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A T A  D A  R E U N I Ã O  O R D I N Á R I A  D E  

V I N T E  E  S E T E  D E  F E V E R E I R O  D E  2 0 1 8  

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

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

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

Castanheira, na qualidade de Presidente do Município, comparecendo os 

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

José Alberto Domingos Rodrigues, Maria Helena Antunes Barata Moniz e António 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

3.2 – JOÃO MIGUEL PRATAS/CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE COMANDANTE DOS 

B.V.GÓIS-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.3 – ASCENDI/SUBCONCESSÃO PINHAL INTERIOR ------------------------------------------ 

3.4 – OBRAS PARTICULARES/ALBERTO JORGE ALVES DOS REIS---------------------- 

3.5 – OBRAS PARTICULARES/MARIA LISETE VICENTE DE ALMEIDA------------------- 

3.6 – RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS DANIFICADOS 

PELOS INCÊNDIOS DE JUNHO DE 2017/CONCURSO POR AJUSTE 

DIRETO/RELATÓRIO FINAL------------------------------------------------------------------------------ 

3.7 – INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS 

DEVIDO AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS OCORRIDOS DE 17 A 24 DE JUNHO DE 

2017 NO CENTRO DE PORTUGAL/CONCURSO POR CONSULTA PRÉVIA-------------- 
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3.8 – RESTABELECIMENTO DA FLORESTA AFETADA POR AGENTES BIÓTICOS E 

ABIÓTICOS OU ACONTECIMENTOS CATASTRÓFICOS – INCÊNDIOS DE JUNHO 

DE 2017/CONCURSO PÚBLICO------------------------------------------------------------------------ 

3.9 – INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE DONATIVOS FINANCEIROS  - CONTA SOLIDÁRIA- 

3.10 – LEI Nº112/2017, DE 29 DE DEZEMBRO – PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO 

EXTRAORDINÁRIA DOS VÍNCULOS PRECÁRIOS------------------------------------------------ 

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

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

1.1 – FALTAS – Não houve.----------------------------------------------------------------------  

1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE – A senhora Presidente 

iniciou a sua intervenção propondo um Voto de Pesar pelo falecimento do senhor, 

Dr. Carlos Eduardo da Silva e Sousa, Presidente da Câmara Municipal de 

Albufeira.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e aprovou, por unanimidade, o Voto de Pesar, 

manifestando total solidariedade e profundo pesar ao Executivo e funcionários da 

Câmara Municipal, apresentando as mais sentidas condolências à sua família 

pela sua irreparável perda. -----------------------------------------------------------------------

-----Prosseguiu, renovando o seu agradecimento à Associação Académica de 

Coimbra pela escolha para a realização da primeira edição do Fórum 

Internúcleos, ter recaído no Município de Góis, numa ótica dos 60 jovens 

participantes conhecerem a região e suas potencialidades. Informou que foi 

realizada uma receção a toda a comitiva no Salão Nobre da Câmara Municipal, a 

qual contou com a presença do senhor Presidente da AAC, que transmitiu que no 

âmbito dos incêndios florestais ocorridos no passado ano, iriam proceder à 

doação de géneros alimentares e bens de primeira necessidade, proveniente da 

recolha de bens que decorreu por parte da Direção Geral da Associação 

Académica de Coimbra, em conjunto com os seus 26 Núcleos de Estudantes. 

Informou que os participantes ficaram gratuitamente alojados na Residência de 

Estudantes e como agradecimento e reconhecimento desta colaboração 
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presentearam-nos com uma Noite de Fados de Coimbra, na Casa da Cultura de 

Góis, no passado sábado.-------------------------------------------------------------------------

-----Terminou, informando que de 28 de fevereiro a 04 de março do ano em curso, 

irá decorrer na FIL mais uma edição da BTL – Bolsa de Turismo de Lisboa, sendo 

a inauguração no dia 28.02.18, pelas 11.00 horas. Mais informou, que no dia 

01.03.18, das 14.00 às 18.00 horas, no Pavilhão 1 - Stand 1A04 -  Centro de 

Portugal – da Turismo Centro de Portugal, numa organização da CIM-RC irá ser 

apresentado o seguinte Programa: 14h05 - “Região de Coimbra Turismo 2020”: 

Produtos Turísticos Integrados da Região de Coimbra - CIM RC. 

Apresentação da Agenda de Eventos Intermunicipal da Região de Coimbra - CIM 

RC: Trail de Conímbriga Terras de Sicó - Município de Condeixa; Centro de 

Estágios de Trail Running e BTT de Vila Nova - Município de Miranda do Corvo 

Penacova By Heart - Município de Penacova; Gliding Barnacles - Município de 

Figueira da Foz; XXIX Feira do Queijo, do Pão, dos Enchidos e do Mel - Município 

de Tábua; Clube de Produtores – CLDS 3 G Arganil  

Praia Fluvial da Ronqueira – Uma praia acessível - Município de Tábua;  

Mata do Bussaco – Património Mundial da UNESCO - Fundação Mata do 

Bussaco; Apresentação de 8 roteiros temáticos enquadrados na Estratégia de 

Promoção do Património Mundial - Município de Coimbra. Pelas  

15h30 a Região de Coimbra candidata a Região Europeia da Gastronomia 2021-

CIM-RC. Informou ainda, que em paralelo irá decorrer uma degustação de 

produtos regionais – Sabores da Região de Coimbra.-------------------------------------

-----Face ao exposto, informou que se os senhores Vereadores desejarem estar 

presentes na inauguração e/ou na apresentação que irá ser realizada pela CIM-

RC no stand da Turismo Centro de Portugal que a Câmara Municipal assumirá a 

despesa relativa à entrada neste certame de turismo.------------------------------------- 

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

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – Interveio o senhor 

Vereador José Alberto Domingos Rodrigues questionando sobre o ponto de 
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situação relativamente à deliberação  da Câmara Municipal, na sua reunião 

ordinária de 14.11.17, i.e., de intentar uma ação judicial contra a Câmara 

Municipal de Pampilhosa da Serra relativamente ao não cumprimento do 

Protocolo de Divisão da Energia Eólica Produzida nos Limites dos Concelhos de 

Góis e Pampilhosa da Serra.---------------------------------------------------------------------

-----Prosseguiu, informando da sua presença na Noite de Fados no âmbito do 

Fórum Internúcleos da Associação Académica de Coimbra, momento que reputou 

de excelente, pelo que endereçou as suas felicitações a todos quanto colaboram 

e participaram nesta atividade.-------------------------------------------------------------------

-----De igual modo, informou da sua presença no VII Encontro(s) Cidadania e 

Responsabilidade Sócio Ambiental, iniciativa que teve lugar no dia 17.02.18, no 

Auditório da Casa da Cultura, numa organização do Centro de Formação de 

Associação de Escolas Beira Interior, prevalecendo-se da oportunidade para 

também dirigir as suas felicitações à organização pela excelência dos temas 

debatidos, congratulações extensivas a todos os trabalhadores e colaboradores 

da Câmara Municipal que cooperaram na organização desta evento. Porém, 

lamentou o facto da não presença da senhora Presidente ou Vice-presidente 

nesta iniciativa, até porque de acordo com o programa na sessão de abertura 

constava a presença da senhora Presidente da Câmara Municipal de Góis.-------- 

-----A senhora Presidente informou o senhor Vereador José Alberto Domingos 

Rodrigues que sobre a deliberação da Câmara Municipal no que concerne ao não 

cumprimento do protocolado por parte da Câmara Municipal de Pampilhosa da 

Serra no que concerne ao Protocolo de Divisão da Energia Eólica Produzida nos 

Limites dos Concelhos de Góis e Pampilhosa da Serra, foram dadas indicações 

ao senhor Dr. João Ramalhete para que procedesse às respetivas diligências, 

tendo apresentado os procedimentos tomados até à presente data.------------------ 

-----Quanto à sua não presença no VII Encontro(s) Cidadania e Responsabilidade 

Sócio Ambiental informou que foi única e simplesmente por motivos de saúde, tal 

como comunicação remetida à Técnica da Câmara Municipal para informar a 
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Entidade organizadora do evento, realçando o facto de que não solicitou a 

presença do senhor Vice-presidente, uma vez que entende que não era a 

escassos minutos da sessão se iniciar que o devia fazer. Porém, informou que do 

feedback que teve sobre o decorrer dos trabalhos o mesmo foi bastante positivo,   

devido ao programa escolhido, bem como ao profissionalismo, empenho e 

dedicação dos trabalhadores e colaboradores da Câmara Municipal.-----------------

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

solicitou a prestação de esclarecimentos no que concerne  às informações 

constantes nos mapas sobre a proteção das habitações contra incêndios 

florestais.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----De seguida, informou que no dia de ontem viu o programa da RTP 1 - Prós e 

Contras, transmitido em direto no Município de Oliveira do Hospital, cuja temática  

foi a Floresta e pode constatar da não presença da senhora Presidente da 

Câmara Municipal de Góis, apesar do assunto da génese de discussão assentar 

nos incêndios florestais ocorridos no centro de Portugal. Entende que a presença 

do Município de Góis teria sido importante, porquanto foram lançadas muitas 

achas acutilantes que também são realidade no nosso concelho.---------------------

-----A senhora Presidente informou a senhora Vereadora que a direção do 

programa dirigiu convite ao Município de Góis para se associar à edição realizada 

em Oliveira do Hospital. Porém, devido ao agendamento de reuniões importantes 

para a Câmara Municipal durante todo o dia e em concelhos diferentes, entendeu 

dar prioridade à sua presença nas mesmas, porquanto os assuntos discutidos 

traduzem-se de suma importância para o nosso concelho, pelo que declinou o 

convite para o referido programa. Informou ainda, que antecipadamente é dado 

conhecimento de quem irá intervir durante todo o programa, pelo que como pode 

constar todos os assuntos discutidos e objeto de intervenção são do seu 

conhecimento estando a Câmara Municipal a tratar há bastante tempo de 

algumas diretrizes referidas no mesmo.------------------------------------------------------- 
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-----Interveio o senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio, 

voltando a abordar o assunto relacionado com  o funcionamento do Centro de 

Saúde de Góis, e à forma como alguns utentes que apesar de se apresentarem 

com problemas de saúde passíveis de atendimentos prioritário, têm que esperar 

que termine o atendimento das consultas previamente marcadas, tendo para o 

efeito informado sobre uma situação ocorrida este fim de semana a par de outras 

que já há algum tempo, são prática nesta unidade de saúde, entendendo que a 

Câmara Municipal, apesar de não ter nas suas competências a área da saúde, 

deverá tomar de imediato uma posição sobre os serviços de saúde prestados no 

nosso concelho.--------------------------------------------------------------------------------------

-----No que concerne às informações sobre as faixas de proteção contra incêndios 

florestais, informou que a Câmara Municipal tem veiculado alguma informação 

sobre o assunto, contudo, entende que seria importante a prestação de 

informação aos munícipes através de sessões de esclarecimento, entendendo 

que apesar de existir muita informação sobre esta matéria a mesma poderá ser 

interpretada de diversas maneiras, tendo para o efeito dado conhecimento do que 

o jornal Público noticiou: “Há milhares de árvores em risco de serem abatidas no 

país desnecessariamente. Há uma semana foi publicada uma legislação, 

divulgada em vídeos e folhetos, que pode ter um impacto na floresta “pior que os 

incêndios”, dizem especialistas, empresas, organizações florestais e 

proprietários. O que dali muitos retiram é que em volta das casas e povoações 

deve haver uma razia completa, caso contrário a multa será pesada. O pânico e 

a desinformação está a levar a ações radicais.” Face a esta informação e a outras 

que tem conhecimento, reiterou a importância das sessões de esclarecimento, 

nas quais devem estar presentes técnicos credenciados para o efeito, para 

esclarecimento das questões duvidosas sobre esta matéria, nomeadamente, 

questões pessoais, uma vez que existem procedimentos distintos para diferentes 

tipo de arborização, devendo aos proprietários ser prestado o esclarecimento 

necessário para efetuarem as respetivas limpezas em conformidade com o 
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determinado na lei.----------------------------------------------------------------------------------

-----Ainda neste âmbito, deu conhecimento que a Câmara Municipal da Figueira 

da Foz desenvolveu uma aplicação informática para gerir as ações de limpeza de 

terrenos florestais e faixas de proteção das habitações. A aplicação desenvolvida 

com meios próprios do município com base num sistema de informação 

geográfica (SIG), possibilita a georreferenciação de espaços, tendo duas versões, 

uma disponível ao público, e, define zonas de intervenção prioritárias, 

nomeadamente em redor de aldeias e lugares ou relacionadas com habitações 

isoladas em áreas florestais, estando a mesma disponível através da página 

internet do município, permitindo que qualquer cidadão possa identificar num 

mapa interativo a sua propriedade - fazendo a pesquisa por freguesia, povoação 

e rua - e verificar a necessidade de criar faixas de gestão de combustíveis para 

proteção das habitações e espaços florestais. A outra versão do sistema é 

reservada e apenas acessível, via 'smartphone' ou 'tablet', através da 

georreferenciação, a elementos do Serviço Municipal de Proteção Civil e Gabinete 

Técnico Florestal, mas também a agentes da PSP e da GNR.  Referiu ainda, que 

o senhor Presidente da Câmara Municipal da Figueira da Foz informou que o 

referido sistema poderá ser disponibilizado aos municípios interessados.--------- -

----Mais deu conhecimento, que o jornal As Beiras noticiou que os projetos 

aprovados pelo POSEUR na Região de Coimbra cobrem os 3 Eixos de 

Investimento e abrangem praticamente todas as áreas de intervenção do 

Programa, realçando  que em Góis os investimentos somam  cerca seiscentos mil 

euros, tendo para o efeito questionado quais são esses investimentos.-------------- 

-----O senhor Vereador terminou a sua intervenção fazendo referência à Carta 

Ética da Administração Pública, e se este documento é distribuído a todos os 

trabalhadores que integram o Mapa de Pessoal da Câmara Municipal, 

consubstanciando-se a sua questão no facto de  existirem situações que em nada 

abonam a favor dos princípios constantes na mesma, i.e., existem situações em 

que os munícipes são publicamente confrontados por parte dos  trabalhadores da 
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Câmara Municipal sobre assuntos pessoais relacionados com a prestação de 

serviços municipais, o que não é eticamente correto passando uma imagem para 

a opinião pública que denigre o funcionamento da autarquia. -------------------------- 

-----Concluiu, felicitando a Câmara Municipal pela sessão cinematográfica que irá 

levar a efeito no auditório da Casa da Cultura, referindo a necessidade da 

existência de um mupi junto a este edifício para divulgação de todas as atividades 

promovidas neste equipamento.---------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou o senhor Vereador que relativamente às 

sessões de esclarecimento sobre as faixas de proteção contra incêndios florestais 

estão programadas sessões de esclarecimento em todas as freguesias 

concelhias as quais irão ser levadas a efeito pelos técnicos que acompanham 

todo este processo,  porém sobre este assunto informou que o senhor Vereador 

Mário Barata Garcia irá prestar os devidos esclarecimentos.----------------------------

-----Quanto aos investimentos no âmbito do POSEUR, informou que  se tratam de 

diversas candidaturas realizadas para o concelho de Góis, pelas seguintes 

entidades: CIM-RC – Plano Intermunicipal de Adaptação às Alterações 

Climatéricas da CIM-RC, Ações Inovadoras para a Prevenção e Gestão de Riscos 

no âmbito do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da CIM-RC, 

Plano Intermunicipal de Gestão de Riscos da CIM-RC;  Autoridade Nacional de 

Proteção Civil – Aquisição de Equipamentos de Proteção Individual para Combate 

a Incêndios em Espaços Naturais-Concelhos abrangidos pela RCM n.º 101-

A/2017, de 12 de julho, Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de 

Góis – Aquisição de um veículo florestal de combate a incêndios e Aquisição de 

um VTTF- Veículo Tanque Tático Florestal; GNR – Restabelecer a capacidade do 

GIPS nos concelhos afetados pelo grande incêndio florestal de Pedrógão Grande 

através da aquisição de equipamentos de proteção individual; ERSUC – Recolha 

Seletiva (PERSU 2020) e Câmara Municipal de Góis – Elaboração de Cadastro 

das Infraestruturas existentes no sistemas de baixa. Acrescentou, que esta 

candidatura da Câmara Municipal pretende a construção de base de dados, para 
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suportar a tomada de decisões para a gestão eficiente das redes de AA e SAR, 

através da elaboração do cadastro das infraestruturas existentes e construção de 

plataforma SIG dinâmica que garanta a informação dos componentes dos 

sistemas e que permita a atualização de dados e a interligação com o sistema de 

gestão de clientes, com sistema de operação/manutenção e com o sistema 

financeiro. Referiu ainda a existência de uma outra candidatura denominada 

Instalação de Redes de Defesa da Floresta Contra Incêndios Florestais no 

concelho de Góis, a qual pretende a diminuição da superfície percorrida por 

grandes incêndios, facilitando uma intervenção direta de combate, a redução dos 

efeitos da passagem de incêndios, protegendo de forma passiva vias de 

comunicação, infraestruturas e equipamentos sociais, zonas edificadas e 

povoamentos florestais  de valor especial e o isolamento de potenciais focos de 

ignição de incêndios.--------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto ao estado de saúde que se vive no concelho, é sem dúvida um facto 

a lamentar, apesar das diligências que a Câmara Municipal tem vindo a tomar 

sobre este assunto, realçando o facto de estar constantemente a solicitar reunião 

com a ARSCentro para discussão desta temática, salientando que esta questão 

somente terá alguma solução se for noticiada nos órgãos de comunicação social, 

sendo esta uma hipótese a pôr em prática num futuro próximo.------------------------ 

-----Quanto ao não cumprimento por parte dos trabalhadores da Câmara 

Municipal dos princípios éticos da Administração Pública, informou que se debate 

há muito tempo com esta situação, relembrando que se trata de uma situação de 

difícil cumprimento por parte de alguns trabalhadores, realçando o facto de já ter 

tido algumas situações menos boas por parte de alguns trabalhadores, tendo 

apresentado um exemplo que foi objeto de procedimento disciplinar não tendo 

este surtido qualquer efeito uma vez que foi deliberado, por maioria, a inexistência 

de factos bastantes para imputação da referida responsabilidade disciplinar. 

Salientou que todos os trabalhadores devem ser chamados à responsabilidade 

pelas suas chefias sempre que infringem esses princípios.------------------------------ 
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-----Dada a palavra, o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues referiu 

corroborar que se envie uma comunicação para os órgãos de comunicação social  

a informar sobre o funcionamento do Centro de Saúde de Góis, bem como dos 

serviços prestados no concelho.----------------------------------------------------------------- 

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia que quanto à faixa de gestão 

de combustível informou que se trata de um processo que apesar de exigir 

celeridade, houve necessidade de compilar toda a informação existente no 

sentido de se poder prestar os devidos esclarecimentos às populações. Mais 

informou que os serviços municipais elaboraram mapas para todas as aldeias 

com os perímetros obrigatórios para as respetivas limpezas, tendo disso 

posteriormente realizado Edital para o efeito, sendo que a par com este trabalho 

andam no terreno há cerca de um mês os serviços de fiscalização da Câmara 

Municipal a prestar informações sobre esta matéria. Informou ainda, que está a 

ser distribuído um flyer com as obrigações e conselhos sobre a proteção  de 

habitações contra incêndios florestais, bem como com um conjunto de contactos  

da Câmara Municipal para consulta dos mapas das áreas a limpar em cada 

aglomerado e outras informações. Quanto às sessões de esclarecimento 

informou que estão agendadas vinte as quais contam com a presença de técnicos 

com conhecimento na área. ----------------------------------------------------------------------

-----Quanto à sessão cinematográfica que irá realizar-se no dia 03.03.18 na Casa 

da Cultura, pelas 21.30 horas, informou que este equipamento tem todas as 

estruturas para levar a efeito regularmente sessões de cinema com qualidade, 

tendo para o efeito explicado todo este processo. Terminou, dirigindo o convite a 

todo o Executivo para se associar a esta primeira sessão.-------------------------------

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

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

-----a) Usou da palavra o senhor José Augusto Rodrigues informando que quanto 

à limpeza da Faixa de Gestão de Combustível a povoação do Liboreiro já 

procedeu a este trabalho, salientando que existem zonas nesta área que, na sua 
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opinião, deveriam ser também objeto dessa faixa de gestão, nomeadamente a 

capela da N. Srª. da Guia, o equipamento propriedade do  senhor António Vala 

Coelho, junto a uma habitação no sentido de Liboreiro para os seis caminhos e o 

chamado curral das cabras. Ainda sobre a povoação de Liboreiro, referiu que 

numa situação de incêndio florestal existe a probabilidade de corte de energia 

elétrica, pelo que a constatar-se esta situação as populações de Manjão, Vale de 

Moreiro, Vale de Maceira e Liboreiro irão ficar sem abastecimento de água para 

consumo humano. Referiu que as boas de incêndio existentes na povoação de 

Liboreiro são abastecidas pelo tanque de abastecimento público em virtude da 

não existência de uma rede específica para o efeito, relembrando que a ANALIB 

disponibiliza um montante financeiro para a construção de um tanque de reserva 

da água sobrante do tanque ali existente para combate a incêndios, cabendo à 

Câmara Municipal assegurar a respetiva canalização e colocação das bocas de 

incêndio, facto que até à data não se concretizou. Terminou, referindo a existência 

de duas vias na povoação que necessitam de uma melhoria no piso tendo para o 

efeito sinalizado ambas e os trabalhos necessários. --------------------------------------

------A senhora Presidente agradeceu ao munícipe o trabalho de limpeza realizado 

pela ANALIB, penitenciando-se pela autarquia ainda não ter ido ao encontro 

daquela que tem sido a disponibilidade da referida coletividade, pelo que irá 

reiterar ao senhor Nuno Lopes para que se faça um planeamento de todos os 

trabalhos a realizar e qual será o compromisso da Câmara Municipal neste 

processo.----------------------------------------------------------------------------------------------  

-----b) Usou da palavra o senhor José António Vitorino Serra, Provedor da Santa 

Casa da Misericórdia de Góis, informando que no dia de hoje esta IPSS encontra-

se a realizar mais uma Feira Solidária no equipamento onde funcionou o Centro 

Municipal de Saúde e Ação Social de forma a distribuir bens materiais por todos 

quanto têm a necessidade dos mesmos. Quanto à reunião que a senhora 

Presidente irá realizar com a ARSCentro referiu que é do seu interesse em 

participar na mesma, para que sejam apresentadas alguns assuntos, 
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nomeadamente, o encerramento da extensão de saúde de Vila Nova do Ceira, 

uma vez que o equipamento não tinha condições para albergar este serviço, 

realçando o facto da instituição remetido várias comunicações neste sentido à 

ARSC e até à data ainda não ter tido qualquer resposta.---------------------------------

-----A senhora Presidente informou o senhor Provedor da Santa Casa da 

Misericórdia de Góis que assim que tenha a data de agendamento da reunião que 

o informará para se associar à mesma.------------------------------------------------------- 

-----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 catorze de fevereiro de 

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

3.2 – JOÃO MIGUEL PRATAS/CESSAÇÃO DE FUNÇÕES DE COMANDANTE 

DOS B.V.GÓIS – A senhora Presidente deu conhecimento que o senhor João 

Miguel Pratas, em comunicação remetida à Autarquia, a 06.02.18, informou que 

cessou a comissão de serviço como Comandante do Corpo de Bombeiros da 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Góis, expressando o seu 

agradecimento por toda a colaboração e parceria da Câmara Municipal, a qual foi 

fulcral e significativa para, de forma digna, dar respostas às diversas ocorrências 

no concelho e Góis.---------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente, em nome do Executivo, agradeceu as palavras 

dirigidas à Câmara Municipal, renovando o seu reconhecimento pelo excelente 

trabalho desenvolvido pelo senhor João Miguel Pratas, ao serviço do Comando 

do Corpo de Bombeiros Voluntários de Góis, desejando as maiores felicidades  

no seu percurso profissional e pessoal.-------------------------------------------------------- 

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

3.3 – ASCENDI/SUBCONCESSÃO PINHAL INTERIOR – A Câmara tomou 

conhecimento da comunicação da ASCENDI, remetida a 09.02.18, a qual informa 
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que concluídas as renegociações com o Estado relativas ao Contrato de 

Subconcessão o qual estabelece que a partir das 00.00 horas do dia 12.02.18 só 

serão parte integrante da Subconcessão do Pinhal Interior as A13 – sublanços 

entre a A23(Ataleia) e Nó de Coimbra Sul e A13-1 – sublanços entre (Condeixa) 

e IC3 (Nó de Condeixa). Nestes termos todas as restantes vias deixarão de 

integrar o objeto da Subconcessão, pelo que cessarão de imediato todas as 

responsabilidades desta subconcessionária no âmbito da assistência e vigilância, 

conservação e manutenção, pelo que a partir desta daquela data todas as 

questões relacionadas com as vias em causa deverão ser remetidas à IP, SA.---- 

3.4 – OBRAS PARTICULARES/ALBERTO JORGE ALVES DOS REIS – Foi 

presente a informação da DGUPA, datada de 08.02.2018, relativa a construção e 

cobertura, requerida por Alberto Jorge Alves dos Reis, Rua de Cambelas, 

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

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

mencionada, deliberou, por unanimidade, deferir o licenciamento final do 

processo de obras.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.5 – OBRAS PARTICULARES/MARIA LISETE VICENTE DE ALMEIDA – Foi 

presente a informação da DGUPA, datada de 22.02.2018, relativa a construção e 

muro de vedação, requerida por Maria Lisete Vicente de Almeida, Póvoa de Góis, 

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

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

mencionada, deliberou, por unanimidade, deferir o licenciamento final do 

processo de obras. ---------------------------------------------------------------------------------

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

3.6 – RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS 

DANIFICADOS PELOS INCÊNDIOS DE JUNHO DE 2017/CONCURSO POR 

AJUSTE DIRETO/RELATÓRIO FINAL – Foi presente a informação da DGUPA, 

datada de 19.02.2018, relativa ao relatório final do concurso público por ajuste 
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direto para a recuperação de estradas e caminhos municipais danificados pelos 

incêndios de junho de 2017.----------------------------------------------------------------------

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

Relatório Final do Júri do Procedimento com proposta de  adjudicação à empresa 

SOCITOP UNIPESSOAL LDA, no valor de 652.077,46€ (seiscentos e cinquenta 

e dois mil, setenta e sete euros e quarenta e seis cêntimos), acrescido de IVA à 

taxa legal em vigor, com um prazo de execução de 120 (cento e vinte) dias.-------

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

3.7 – INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS DEVIDO AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS OCORRIDOS DE 17 A 24 

DE JUNHO DE 2017 NO CENTRO DE PORTUGAL/CONCURSO POR 

CONSULTA PRÉVIA – Foi presente a informação da DGUPA, datada de 

16.02.2018, relativa ao concurso por consulta prévia para as intervenções 

prioritárias de proteção dos recursos hídricos devido aos incêndios florestais 

ocorridos de 17 a 24 de junho de 2017 no Centro de Portugal.-------------------------

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

-----a)  Aprovar o estudo e a peças do procedimento, incluindo a Revisão do 

Projeto executada pelo Município de Góis, em cumprimento ao disposto no nº2 

do artigo 42º do CCP, na sua redação atual.-------------------------------------------------

-----b) A abertura do concurso por Consulta Prévia, ao abrigo da alínea c) do art. 

19º. do CCP, aprovado pelo DL nº18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual 

e do Decreto Lei nº87/2017, de 27 de julho, para um preço base de 523.952,64€ 

+ IVA, para um prazo de execução de 180 dias;--------------------------------------------

-----c) Autorizar solicitar propostas às seguintes empresas:------------------------------

-----c.1) ADVANCED GREEN ENGENHARIA NATURAL E URBANA, LDA – 

Arganil – 510 901 212;-----------------------------------------------------------------------------

-----c.2) PENELATERRAPLANAGENS – DESATERROS E TERRAPLANAGENS, 

LDA – Penela – 503 954 233;--------------------------------------------------------------------
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-----c.3) FLOPONOR – FLORESTAS OBRAS PÚBLICAS NORTE LDA – Rio Mel 

- Trancoso – 503 694 479.------------------------------------------------------------------------ 

-----d)  Aprovar os fundamentos seguintes para não contratação por lotes em 

contratos de obras públicas de valor superior a 500.000,00€, em cumprimento do 

artigo 46º-A do CCP:-------------------------------------------------------------------------------- 

-----e) Aprovar o seguinte Júri do Procedimento:--------------------------------------------

-----e.1) Efetivos: Presidente - Carlos Cabaço Dias Correia, Técnico Superior; 

Maria de Lurdes Calhau Rodrigues, Técnica Superior; César António Ramos 

Ribeiro, Técnico Superior.-------------------------------------------------------------------------

-----e.2) Suplentes: Ana Cristina Grácio Silva Rosa, Técnica Superior; Marina 

Isabel Lopes Pais, Técnica Superior.-----------------------------------------------------------

-----f) Delegar no Júri do Procedimento as competências inerentes aos 

procedimento concursal, nos termos do previsto no artigo 69º do CCP, na sua 

redação atual, que não inclui a competência para retificar as peças do 

procedimento e aceitar ou rejeitar os erros e omissões do caderno de encargos.-

-----g) Que o concurso seja efetuado através da plataforma acingov.pt.--------------

-----h) Nomear a Técnica Superior Sandra Maria Gonçalves Coelho para Gestora 

do contrato o qual tem como função acompanhar de forma permanente a  

execução do mesmo.------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.8 – RESTABELECIMENTO DA FLORESTA AFETADA POR AGENTES 

BIÓTICOS E ABIÓTICOS OU ACONTECIMENTOS CATASTRÓFICOS – 

INCÊNDIOS DE JUNHO DE 2017/CONCURSO PÚBLICO – Foi presente a 

informação da DGUPA, datada de 22.02.2018, relativa ao concurso público para 

o restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos e abióticos ou 

acontecimentos catastróficos – incêndios de junho de 2017.----------------------------

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

-----a) Aprovar as peças do procedimento;----------------------------------------------------

-----b) Aprovar a abertura do Concurso  Público, 19º. do CCP, aprovado pelo DL 
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nº18/2008, de 29 de janeiro, na sua redação atual e do Decreto Lei nº111-B/2017, 

de 31 de agosto, para um preço base de 744. 902,86€ + IVA, para um prazo de 

execução de 240 dias;------------------------------------------------------------------------------

-----c) Aprovar os fundamento seguintes para a não contratação por lotes em 

contratos de obras públicas de valor superior a 500.000,00€, em cumprimento do 

artigo o 46º-A do CCP:----------------------------------------------------------------------------- 

-----d) Aprovar a seguinte composição do Júri do Procedimento: ----------------------

-----d.1) Efetivos: Presidente – Carlos Cabaço Dias Correia, Técnico Superior; Ana 

Cristina Grácio Silva Rosa, Técnica Superior, Maria Isabel Lopes Pais, Técnica 

Superior.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----d.2) Suplentes: Maria de Lurdes Calhau Rodrigues, Técnica Superior; César 

António Ramos Ribeiro, Técnico Superior.---------------------------------------------------- 

-----e) Delegar no Júri do Procedimento as competências inerentes aos 

procedimento concursal, nos termos do previsto no artigo 69º do CCP, na sua 

redação atual, que não inclui a competência para retificar as peças do 

procedimento e aceitar ou rejeitar os erros e omissões do caderno de encargos.-

-----f) Que o concurso seja efetuado através da plataforma acingov.pt.---------------

-----h) Nomear a Técnica Superior Sandra Maria Gonçalves Coelho para Gestora 

do contrato o qual tem como função acompanhar de forma permanente a  

execução do mesmo.-------------------------------------------------------------------------------

-----g) Aprovar a Revisão de Projeto executada pelo Município de Góis, em 

cumprimento do disposto no nº2 do artigo 42º do CC, na sua redação atual.------- 

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

3.9 – INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE DONATIVOS FINANCEIROS – KCONTA 

SOLIDÁRIA – A senhora Presidente referiu que na sequência incêndios ocorridos 

em 15 e 16 de outubro de 2017, foi aberta,  por deliberação do Executivo Municipal 

na reunião de 25.10.2017, uma conta bancária destinada a recolher donativos 

destinados a apoiar famílias/pessoas do Concelho que tiveram prejuízos nos 
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incêndios. Mais referiu que importa estabelecer critérios e normas que obedeçam 

ao primado da lei, para que esses donativos possam ser distribuídos 

equitativamente e de uma forma transparente. Neste sentido, referiu que 

determina o nº1, do artigo 98º no novo Código do Procedimento Administrativo, 

aprovado pela Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, que o início do procedimento da 

elaboração ou modificação de regulamentos é 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.--------------

-------------------------------------------------------------------------------Face ao exposto, a 

senhora Presidente propôs, que 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 e 

42/2016, de 28 de dezembro e em conformidade com o previsto no nº 1, do artigo 

98º do Decreto-Lei nº4/2015, de 7 janeiro, a Câmara Municipal delibere:------------

---------------------------------------------------a) Dar início ao procedimento  de 

elaboração do Regulamento Municipal de atribuição de donativos financeiros – 

Conta Solidária;------------------------------------------b) 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 

registado à Presidente da Câmara Municipal, Praça da República, 3330-310 Góis 

ou por correio eletrónico dag@cm-gois.pt; num prazo máximo de 10 (dez) dias 

úteis contados a partir da data de publicação no site do Município, em www.cm-

gois.pt;------------------------------------------c)  Que se proceda à publicitação no sítio 

do Município na internet o início do procedimento.-----------------------------------------

----------------------------------------------------A Câmara tomou conhecimento e 

mailto:dag@cm-gois.pt
http://www.cm-gois.pt;------------------------------------------c/
http://www.cm-gois.pt;------------------------------------------c/
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deliberou por unanimidade anuir à proposta apresentada pela senhora 

Presidente.--------------------------------------------------------- 

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

3.10 – LEI Nº112/2017, DE 29 DE DEZEMBRO – PROGRAMA DE 

REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS VÍNCULOS PRECÁRIOS – A 

senhora Presidente referiu que a supracitada Lei aprova o programa de 

regularização extraordinária de vínculos precários de pessoas que exerçam ou 

tenham exercido funções que correspondam a necessidades permanentes, sem 

vínculo adequado, entre outras entidades, nas autarquias locais. Mais referiu que 

o referido Programa abrange situações de pessoal que esteja (ou tenha estado) 

a desempenhar funções correspondentes a necessidades permanentes, com 

sujeição ao poder hierárquico, de disciplina e de direção, e horário completo, sem 

o adequado vínculo jurídico (nº1 do artigo 2º e nº1 do artigo 3º):-----------------------

-----a) No período entre 1 de janeiro e 4 de maio de 2017, ou parte dele, e durante 

pelo menos um ano à data do início do procedimento concursal de regularização;-

-----b) Nos casos de exercício de funções no período entre 1 de janeiro de 2017 

e 4 de maio de 2017, ao abrigo de contratos de emprego-inserção e contratos de 

emprego-inserção +, as que tenham exercido as mesmas funções, durante algum 

tempo nos 3 anos anteriores à data de início do procedimento concursal de 

regularização;----------------------------------------------------------------------------------------

-----c) No caso de exercício de funções ao abrigo de contratos de estágio 

celebrados com a exclusiva finalidade de suprir a carência de recursos humanos 

essenciais para a satisfação de necessidades permanentes, durante algum tempo 

nos 3 anos anteriores à data de início do procedimento concursal de 

regularização.----------------------------------------------------------------------------------------

-----Prosseguiu, referindo que de acordo com o previsto nos nº3 do artigo 2º e nº5 

do artigo 3º da referida Lei, na administração local, caberá ao órgão executivo 

decidir sobre qual o procedimento a tomar, de entre um dos seguintes:-------------

-----1) A Câmara Municipal promove o levantamento de todas as situações, 
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eventualmente abrangidas, procedendo posteriormente ao reconhecimento 

(nesta situação, julga-se, salvo melhor opinião, que em momento posterior ao 

levantamento e anterior ao reconhecimento deverá ser emitido um parecer pela 

chefia da unidade orgânica/chefia, que se pronuncie sobre a correspondência das 

funções exercidas a uma necessidade permanente do serviço e sobre a 

adequação do vínculo jurídico às funções exercidas);-------------------------------------

-----2) A Câmara Municipal adota os procedimentos previstos na Portaria 

nº150/2017, de 3 de maio, com as necessárias adaptações (decidindo que haverá 

uma fase de apresentação de requerimentos, define a tramitação e quem procede 

à análise dos mesmos, eventualmente constituindo a Comissão de Avaliação 

Bipartida (CAB) criada nos serviços da administração central).-------------------------

-----Neste seguimento, referiu que após terem sido esclarecidas todas as dúvidas 

relacionadas, designadamente com as situações abrangidas, foi efetuado o 

levantamento das situações que eventualmente se poderão enquadrar no 

presente Programa, tendo como referência a data atual para efeitos de aferição 

das datas indicadas no diploma e não a data do início do procedimento concursal 

de regularização, por esta última ainda não ser conhecida, que necessitam de ser 

analisadas de forma a se aferir se consubstanciam ou não um vínculo precário.--

-----Relativamente ao levantamento efetuado, referiu que, ao darem-se como 

cumpridos todos os requisitos previstos na Lei, na criação dos postos de trabalho 

deve atender-se ao disposto no nº2 do artigo 4º, que refere que deve ser 

considerado um posto de trabalho por cada uma das seguintes situações:---------

-----a) Quando as mesmas funções tenham sido exercidas por mais do que uma 

pessoa no período entre 1 de janeiro e 4 de maio de 2017;-----------------------------

-----b) Quando as mesmas funções tenham sido exercidas a tempo parcial, os 

respetivos períodos de normais de trabalho são adicionados para fazer um posto 

de trabalho (julga-se não existirem situações a enquadrar nesta alínea);------------

-----c) Quando as mesmas funções tenham sido exercidas ao abrigo de CEI, CEI+ 

ou contratos de estágio, ainda que por mais do que uma pessoa nos três anos 
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anteriores à data do início do procedimento concursal.-----------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que após o Executivo decidir qual o 

procedimento que pretende tomar (um dos indicados nos pontos 1 e 2 anteriores) 

e ser efetuada a análise ao levantamento efetuado, ou eventualmente aos 

requerimentos apresentados (caso seja essa a opção), deverão as situações 

abrangidas ser remetidas ao Executivo para reconhecimento (nº3 do artigo 2º). 

Após tal reconhecimento deverá proceder-se à alteração do Mapa de Pessoal, 

que implica a aprovação por parte do órgão deliberativo, sob proposta do órgão 

executivo (artigo 6º), e à alteração ao orçamento municipal a fim de proceder aos 

necessários reforços ao nível das despesas com pessoal.-------------------------------

-----Por fim, referiu que o prazo dos 30 dias previstos na Lei para abertura dos 

procedimentos al. b) do nº1 do artigo 8º) são efetivamente curtos, tendo em 

consideração o tempo que foi necessário para obter os esclarecimentos 

necessários sobre a sua aplicação e para efetuar um rigoroso levantamento, 

tendo havido o entendimento por parte da Associação Nacional de Municípios que 

o mesmo é meramente indicativo (através do documento anexo à Circular nº6, de 

09.01.2017). Acresce ainda referir que o procedimento carece de uma tramitação 

que envolve várias decisões/deliberações dos dois órgãos autárquicos, o que 

dificulta ainda mais o cumprimento deste prazo. Sobre esta questão, importa por 

fim referir que o Guia para a Administração Local relativo a este Programa, 

elaborado pela Direção-Geral das Autarquias Locais menciona que 

“Considerando que com a entrada em vigor da presente lei os órgãos e serviços 

da administração local iniciam os procedimentos de avaliação de situações a 

submeter ao programa de regularização extraordinária dos vínculos precários, a 

eventual impossibilidade de cumprimento do prazo referido para dar início ao 

procedimento concursal, deve ser expressamente fundamentada.”-------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade promover o  

levantamento das situações que eventualmente se encontrem abrangidas pelo 
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Programa de forma a ser presente ao Executivo processo para o respetivo 

reconhecimento.------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

total de movimentos da tesouraria do vinte e seis de fevereiro do ano em curso, 

no montante de um milhão, novecentos e quarenta e nove mil, oitocentos e 

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

4 - APROVAÇÕES EM MINUTA: OBRAS PARTICULARES/ALBERTO JORGE 

ALVES DOS REIS; OBRAS PARTICULARES/MARIA LISETE VICENTE DE ALMEIDA; 

RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS E CAMINHOS MUNICIPAIS DANIFICADOS PELOS 

INCÊNDIOS DE JUNHO DE 2017/CONCURSO POR AJUSTE DIRETO/RELATÓRIO 

FINAL; INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS DEVIDO AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS OCORRIDOS DE 17 A 24 DE 

JUNHO DE 2017 NO CENTRO DE PORTUGAL/CONCURSO POR CONSULTA 

PRÉVIA; RESTABELECIMENTO DA FLORESTA AFETADA POR AGENTES 

BIÓTICOS E ABIÓTICOS OU ACONTECIMENTOS CATASTRÓFICOS – INCÊNDIOS 

DE JUNHO DE 2017/CONCURSO PÚBLICO; INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA 

ELABORAÇÃO DO REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE DONATIVOS 

FINANCEIROS  - CONTA SOLIDÁRIA; LEI Nº112/2017, DE 29 DE DEZEMBRO – 

PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS VÍNCULOS 

PRECÁRIOS.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

encerrada a reunião, pelas treze horas e vinte e dois minutos, da qual, para 

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

 

                 Presidente da Câmara Municipal,                      A Secretária, 

                 ________________________                      _______________ 

 

 


