do estudo efetuado, prevê-se 

que esta nova receita das freguesias represente uma redução de receita de IMI 

para o Município superior a 30.000,00 €/ano (com previsão de aumento no ano 

de 2015 por via da não aplicação de qualquer cláusula de salvaguarda.)------------

-----Por último, informou que a receita de IMI na globalidade da receita municipal  

é bastante relevante e que no cômputo das receitas próprias é a mais 

representativa. Estes fatores são ainda mais importantes num ano (de 2014) em 

que, de acordo com o previsto na Proposta de Lei do Orçamento, o Município vai 

sofrer uma redução das transferências do Orçamento de Estado superior a 

120.000,00€, pelo que qualquer decisão a tomar relativamente à fixação das 

taxas de IMI deve ter em consideração esta importância crescente.-------------------

-----Como informação complementar, no quadro seguinte constam as taxas de 

IMI praticadas no ano de 2013 em todos os concelhos do distrito de Coimbra:----- 
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Município Prédios Urbanos 
Prédios Urbanos 

avaliados nos termos do 
CIMI 

Prédios Rústicos 

Arganil 0,70% 0,375% 0,80% 

Cantanhede 0,70% 0,40% 0,80% 

Coimbra 0,70% 0,39% 0,80% 

Condeixa-a-Nova 0,65% 0,35% 0,80% 

Figueira da Foz 0,70% 0,40% 0,80% 

Góis 0,60% 0,37% 0,80% 

Lousã 0,60% 0,40% 0,80% 

Mira 0,65% 0,40% 0,80% 

Miranda do Corvo 0,60% 0,30% 0,80% 

Montemor-o-Velho 0,70% 0,40% 0,80% 

Oliveira do Hospital 0,65% 0,35% 0,80% 

Pampilhosa da Serra 0,60% 0,30% 0,80% 

Penacova 0,80% 0,30% 0,80% 

Penela 0,70% 0,40% 0,80% 

Soure 0,80% 0,35% 0,80% 

Tábua 0,50% 0,30% 0,80% 

Vila Nova de Poiares 0,80% 0,50% 0,80% 

-----A senhora Presidente referiu que se o Município aplicar no ano de 2014 a 

taxa mínima de IMI - 0,30%, em termos de receita o Município teria uma perda 

de 86.000,00€, caso venha a aplicar uma taxa de 0,35% terá uma perda de 

25.000,00€. Face ao exposto, referiu ser intenção da maioria socialista abdicar 

da totalidade do IRS em benefício dos residentes, constituindo-se esta isenção 

como um atrativo à fixação, isto é, em vez de se aplicar a taxa de 2,5% o 

Municipio abdica da totalidade (5%) o que, em termos de receita, traduz-se numa 

perda de 22.000,00€. Mais referiu, que com a presente proposta, a taxa de IMI 

não iria baixar muito, pelo que ou o Executivo mantém a atual taxa praticada ou 

como é intenção da maioria socialista opta-se por baixar a taxa para 0,35%, uma 

vez que a mesma resulta no valor de 25.000,00 €. Referiu ainda, que a este 

valor se somarmos os 26.000,00€ do IRS, totaliza o montante de 51.000,00€, de 

receita a menos.--------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que propôs baixar a taxa de IMI para 0,35% no 

sentido de fazer alguns equilíbrios, verifica-se uma diminuição no valor da 

receita; porém não se irá penalizar tanto as famílias, e com certeza os residentes 

no concelho irão notar alguma diferença em termos de IRS.-----------------------------  

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referiu que a proposta 

dos Vereadores da oposição era baixar a taxa para os 0,30%. Contudo, após 

explicação da senhora Presidente pensa que se trata de uma proposta 

equilibrada, concordando com a mesma. Quanto à questão da cláusula de 
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salvaguarda é seu entendimento que se trata de um logro, em virtude dos 75,00€ 

a aplicar é por cada prédio e não a totalidade de prédios em nome do seu 

proprietário, facto que irá refletir-se de uma forma menos positiva para quem é 

proprietário de mais do que um imóvel.--------------------------------------------------------

-----Mais referiu, que é entendimento dos Vereadores da oposição que a taxa a 

aplicar a prédios urbanos degradados, deveria ser agravada, no sentido de 

constituir um incentivo aos proprietários para efetuarem obras de 

beneficiação/manutenção. Relembrou o compromisso de ser efetuado um estudo 

sobre os imóveis degradados no concelho.-------------------------------------------------- 

-----Sobre o agravamento da taxa a aplicar a prédios urbanos degradados, a 

senhora Presidente referiu que tem sido procedimento de alguns proprietários 

doarem os imóveis à Câmara Municipal em virtude de não terem meios que 

sustentem a sua conservação. É um facto que o Município ficou de elaborar um 

estudo no qual deveriam ter sido elencados todos os imóveis em situação de 

degradação, a fim de a Câmara Municipal poder melhor intervir nesta área, numa 

ótica de que essas habitações possam ter a finalidade de poderem vir acolher 

famílias, fomentando desta forma a fixação de pessoas no concelho.---------------- 

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

unanimidade aplicar para o ano 2014 as seguintes taxas:--------------------------------

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

-----b) Prédios urbanos: 0,6%;--------------------------------------------------------------------

-----c) Prédios urbanos avaliados nos termos do CIMI: 0,35%.-------------------------- 

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

alínea d) do nº1 do artigo 25º, ambas da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 

Câmara deliberou por unanimidade remeter o presente assunto à Assembleia 

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

2.3 – PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS/RENDIMENTOS 2014 - A senhora 

Presidente informou que, em cumprimento com o disposto no nº1 do artigo 20º 

da Lei nº2/2007, de 15 de janeiro com as alterações introduzidas pelo Decreto-

Lei nº22-A/2007, de 29 de junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 
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28 de abril, 55-A/2010, de 31 de dezembro (Lei das Finanças Locais) na qual 

consta que: “Os municípios têm direito a uma participação variável até 5% no 

IRS dos sujeitos passivos com domicilio fiscal na respetiva circunscrição 

territorial, relativa aos rendimentos do ano imediatamente anterior”, devendo esta 

percentagem ser alvo de deliberação e comunicada à Direção Geral de Impostos 

até 31 de dezembro no ano anterior àquele a que respeitam os rendimentos (nº2 

do artigo referido anteriormente). Informou ainda que, a deliberação referida 

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 uma participação dos municípios nos recursos públicos 

(receita em 2007, respeitante aos rendimentos de 2006), deu conhecimento do 

valor da participação no IRS do Município e a sua evolução desde 2006 a 2013, 

conforme quadro elaborado pela DAG:-------------------------------------------------------- 

Ano dos rendimentos Participação Receita Variação 

2006 5,00%
(1)

 38.966 € - 

2007 5,00%
(1)

 41.567 € 6,68% 

2008 5,00%
(2)

 43.044 € 3,55% 

2009 5,00%
(2)

 42.549 € -1,15% 

2010 2,50%
(2)

      20.657 € (*) - 51,45% 

2011 2,50%
(2)

       22.685 € (**) 9,82% 

2012 2,50%
(2)

        22.685 € (***) 0,00% 

2013 2,50%
(2)

         26.091 € (****) 15,01% 

(1) Participação de acordo com o disposto n artigo 59º da LFL (regime transitório); 

(2) Deliberação da Assembleia Municipal; 

(*) Valor da Participação nos Impostos do Estado (equivalente aos 5%) =  41.313 €; 

(**) Valor da Participação nos Impostos do Estado (equivalente aos 5%) = 47.369 €; 

(**) Valor da Participação nos Impostos do Estado (equivalente aos 5%) = 47.369 € 

(****) Valor da Participação nos impostos do Estado (equivalente aos 5%) = 52.181 € (valor 
constante no Mapa XIX da Proposta de Orçamento do Estado para 2014)  

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

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

Caso seja entregue fora do prazo a percentagem de redução reverte a favor do 

Município. A ausência de comunicação ou a sua receção para além do prazo 

legalmente estabelecido equivale à falta de deliberação, pelo que o Município 

mantém a sua participação em 5% do IRS, conforme nºs 1,2 e 3 do artigo supra 

mencionado.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente deu conhecimento da participação no IRS dos 

Municípios do Distrito de Coimbra em 2013, conforme quadro elaborado pela 

DAG:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Município 
Taxa de Participação dos 

Municípios no IRS 

Arganil, Cantanhede, Coimbra, Condeixa-a-Nova, 

Figueira da Foz, Lousã, Mira, Montemor-o-Velho, 

Oliveira do Hospital, Pampilhosa da Serra, 

Penacova, Penela, Soure, Tábua, Vila Nova de 

Poiares. 

5,00% 

Miranda do Corvo 4,00% 

Góis 2,50% 

------A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade abdicar da 

totalidade (5%) da participação variável no IRS para os rendimentos de 2014.----- 

-----Em cumprimento com o disposto no nº2 do artigo 20º da LFL e na alínea ccc) 

do nº1 do artigo 33º e na alínea d) do nº1 do artigo 25º, ambas da Lei nº 

75/2013, de 12 de setembro, a Câmara deliberou por unanimidade remeter o 

presente assunto à Assembleia Municipal para deliberação.----------------------------- 

2.4 – TAXA MUNICIPAL DE DIREITOS DE PASSAGEM/2014 - A senhora 

Presidente informou que, o artigo 106º da Lei das comunicações Eletrónicas, 

aprovada pela Lei nº5/2004 de 10 de Fevereiro, alterada pelo Decreto-Lei 

nº176/2007, de 8 de maio, pela Lei nº35/2008, de 28 de junho e pelos Decretos-

Lei nºs 123/2009, de 28 de janeiro e 42/2013, de 3 de junho (Lei das 
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comunicações eletrónicas) 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”. É ainda estabelecido que a referida taxa é determinada com base na 

aplicação de um percentual sobre cada fatura emitida 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 ultrapassar os 0,25%. Ainda de acordo com o 

supra citado artigo a mesma é aprovada até ao final do mês de dezembro do ano 

anterior à sua vigência.----------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente deu conhecimento da evolução da receita e as taxas 

praticadas, no Município de Góis, desde o ano de 2005 até ao ano de 2013, 

conforme consta no quadro elaborado pela DAG: ------------------------------------------ 

Ano Taxa Receita Obs. 

2005 0,25% 418,72 €   

2006 0,25% 404,87 €   

2007 0,25% 1.497,06 €   

2008 0% 175,09 € a) 

2009 0% 22,00 € a) 

2010 0% 7,04 € a) 

2011 0% 8,02 € a) 

2012 0% 0,91 € a) 

2013 0% 0,00 € a) e b) 

a) Receita respeitante a anos anteriores/isenção da TMDP 

b) Até 31/08/2013 

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade isentar a taxa 

municipal dos direitos de passagem para o ano de 2014.---------------------------------
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-----Em cumprimento com o disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º e na 

alínea d) do nº1 do artigo 25º, ambas da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 

Câmara deliberou por unanimidade remeter o presente assunto à Assembleia 

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

2.5 – DERRAMA/2014 - A senhora Presidente informou que em conformidade 

com o preceituado no nº1 do artigo 14º Lei nº2/2007, de 15 de janeiro com as 

alterações introduzidas pelo Decreto-Lei nº22-A/2007, de 29 de junho, 67-

A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 31 de 

dezembro e 64-B/2011, de 30 de dezembro (Lei das Finanças Locais – LFL), os 

municípios podem lançar anualmente a 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. Prevê ainda, o nº4 do artigo 14º da referida lei, que os municípios 

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

passivos cujo volume de negócios 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 12º 

da LFL, pode ainda ser deliberado isentar o pagamento deste imposto. Nesta 

situação a deliberação em causa deverá ser devidamente fundamentada. ---------

------Mais informou, que a deliberação referida deve ser comunicada, por via 

eletrónica, à Direcção-Geral dos Impostos (DGCI) até ao dia 31 de Dezembro do 

ano anterior ao da cobrança por parte dos serviços competentes do Estado (nº8 

do artigo 14º da LFL), caso contrário não há lugar à liquidação e cobrança de 

derrama (nº9 do mesmo artigo).-----------------------------------------------------------------

-----Face ao exposto e em resumo, podem ocorrer várias deliberações sobre esta 

matéria:-------------------------------------------------------------------------------------------------

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

entre 0,1% e 1,5% de acordo com o estipulado no nº1 do artigo 14º da LFL;-------

-----2. Deliberar aplicar aos sujeitos passivos de IRC com valor do volume de 
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negócios superior a 150.000 € uma taxa de derrama entre 0,1% e 1,5% e aos 

sujeitos passivos de IRC com volume de negócios igual ou inferior a 150.000 € 

uma taxa de derrama inferior à taxa dos sujeitos passivos com volume de 

negócios superior a 150.000 €, conforme previsto nos nºs 1 e 4 do artigo 14º da 

LFL;------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----3. Deliberar aplicar aos sujeitos passivos de IRC com valor do volume de 

negócios superior a 150.000 € uma taxa de derrama entre 0,1% e 1,5% e isentar 

do pagamento de derrama os sujeitos passivos de IRC com volume de negócios 

igual ou inferior a 150.000 € conforme estipulado no nº1 do artigo 14º e permite o 

nº2 do artigo 12º, ambos da LFL;----------------------------------------------------------------

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

nº2 do artigo 12º da LFL.---------------------------------------------------------------------------

----- A senhora Presidente deu conhecimento das taxas de derrama a cobrar em 

2013 referentes ao exercício de 2012, praticadas nos concelhos do distrito de 

Coimbra, conforme quadro elaborado pela DAG:------------------------------------------- 

Municípios 
Taxa 

Normal 

Taxa 

Reduzida 

Arganil, Condeixa-a-Nova, Góis, Mira, Oliveira do Hospital, 

Pampilhosa da Serra, Penacova, Penela, Tábua 
- - 

Cantanhede 1,50% 1,00% 

Coimbra 1,50% 1,20 

Figueira da Foz 1,50% 1,00 

Lousã  1,30% - 

Miranda do Corvo  1,15% - 

Montemor-o-Velho 1,50% - 

Soure  1,40% - 

Vila Nova Poiares 1,50% - 

-----A senhora Presidente propôs isentar todas as empresas com sede e 

atividade no concelho de Góis do pagamento deste imposto como uma medida 
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de apoio ao empreendedorismo e ao tecido empresarial, bem como incentivar o 

desenvolvimento da economia local, procurando captar investimento no concelho 

e fixar novas empresas, fomentando a criação de novos postos de trabalho.------- 

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

empresas de derrama para o ano de 2014.---------------------------------------------------

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

alínea d) do nº1 do artigo 25º, ambas da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, a 

Câmara deliberou por unanimidade remeter o presente assunto à Assembleia 

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

2.6 – EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO VINCULATIVO PARA 

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/DIVERSOS – A senhora Presidente referiu 

que na sequência da aplicação do artigo 75º da Lei nº66-B/2012, de 31 de 

dezembro (Orçamento de Estado de 2013) o Executivo aprovou na reunião de 

08.01.13, a emissão de um parecer prévio que autorizou a Presidente da 

Câmara Municipal a contratar serviços dentro de determinadas condições, das 

quais se destaca o cumprimento das regras de contratação pública, das regras 

contabilísticas e das regras estabelecidas na Lei nº8/2012, de 21 de fevereiro, 

alterada pelas Leis nºs 20/2012, de 14 de maio, 64/2012, de 20 de dezembro e 

66-B/2012, de 31 de dezembro (LCPA). Mais referiu, que importa reter o 

disposto no nº17 do artigo 75º do OE/2013, que refere que todos os contratos de 

prestações de serviços celebrados ou renovados em violação do disposto no 

mesmo artigo são nulos.---------------------------------------------------------------------------

-----Neste sentido, referiu que presentemente não existem fundos disponíveis 

para assumir novos compromissos em cumprimento com a LCPA, e por uma 

questão de salvaguardar eventuais situações urgentes e inadiáveis e não se 

correr o risco de se estar a praticar atos nulos, isto é, por não se estar a dar 

cumprimento ao parecer genérico emitido, a senhora Presidente propôs que, 

durante o mês de outubro, e em outros meses em que ocorra similar situação, 

todas as aquisições de serviços sejam presentes ao Executivo de forma a serem 

apreciados individualmente e não se recorra ao parecer prévio genérico para 
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concretizar a sua aquisição.-----------------------------------------------------------------------

-----Face ao exposto, a senhora Presidente deu conhecimento que o Município 

pretende proceder à contratação de serviços diversos, tendo dado conhecimento 

dos mesmos, cuja cópia constitui o Anexo I da presente Ata.--------------------------- 

-----Informou ainda, de alguns elementos, os quais são fundamentais para o 

Executivo poder deliberar sobre o presente assunto.-------------------------------------- 

-----Mais informou que o 1º Quadro constante no Anexo II – cujo objeto do 

contrato trata-se de um serviço de consultadoria referente a formação no âmbito 

do POPH, não se enquadra no parecer prévio emitido pela Câmara Municipal na 

reunião de 08.01.2013, uma vez que se trata de um compromisso que decorre 

da deliberação tomada pela Assembleia Municipal na reunião de 27.12.12, para 

os efeitos previstos na alínea c) do nº1 do art. 6º da Lei nº8/2012, de 21 de 

fevereiro (LCPA), alterada pelas Leis nºs 2072012, de 14 de maio, 64/2012, de 

20 de dezembro e 66-B/2012, 31 de dezembro e no artº 12º do Decreto-lei 

nº127/2012, de 21 de junho, alterado pela Leinº66-B/2012, de 31 de dezembro, 

isto é, a Assembleia Municipal emitiu uma autorização prévia favorável para que 

a Câmara Municipal autorize a assunção de compromissos plurianuais.------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e após análise deliberou por unanimidade 

emitir parecer favorável à contratação de serviços de consultoria/formação à 

Fundação para os Estudos e Formação Autárquica.---------------------------------------

-----Mais deliberou por maioria com dois votos a favor e duas abstenções dos 

senhores Vereadores do Grupo de Cidadãos Independentes por Góis, emitir 

parecer prévio favorável à contratação dos serviços constantes no Quadro II do 

Anexo I da presente ata.-------------------------------------------------------------------------- 

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia explicou que a 

abstenção dos Vereadores da oposição se deve única e exclusivamente às suas 

dúvidas de que se possam realizar despesas não havendo fundos disponíveis.--- 

2.7 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA - A Câmara tomou conhecimento do 

total de movimentos da tesouraria, do dia vinte e oito de outubro do ano em 
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curso, no montante de um milhão, trezentos e oitenta e quatro mil, cento e 

oitenta e dois euros e setenta e quatro cêntimos.------------------------------------------- 

2.8 – PAGAMENTOS - A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos, 

relativos ao ano de dois mil e treze, constantes nas ordens número dois mil 

cento e vinte e nove à dois mil trezentos e quarenta, no montante de quinhentos 

e cinquenta e três mil, trezentos e setenta e seis euros e cinquenta e dois 

cêntimos.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.9 – REQUISIÇÕES - A Câmara tomou conhecimento das requisições emitidas 

desde a última reunião até à presente data.-------------------------------------------------- 

2.10 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES – A Câmara tomou 

conhecimento de que não foi emitida nenhuma licença de obras particulares.------ 

-----A Câmara tomou igualmente conhecimento de que foi emitida a seguinte 

licença de autorização de utilização.------------------------------------------------------------

----a) Número quarenta e um, requerida por Clarisse dos Reis Martins Barata 

Rodrigues, Monteira – Vila Nova do Ceira.---------------------------------------------------- 

2.11 – PARECER PRÉVIO GENÉRICO/COMUNICAÇÃO MENSAL DA 

CONTRATAÇÃO DE AQUISIÇÕES E SERVIÇOS - A senhora Presidente 

informou o Executivo que sobre as aquisições de serviços referentes ao mês de 

setembro, não há qualquer documento, uma vez que as mesmas têm constado 

nos documentos relativos à emissão de parecer prévio vinculativo para 

contratação de diversos serviços presente nas anteriores reuniões do Executivo.- 

2.12 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 

– A senhora Presidente levou ao conhecimento do Executivo, o documento 

interno de transferências correntes, datado do dia vinte e nove de outubro do 

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

-----A senhora Presidente informou que o presente documento vem na sequência 

do acordo entre o Município de Góis e os herdeiros da Fazenda da Avó 

Thomázia, isto é, que a cedência do espaço seria realizada através de 

pagamento direto à Câmara Municipal pelo concessionário, a fim do valor ser 

posteriormente transferido para a Associação Educativa e Recreativa de Góis. 
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Neste sentido, informou que realizado o pagamento pelo concessionário, foi 

elaborado documento de transferência corrente cumprindo desta forma o 

estabelecido com os herdeiros.------------------------------------------------------------------ 

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

transferências correntes, no montante de três mil e quinhentos euros, cujo 

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

3 - APROVAÇÕES EM MINUTA: FALTAS, ATA DA REUNIÃO ANTERIOR; 

IMPOSTO MUNICIPAL SOBRE IMÓVEIS/TAXAS A PRATICAR EM 2014; 

PARTICIPAÇÃO VARIÁVEL NO IRS/RENDIMENTOS 2014; TAXA MUNICIPAL DE 

DIREITOS DE PASSAGEM/2014; DERRAMA/2014; EMISSÃO DE PARECER PRÉVIO 

VINCULATIVO PARA CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS/DIVERSOS; DOCUMENTO 

INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.----------------------------------------- 

4 – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO: ----------------------------------------------------------- 

-----a) Usou da palavra o senhor José Augusto Oliveira Rodrigues, que emitiu a 

sua opinião relativamente aos subsídios que a Câmara Municipal tem vindo a 

atribuir às instituições, sugerindo que o Município promovesse reunião com 

todas as Instituições no sentido de dar a oportunidade de apresentação dos seus 

Planos de Atividades, a fim de saber quais as iniciativas que podem vir a ser 

objeto de contributo da Câmara Municipal e até mesmo serem realizadas em 

conjunto, como algumas Associações assim o vêm fazendo. Referiu ainda, que é 

uma realidade que quando a Câmara Municipal delibera a atribuição de um 

subsídio são criadas algumas expetativas por parte das Associações, uma vez 

que necessitam desse apoio financeiro para realizarem obra, as quais muitas 

vezes são goradas pela não atribuição do mesmo.---------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou da sua recetividade pela sugestão 

apresentada pelo munícipe. Referiu ainda, entender as expetativas que as 

Associações/Instituições vão criando relativamente ao cumprimento da atribuição 

de subsídio, porém o não cumprimento da atribuição do mesmo não se trata de 

um capricho da Câmara Municipal, mas muitas vezes da disponibilidade 

financeira do Município tendo em conta os sucessivos cortes orçamentais por 

parte da administração central o que condiciona a realização de obra por parte 
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do Município e naturalmente o cumprimento de alguns compromissos 

assumidos.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

encerrada a reunião pelas onze horas e cinquenta e cinco minutos, da qual para 

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

 

         A Presidente da Câmara Municipal,                       A Secretária, 

           ____________________________                     __________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


