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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  

C A T O R Z E  D E  F E V E R E I R O  D E  2 0 1 8  

 
-----No dia catorze 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 – ALTICE PORTUGAL/ESCLARECIMENTO PÚBLICO INCÊNDIOS 2017------------- 

3.3 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA GUARDA/MOÇÃO DE APOIO AO “MOVIMENTO 

PELO INTERIOR”-------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.4 – GÓIS MOTO CLUBE/14º ENDURO-------------------------------------------------------------- 

3.5 – REGULAMENTO DE TOPONÍMIA CONCELHIA--------------------------------------------- 

3.6 – ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA  DE PONTE DO SÓTÃO/PROPOSTA DE 

APROVAÇÃO-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.7 – FAPIE CAIXILHARIAS, LDA/CEDÊNCIA DE PAVILHÃO---------------------------------  

3.8 – OBRAS PARTICULARES/COOPERATIVA SOCIAL E AGRO-FLORESTAL DE 

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

3.9 – OBRAS PARTICULARES/PROENGEL--------------------------------------------------------- 
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3.10 – PARQUE MUNICIPAL/TRABALHOS A MAIS----------------------------------------------- 

3.11 – RESTABELECIMENTO DA SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA E APLICAÇÃO DE 

GUARDAS DE SEGURANÇA/CONCURSO POR AJUSTE DIRETO/RELATÓRIO 

FINAL/ADJUDICAÇÃO------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.13 – LCPA/PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.14 – 2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTO/ANO 2018-------------------------------------------------- 

3.15 – 2ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018---------------------------------------------------------- 

3.16 – 1ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL/ANO 2018------------------------------------ 

3.17 – 1ª ALTERAÇÃO À ORÇAMENTAÇÃO E GESTÃO DAS DESPESAS COM 

PESSOAL/ANO DE 2018----------------------------------------------------------------------------------- 

3.18 – AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 

PARA RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES------------------------------------------------- 

3.19 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES---------------------------------------------- 

3.20 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA---------------------------------------------------------- 

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

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

1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE – Interveio a senhora 

Presidente que iniciou a sua intervenção propondo um Voto de Pesar pelo 

falecimento do senhor Armando Gualter de Campos Nogueira, um regionalista 

nato, o qual teve um papel importante no desenvolvimento de algumas instituições 

como a Comissão  de Iniciativas e Propaganda de Góis, Rancho de Góis, antigo 

Colégio de Góis, Casa da do Concelho de Góis, Associação Educativa e 

Recreativa de Góis e Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra.  

Durante a sua vida desempenhou também funções de autarca, sendo um 

defensor de todas as causas que levassem ao progresso do concelho de Góis.--

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

endereçando à família as mais sentidas condolências pela sua irreparável perda.- 

-----De igual, propôs um Voto de Pesar pelo falecimento da senhora D. Catarina 

de Jesus Ferreira Tavares, mãe do senhor Nuno Pedro Tavares Nascimento, 



   
                                                     

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

  

3 

 

Comandante Interino co Corpo de Bombeiros da Associação Humanitária de 

Bombeiros Voluntários de Góis. -----------------------------------------------------------------

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

Pesar, endereçando à família as mais sentidas condolências pela sua irreparável 

perda.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Propôs ainda, um Voto de Pesar pelo falecimento do Dr.º Abílio Manuel 

Bandeira Cardoso, jovem Goiense que desempenhou um papel importante na 

vida política do PSD de Góis e em algumas Instituições.--------------------------------- 

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

endereçando à família as mais sentidas condolências pela sua irreparável perda.-

-----Prosseguiu a sua intervenção dando conhecimento da comunicação do Fundo 

de Apoio Municipal – FAM no que concerne à concessão de apoios financeiros 

aos municípios afetados pelos incêndios florestais ocorridos em 2017, que refere 

que está a ser ultimada a regulamentação necessária à implementação do 

mecanismo de apoio em causa. Referiu que, o artigo 154º da Lei nº144/2017, de 

29 de dezembro, que aprovou o Orçamento do Estado para o ano de 2018, 

autoriza o FAM a conceder empréstimos aos municípios abrangidos pelas 

Resoluções do Conselho de Ministros nºs 101-B/2017, de 12 de julho e 148/2017, 

de 2 de outubro (estando o concelho de Góis contemplado na primeira 

Resolução), destinado exclusivamente, à concessão de apoio às pessoas 

singulares ou aos agregados familiares cujas habitações não permanentes e 

respetivos anexos tenham sido afetados (danificadas ou destruídas) pelos 

incêndios de grandes dimensões, na sua área territorial. Mais referiu, que o 

referido apoio consubstancia-se num empréstimo, que pode ter um prazo máximo 

de 20 anos, com carência de 2 anos, períodos de amortização semestrais e taxa 

de remuneração que não excede a taxa de juro correspondente ao custo de 

endividamento da República Portuguesa para o prazo equivalente, acrescida de 

um spread de 0,15%. Referiu ainda, que os municípios definem, através de 

regulamento municipal específico, a forma, natureza e âmbito de atribuição do 
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apoio às pessoas singulares ou aos agregados familiares. O empréstimo é 

excecionado para efeitos de dívida total. A contratação de empréstimo inicia-se 

com um pedido junto da Direção-Geral das Autarquias Locais, após aprovação do 

regulamento referido no ponto 3. e depois de obtido o parecer da Comissão de 

Coordenação e Desenvolvimento Regional sobre se o levantamento solicitado 

está conforme o previsto no regulamento municipal e o levantamento das 

habitações efetuado por aquela entidade e o Município. Finalmente a DGAL 

informa o FAM sobre o pedido apresentado pelo Município, bem como se estão 

reunidos os requisitos referidos.-----------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que em contacto realizado pelos serviços da 

Câmara Municipal junto do FAM foi possível obter informação de que se prevê 

que a regulamentação em causa constará no Decreto-Lei de Execução 

Orçamental do ano de 2018 e que na mesma estará definido o procedimento a 

tomar, com eventual abertura de cada município decidir, no respetivo regulamento 

municipal específico, se o apoio a conceder aos particulares revestirá a forma de 

subsídio reembolsável ou não reembolsável. Mais informou, que foi solicitada 

informação junto da senhora Arq. Marina Pais, Técnica da Câmara Municipal, que 

acompanha este processo, que informou que, presentemente, do levantamento 

efetuado, que ainda carece de ser concluído, há 22 habitações não permanentes 

que foram afetadas pelos incêndios, sendo que 10 foram totalmente destruídas e 

12 foram parcialmente danificadas.-------------------------------------------------------------

-----Face ao exposto, a senhora Presidente informou o Executivo que para que a 

Câmara Municipal tome uma decisão sobre este assunto irá aguardar pela 

publicação da regulamentação deste mecanismo, no sentido de deliberar de 

acordo com os mecanismos legais para o efeito.-------------------------------------------

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

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – Interveio o senhor 

Vereador José Alberto Domingos Rodrigues reiterando o seu pedido de 

informação sobre o ponto de situação das sete toneladas de cimento doadas ao 
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Município de Góis pela empresa SECIL, bem como, o ponto de situação sobre o 

desmoronamento do muro na Av. Padre António Dinis provocado pela empresa 

proprietária do terreno.-----------------------------------------------------------------------------

-----De seguida, solicitou que lhe fosse facultada uma listagem de todos os 

trabalhadores que se encontram em mobilidade.-------------------------------------------  

-----Concluiu a sua intervenção, fazendo alusão à candidatura Aldeias do Xisto 

“Linha de Apoio Valorização Turística do Interior” da ADXTUR, cabendo ao 

Município de Góis uma atividade cuja Câmara Municipal já se encontra a 

implementar a mesma no âmbito de uma candidatura própria para o efeito, pelo 

que questionou se constando na referida candidatura outras atividades a serem 

implementadas em outras Aldeias do Xisto se a Câmara Municipal de Góis poderá 

eventualmente proceder à alteração da atividade que foi escolhida para Góis, 

salientando o facto do Município de Góis não ter sido contactado na elaboração 

da referida candidatura.---------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou o senhor Vereador que quanto à doação da 

referida quantidade de cimento, reiterou as suas palavras no que concerne aos 

procedimentos que a Câmara Municipal irá tomar. Quanto ao ponto da situação 

da Av. Padre António Dinis, informou que como é do conhecimento do senhor 

Vereador existe um projeto de requalificação para esta via, o qual engloba um 

montante financeiro significativo do orçamento municipal, pelo que será uma 

empreitada que terá que ser faseada, pelo que provavelmente irá a Câmara 

Municipal fazer a intervenção no muro que se desmoronou, de acordo com as 

informações anteriormente por si prestadas. No que concerne à listagem de todos 

os trabalhadores que se encontram em mobilidade, informou que irá dar 

indicações à senhora chefe da DAG, para que a mesma lhe seja facultada. 

Quanto à candidatura Aldeias do Xisto “Linha de Apoio Valorização Turística do 

Interior”, promovida pela Adxtur, cuja a Câmara Municipal assinou o contrato de 

consórcio, informou das diligências tomadas junto do senhor Rui Simão, Diretor 

Executivo da ADXTUR, no sentido do Município de Góis não ter sido contactado 
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relativamente às ações que esta candidatura irá desenvolver, realçando o facto 

de termos sido contemplados com uma atividade que a Câmara Municipal 

também se candidatou e que, atualmente, já se encontra ser concretizada, i.e., a 

rede de wifi gratuita em algumas zonas das freguesias concelhias. Informou 

ainda, que uma das respostas obtidas é que possivelmente esta candidatura 

poderá ser objeto de reprogramação, sendo que poderá o Município de Góis vir a 

ser contemplado com uma outra atividade --------------------------------------------------- 

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

a sua intervenção reiterando o pedido de listagem de  todos os colaboradores que 

se encontram em situação de vínculo precário e também a listagem devidamente 

fundamentada das necessidades de postos de trabalho.---------------------------------

-----De seguida, referiu que no âmbito da sua intervenção em anterior reunião do 

Executivo, questionou se a Câmara Municipal já procedeu ao contacto com o 

programa da RTP 1 Portugal em Direto, para a prestação de esclarecimentos no 

que concerne às fotografias apresentadas não corresponderem ao nosso 

concelho. Referiu ainda, lamentar o facto de o Município de Góis não integrar o 

Festival Literário Internacional do Interior, que visa levar os livros e escritores de 

renome nacional e internacional a sítios imprevisíveis, contando com importantes 

apoios – Direção do Livro, Arquivos e Biblioteca, Fundação Gulbenkian e ainda o 

Alto Patrocínio da Presidência da Republica. O Município de Góis já tem provas 

dadas no domínio da Cultura, nomeadamente a realização do GóisArte, pelo que 

considera importante e significativo que também integrasse este Festival.---------- 

-----Terminou a sua intervenção, referindo que a iluminação colocada no Parque 

Xico Ceras, tem tendências para encadear os condutores na zona do Mártir, pelo 

que sugeriu que a mesma fosse devidamente redirecionada.---------------------------

-----A senhora Presidente informou a senhora Vereadora Maria Helena Antunes 

Barata Moniz que no que concerne à listagem dos colaboradores com vínculos 

precários a mesma está ser finalizada, tendo reiterado a informação 

anteriormente prestada, quanto ao número de colaboradores e respetivas tarefas, 
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pelo que será um assunto presente na próxima reunião da Câmara Municipal.----

-----No que concerne à reposição das fotos correspondentes ao concelho de Góis 

no programa Portugal em Direto, informou que não foi procedido a qualquer 

contacto, porém informou que é sua intenção dirigir um convite para a RTP estar 

presente na assinatura do Memorando de Entendimento entre o Município de 

Góis e o Grupo Lusiaves, para que fiquem a conhecer Góis.---------------------------- 

----No que concerne ao Festival Literário Internacional do Interior referiu partilhar 

na lamentação do Município de Góis não ter sido incluído no mesmo, apesar de 

ter sido um dos concelhos com mais território ardido. Porém, referiu que após 

intervenção, em novembro último, da senhora Vereadora foi verificado se foi 

endereçado convite à Câmara Municipal para integrar esse Festival, facto que não 

aconteceu, pelo que foram tomados os devidos procedimentos junto à 

organização tendo obtido como resposta que não poderiam todos os municípios 

integrar este Festival, realçando o facto de uma das pessoas da organização 

conhecer muito bem o nosso concelho em muitas vertentes. Neste sentido, 

comunga que deve ser dado conhecimento da não integração do Município de 

Góis no Festival Literário Internacional do Interior ao senhor Prof. Doutor Marcelo 

Rebelo de Sousa, uma vez que este Festival conta com o patrocínio da 

Presidência da República, para que tenha conhecimento que neste evento não 

houve lugar a todos os concelhos que foram devastados pelos incêndios ocorridos 

no passado ano.-------------------------------------------------------------------------------------

-----No que concerne à iluminação do Parque Xico Ceras informou que irá dar 

indicações aos serviços para verificarem a situação exposta.--------------------------- 

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

a sua intervenção questionando se já foi marcada, ou se já se realizou a reunião, 

para tratar de diversos relacionados com a saúde, com a ARSCentro. De igual 

modo, questionou se já se encontra agendada a requalificação e respetiva 

sinalização da EN2 Góis-Vila Nova de Poiares, porquanto entende tratar-se de 

um assunto prioritário, dada a perigosidade em que incorre quem por ali circula, 
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nomeadamente, em situação de chuva e nevoeiro, bem como no período 

noturno.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Prosseguiu, referindo que no que concerne à questão relacionada com a 

gestão de combustíveis nos espaços rurais, o senhor Presidente da ANMP, Dr. 

Manuel  Machado, informou o senhor Presidente da República que a legislação 

que responsabiliza os Municípios pela limpeza das florestas, em termos práticos, 

não é exequível, dada a escassez de tempo para  a sua execução, a não ser que 

a sua execução seja faseada e com uma primeira intervenção em zonas 

prioritárias. De igual modo, referiu que o senhor Presidente da ANMP alertou que 

a responsabilidade pela limpeza das florestas é em primeira mão dos 

proprietários, alertando que o prazo fixado para a posterior intervenção dos 

Municípios é mais reduzido, não havendo tempo suficiente.-----------------------------

------Face ao exposto, o senhor Vereador referiu que a Câmara Municipal deveria 

proceder à realização de algumas sessões de esclarecimento junto dos 

munícipes, nomeadamente por freguesia, no sentido de transmitir aos 

proprietários a informação necessária para a sua intervenção, quais os 

procedimentos que terão que tomar nas suas propriedades e respetivos prazos 

de execução. Realçou o facto, de a Câmara Municipal da Lousã ter feito um flyer 

com essa comunicação e respetivas sessões de esclarecimento.---------------------

-----Referiu que o Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego 

(SI2E), o qual pretende estimular o surgimento de iniciativas empresariais e a 

criação de emprego em territórios de baixa densidade e por essa via promover o 

desenvolvimento e a coesão económica e social do país, particularmente,  

incentivando a criação de micro e pequenas empresas ou expansão ou 

modernização de micro e pequenas empresas criadas há menos de cinco anos e 

a expansão ou modernização de micro e pequenas empresas criadas há mais de 

cinco anos, irá contemplar dez milhões de euros destinados à zona centro, pelo 

que poderá ser um fator importante para que sejam implantadas novas empresas 

no nosso concelho e modernizar as existentes.---------------------------------------------
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-----Mais referiu, que o jornal As Beiras publicitou os dados sobre o turismo na 

região centro, sobre alguns dados alusivos ao ano de 2015/16, os quais revelam 

que em relação ao número de dormidas no concelho de Góis, houve uma quebra 

de 20%, e que em termos de proveitos houve um aumento, existindo uma 

discrepância entre estas duas situações. Referiu ainda, que a baixa taxa relativa 

ao número de visitantes deve ser objeto de preocupação, ainda para mais na atual 

conjuntura, pelo que, é sua opinião que devem estes dados motivar a Câmara 

Municipal para que faça um trabalho nesta área de modo a contribuir para a 

inversão da situação.------------------------------------------------------------------------------ 

-----Referiu ainda, que o Governo criou o Espaço Cidadão Móvel, funcionando o 

mesmo em carrinhas, que vão percorrer o interior do país para oferecer serviços 

públicos, desde a Segurança Social à Justiça, passando pela Saúde e Finanças, 

dando prioridade à prestação destes serviços nas zonas que foram atingidas pelos 

incêndios florestais, nomeadamente a zona Centro do país, pelo que questionou 

se o nosso concelho já foi objeto de visita deste espaço de cidadão móvel e, se o 

mesmo, se traduzirá ou não numa mais valia para o nosso território, dada a 

escassez de tempo na sua permanência.-----------------------------------------------------

-----Mais referiu, que em anterior reunião do órgão executivo deu conhecimento 

de alguns espaços que deveriam ser objeto de melhoria para se tornarem ainda 

mais aprazíveis, informando que também o Parque do Castelo necessita de 

algumas melhorias, ao nível das escadas de acesso, iluminação e todo o seu 

espaço verde. Referiu que também existem na vila alguns contentores do lixo que 

necessitam de ser reparados, tendo para o efeito sinalizado os mesmos. Referiu 

a existência de uma habitação em Cortecega, dentro da área habitacional, que se 

encontra em avançado estado de degradação, pelo que solicitou que esta 

situação seja verificada com o intuito de não por em causa as pessoas e bens 

que por ali circulam.---------------------------------------------------------------------------------

------Terminou, dando conhecimento da Resolução do Conselho de Ministros 11-

A/2018, de 7 de Fevereiro, legislação que autoriza a despesa necessária para 
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assegurar a execução de diversas medidas relativas à preparação e 

operacionalização da campanha de prevenção e combate aos incêndios de 2018, 

realçando o facto desta autorizar a Agência Portuguesa do Ambiente, I. P. (APA, 

I.P.), a realizar a despesa necessária ao financiamento das intervenções urgentes 

e inadiáveis de regularização fluvial a um número vasto de concelhos, tendo o 

concelho de Góis sido excluído, pelo que questionou o porquê dessa mesma 

exclusão.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou o senhor Vereador António Rui de Sousa 

Godinho Sampaio e todo o Executivo que a reunião com a ARSCentro ainda não 

foi reagendada e, consequentemente, realizada, aguardando comunicação desta 

entidade para o efeito. Prevaleceu-se da oportunidade para prestar algumas 

informações no âmbito da saúde no nosso concelho, particularmente, no que 

concerne à prestação de serviços de saúde na extensão de Alvares e à 

colaboração da Câmara Municipal neste processo. Informou ainda, da reunião 

realizada com a senhora Diretora da DGEstE na qual esteve também presente a 

senhora Chefe da DAG, aguardando pela ata que foi exarada, pelo que 

oportunamente irá ser prestada a devida informação sobre a mesma.---------------

-----Sobre a requalificação e colocação da sinalética na EN2 Góis-Vila Nova de 

Poiares, informou que deu indicações aos serviços para que em tempo útil 

procedessem ao levantamento das necessidades e respetivos orçamentos, para 

que a Câmara Municipal procedesse aos trabalhos necessários.  Sobre a gestão 

de combustíveis nos espaços rurais, informou que se trata de uma questão 

preocupante, especialmente, no que concerne aos prazos estabelecidos para as 

respetivas limpezas, realçando o facto de junto ao café da localidade de 

Cabeçadas e a povoação de Cortecega terem juntado  as populações e procedido 

às limpezas necessárias nos perímetros legalmente estabelecidos, podendo esta 

prática ser um exemplo a seguir por outras localidades. Ainda sobre este assunto, 

informou que o gabinete de Design está a elaborar um flyer a ser presente a todos 

os munícipes, sendo também intenção da Câmara Municipal proceder a sessões 
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de esclarecimento sobre esta temática. Sobre o Sistema de Incentivos ao 

Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E), informou ser do seu conhecimento o 

montante financeiro disponibilizado pelo que irá ser promovida sessão de 

esclarecimento neste âmbito. Sobre o Espaço Cidadão Móvel, informou que o 

mesmo já anda no terreno, estando afeta ao mesmo a Técnica da Segurança 

Social, Dr.ª Ana Branquinho que presta serviço em Góis em consonância com o 

Gabinete de Ação Social da Autarquia. Sobre as situações apresentadas no 

Parque do Castelo, informou que já deu indicações aos serviços para que 

verifiquem todos os espaços verdes dentro da vila e que sinalizem todos os 

trabalhos que  necessitam de ser realizados para que estes espaços estejam nas 

melhores condições para quem os visita. Sobre os caixotes de lixo, informou que 

os trabalhadores afetos à recolha de resíduos sólidos e urbanos têm o dever de 

verificar as situações apresentadas, pelo que irá dar indicações ao responsável 

pelo serviço para  proceder em conformidade.----------------------------------------------- 

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia referindo que todas as 

pessoas que detenham terrenos sob qualquer título são obrigadas a proceder à 

gestão de combustível numa faixa de 50 metros à volta das edificações, de acordo 

com o que tem sido anunciado. Continuou dizendo que irão ser distribuídos 

folhetos explicativos bem como cartografia com a indicação dos perímetros das 

aldeias e casas sujeitas a esta obrigação, para além de sessões de esclarecimento 

a agendar com as Juntas de Freguesia de forma a que todos tenham o melhor 

esclarecimento possível das suas responsabilidades. Mais informou, que 

nalgumas das aldeias irão ser abertos aceiros de proteção aos incêndios de 

acordo com a indicação das populações, as quais colaboraram na identificação 

dos proprietários dos terrenos abrangidos bem como obtiveram as respetivas 

autorizações para a sua abertura, dando como exemplo as localidades de 

Folgosa, Samoura e Nogueiro.-------------------------------------------------------------------

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

referiu lamentar que tenham que ser as populações a realizar esse tipo de 
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trabalho, entendendo que muitas delas não têm condições para o fazer; devendo-

se dar especial atenção às aldeias com risco de propagação de incêndio bastante 

elevado, tendo dado como exemplo a povoação de Casêlhos, entre outras.-------- 

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

apresentou os citados exemplos por entender que existe empenho por parte de 

algumas populações em proteger as nossas aldeias dos incêndios, postura que 

deveremos reconhecer como importante pois o benefício será de todos. Mais 

informou, que o Conselho Diretivo dos Baldios das Povoações de Alvém, 

Caselhos, Portela de Góis e Portela manifestou a disposição de colaborar nas 

despesas da limpeza de aceiros e estradas florestais e agrícolas.--------------------- 

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

2 – PÚBLICO: Não houve.------------------------------------------------------------------------ 

-----A reunião foi interrompida pelas 13.00 horas por um período de 1.30 horas.--

-----A reunião foi reiniciada pelas 14.30 horas.----------------------------------------------- 

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

3.1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR – De acordo com o determinado pela Lei 

n.º 75/2013, de 12 de setembro, no seu artigo 57º, a Câmara deliberou por 

unanimidade aprovar a ata da reunião realizada no dia vinte e três de janeiro de 

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

3.2 – ALTICE PORTUGAL/ESCLARECIMENTO PÚBLICO INCÊNDIOS 2017 – 

A Câmara tomou conhecimento do esclarecimento público, emitido pela Altice PT, 

no âmbito dos incêndios de 2017 que devastaram o país de forma inédita e 

trágica, dos quais resultaram cerca de 300km de cabo ardido e 45.000 postos de 

madeira destruídos. --------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que relativamente ao restabelecimento das 

situações verificadas no concelho, nomeadamente na União das Freguesias, 

procedeu por várias vezes a contacto, tendo sido informada que iriam repor todas 

as situações em tempo útil, pelo que, possivelmente, as mesmas já se encontram 

devidamente repostas. Referiu ainda, que irá remeter o referido esclarecimento 
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público a todas as freguesias concelhias.----------------------------------------------------

3.3 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DA GUARDA/MOÇÃO DE APOIO AO 

“MOVIMENTO PELO INTERIOR” – A Câmara tomou conhecimento da Moção 

de apoio ao “MOVIMENTO PELO INTERIOR-EM NOME DA COESÃO” aprovada, 

por unanimidade, pela Assembleia Municipal da Guarda, a 18.12.17, tendo 

deliberado, por unanimidade, subscrever a mesma.---------------------------------------

3.4 – GÓIS MOTO CLUBE/14º ENDURO – A senhora Presidente informou que o 

Góis Moto Clube pretende realizar, no dia 25 de fevereiro, 14º Enduro de Góis – 

Paraíso Todo-o-Terreno, prova pontuável para o Campeonato Nacional de 

Enduro, pelo que em comunicação remetida à Câmara Municipal, no p.p. dia 

31.01.18, solicitaram autorização para a realização da referida prova desportiva.-

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

Regulamento das Atividades Diversas, deliberou, por unanimidade, licenciar o 14º 

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

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

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

3.5 – REGULAMENTO DE TOPONÍMIA CONCELHIA – A senhora Presidente 

informou que o Executivo na sua reunião ordinária de 11.07.17 aprovou o Projeto 

de Regulamento de Toponímia Concelhia, tendo o mesmo sido sujeito ao período 

de consulta pública por um prazo de 30 (trinta) dias, nos termos previstos no artigo  

101º do decreto-Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, após publicação do Aviso (extrato) 

nº8957/2017, na 2ª série do Diário da República nº152, de 8 de agosto. Mais 

informou que do referido período de 30 dias de discussão pública, não foi recebida 

qualquer sugestão, reclamação ou observação.--------------------------------------------

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

-----a) Aprovar o Regulamento de Toponímia Concelhio, de acordo com o 

estipulado na alínea ccc), do nº1, do artigo 33º, da Lei nº75/2013, de 12 de 

setembro, alterada pelas Leis nº25, da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, 

alteradas pelas Leis nºs 25/2015, de 30 de março, 69/2015, de 16 de julho, 7-
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A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro, cuja cópia constitui o 

Anexo I da presente Ata.---------------------------------------------------------------------------

-----b) Remeter o referido Regulamento à Assembleia Municipal para deliberação, 

nos termos do previsto na alínea b) e g), do artigo 25º, da Lei nº75/2013, de 12 

de setembro, alterada pelas Leis nº25, da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, 

alteradas 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.---------------------------------

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

proposta apresentada pela senhora Presidente.-------------------------------------------- 

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

3.6 – ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA DE PONTE DO SÓTÃO/PROPOSTA 

DE APROVAÇÃO – A senhora Presidente informou que o presente documento 

apresenta a proposta de delimitação da Área de Reabilitação Urbana de Ponte do 

Sótão ou ARUPS. -----------------------------------------------------------------------------------

-----A reabilitação urbana afirma-se como uma componente fundamental das 

políticas urbanas e da habitação, refletindo uma nova lógica de ocupação do 

território, assente na contenção dos perímetros urbanos, na mobilização dos seus 

solos expectantes, na utilização dos edifícios existentes e na requalificação dos 

espaços públicos que os servem. A requalificação urbana visa a manutenção do 

tecido urbano existente e a sua modernização, através da realização de obras de 

remodelação ou beneficiação dos sistemas de infraestruturas urbanas, 

equipamentos e espaços verdes de utilização coletiva e de obras nos edifícios. 

Localizada onde se crê ter existido um castro lusitano, na imediações de mina de 

ouro romana, a aldeia de Ponte de Sótão desenvolveu-se na margem esquerda 

do rio Sótão, afluente do rio Ceira, com nascente na Serra da Lousã. A malha 

edificada do lugar é bastante marcada pela presença da fábrica de papel e das 

construções a ela associadas. A laboração na fábrica de papel teve início em 

1821, e embora já não se encontre em funcionamento, em muito contribuiu ao 

longo dos tempos para o crescimento da aldeia e para o desenvolvimento 
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socioeconómico de Ponte de Sótão, assim como da freguesia e do concelho de 

Góis, aos quais pertence. Com a desativação da Fábrica de Papel de Góis, Ponte 

de Sótão herda um património cultural e edificado, e uma afeição ao lugar. Urge 

preservar o património histórico e cultural do lugar - o associado ao complexo 

fabril e o restante, ligado ao quotidiano dos seus habitantes - assim como 

melhorar as redes de infraestruturas e incentivar a requalificação do parque 

habitacional, potenciando assim o desenvolvimento socioeconómico de Ponte de 

Sótão e a melhoria da qualidade de vida. E é nesse sentido que a autarquia 

propõe para o lugar de Ponte de Sótão a delimitação de uma ARU e consequente 

desenvolvimento da respetiva Operação de Reabilitação Urbana. --------------------

-----Mais informou, que a ARU Ponte de Sótão, engloba seis áreas, ou momentos 

do seu desenvolvimento e morfologia urbana, procura criar condições para novas 

sinergias entre elas. São esses momentos: a) Ponte de Sótão – PS: núcleo mais 

antigo de povoamento, na margem esquerda do Rio Sótão, procurando a melhor 

exposição solar;  b) Complexo fabril da antiga Companhia de Papel de Góis – CP: 

edifícios abandonados onde se localizavam as instalações administrativas e 

laborais da antiga fábrica de papel, em ambas as margens do Rio Sótão; c) Alegria 

– A: edificações do lugar da Alegria, junto à EN342; d) Pontão do Seladinho – 

Pse: edificações do lugar do Pontão do Seladinho, junto à EN342; e) Conhais – 

C: edificações no lugar de Conhais, junto à estrada; f) Albergaria – Al: edificações 

no lugar de Albergaria, junto à estrada.-------------------------------------------------------- 

-----Informou ainda, que a ARU de Ponte Sótão tem os seguintes objetivos 

específicos: Assegurar a reabilitação dos edifícios que se encontram degradados, 

devolutos ou funcionalmente inadequados; Melhorar as condições de 

habitabilidade e de funcionalidade do parque imobiliário urbano e dos espaços 

não edificados; Incentivar os privados a reabilitar o seu património, através da 

atribuição de benefícios fiscais, celeridade no processo administrativo e outros 

programas de apoio; Promover a reocupação do edificado/frações desocupadas, 

através da adaptação destes espaços a novas funções dinamizando este 
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mercado com programas de apoio ao arrendamento, atraindo novos públicos; 

Criar condições para um maior dinamismo imobiliário, que potencie novos atores 

locais; Promover a estrutura morfológica e cadastro urbano; Restaurar/incentivar 

a reabilitação do património histórico, arquitetónico e paisagístico; Valorizar o 

património cultural como fator de identidade e competitividade urbana; Incentivar 

intervenções coerentes, integradas e profundas, com vista à melhoria da 

qualidade do espaço públicos da aldeia de Ponte Sótão, nomeadamente ao nível 

das infraestruturas (sobretudo, com a instalação da rede pública de recolha e 

tratamento de águas residuais) e da requalificação dos espaços verdes e espaços 

urbanos e equipamentos de utilização coletiva.---------------------------------------------

-----Prosseguiu, informando que a delimitação da ARU de Ponte Sótão produz os 

seguintes efeitos: Obriga à definição pelo município de benefícios fiscais 

associados aos impostos municipais, nomeadamente IMI e IMT; Confere aos 

proprietários e titulares de outros direitos, ónus e encargos sobre os edifícios ou 

frações nela compreendido o direito de acesso aos apoios e incentivos fiscais e 

financeiros à reabilitação urbana, nomeadamente em sede de IVA, IRC e IRS e 

compromete o município a aprovar uma Operação de Reabilitação Urbana para 

esta área num prazo máximo de três anos, sob pena de caducidade da ARU.-----

-----Em relação ao quadro de benefícios fiscais e outros apresentados, informou 

que atinge os limites que a legislação permite em relação ao IMI, IMT, IRS, IRC e 

IVA, sendo ainda proposto no âmbito das competências adstritas à assembleia 

municipal, no âmbito da fixação do valor das taxas urbanísticas e de edificação, 

a concessão de incentivos em relação aos valores aplicados à entrada de 

processos de obras particulares, emissão de alvarás de licença de obra e 

admissão de comunicações prévias, relativos a ações de reabilitação do 

edificado.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Face ao exposto, a senhora Presidente propôs que o Executivo delibere no 

sentido de aprovar a ARU de Ponte Sótão, constituída pelos elementos em anexo 

- Memória descritiva e justificativa, planta de delimitação da ARU e quadro de 
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benefícios fiscais, bem como remeter o presente assunto à Assembleia Municipal 

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

-----Acrescentou que a Assembleia Municipal deverá remeter a deliberação à 

Câmara Municipal que terá a responsabilidade de reencaminhar o mesmo para o 

Instituto da Habitação e Reabilitação Urbana, publicá-lo em Diário da República 

2ª série e publicitá-lo através do “site” da autarquia.---------------------------------------

-----Por último, informou que os prazos relativos ao contrato de prestação de 

serviços em curso, por parte da DWN, Lda, se encontram suspensos para 

elaboração das fases seguintes, nomeadamente: elaboração da Operação de 

Reabilitação Urbana (ORU), sem a qual a delimitação da ARU caducará no prazo 

de três anos e respetivo Plano Pormenor ou Plano Estratégico de Reabilitação 

Urbana (PERU).--------------------------------------------------------------------------------------

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

de Ponte Sótão, constituída pelos elementos em anexo - Memória descritiva e 

justificativa, planta de delimitação da ARU e quadro de benefícios fiscais.----------

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

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

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

3.7 – FAPIE CAIXILHARIAS, LDA/CEDÊNCIA DE PAVILHÃO – A senhora 

Presidente informou o Executivo que no que concerne à Fração A – Lote 3 da 

Zona Industrial de Góis, a mesma encontra-se cedida desde 26.01.16, através de 

contrato de arrendamento, celebrado em 29.12.16, tendo para o efeito 

apresentado uma breve súmula de todo este processo.----------------------------------

-----Informou ainda, que na reunião de 28.03.17 foi presente o pedido de cedência 

da referida fração por parte da empresa FAPIE – Caixilharias, Lda, tendo a 

Câmara Municipal respondido que a mesma encontrava-se cedida através de 

contrato de arrendamento. Mais informou que, no dia 08.02.17, a referida 

empresa  remeteu nova comunicação à Câmara Municipal a fim de reiterar o seu 

pedido, uma vez que até à data a referida fração encontra-se sem qualquer tipo 
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de utilização. Neste sentido, informou que estando presentemente o referido 

imóvel sem utilização por parte do arrendatário, é sua intenção proceder ao 

agendamento de reunião para verificar se o mesmo mantém o interesse em 

desenvolver uma atividade económica no mesmo, ou, se prescinde do contrato 

de arrendamento, com o intuito de que a Câmara Municipal possa vir a tomar uma 

deliberação relativamente ao destino a dar à Fração A – Lote 3 da Zona Industrial 

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

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

referindo que é seu entendimento que a Câmara Municipal  deverá inicialmente 

reunir com o atual arrendatário no sentido de ter conhecimento se mantém a sua 

intenção de desenvolver na referida fração na Zona Industrial de Góis uma 

atividade empresarial. Acrescentou, ser seu entendimento que sempre que haja 

uma empresa interessada em desenvolver a sua atividade económica no nosso 

concelho deverá a Câmara Municipal envidar esforços para que seja uma 

realidade, uma vez que a implementação de novas empresas em Góis será 

sempre um polo potenciador de riqueza e desenvolvimento do concelho a muitos 

níveis, bem como gerador de postos de trabalho.------------------------------------------

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

do presente pedido existem outros para ocupação da Fração A – Lote 3 da Zona 

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

-----A senhora Presidente informou da existências de alguns pedidos 

anteriormente realizados, porém alguns destes já se encontram sanados por parte 

de quem os efetuou.--------------------------------------------------------------------------------

-----O senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues referiu ser sua opinião 

que efetivamente deve a senhora Presidente realizar reunião com o atual 

arrendatário do espaço para que, posteriormente, em função da mesma se possa 

tomar uma decisão.--------------------------------------------------------------------------------- 
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-----A senhora Presidente reiterou as suas palavras no que concerne ao 

agendamento de reunião com o atual arrendatário a fim de ter conhecimento da 

sua posição, pelo que posteriormente prestará a devida informação ao Executivo.- 

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

3.8 – OBRAS PARTICULARES/COOPERATIVA SOCIAL E AGRO-

FLORESTAL DE VILA NOVA DO CEIRA – Foi presente a informação da 

DGUPA, datada de 08.02.2018, relativa a alteração  do Posto de armazenagem 

de combustíveis, requerido pela Cooperativa Social e Agro-Florestal de Vila Nova 

do Ceira, freguesia de Vila Nova do Ceira.---------------------------------------------------

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

mencionada, deliberou, por unanimidade, deferir o licenciamento do processo de 

obras.---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

3.9 – OBRAS PARTICULARES/PROENGEL – A Câmara tomou conhecimento 

do anteprojeto da conceção da solução arquitetónica para a construção do 

bar/restaurante, arranjos exteriores, ponte pedonal e apoios da Praia Fluvial de 

Alvares, apresentado em sede do Executivo, pela Proengel - Projetos de 

Engenharia e Arquitetura, Lda, empresa adjudicatária no referido projeto.----------

3.10 – PARQUE MUNICIPAL/TRABALHOS A MAIS – Foi presente a informação 

da DGUPA, datada de 30.01.2018, relativa aos trabalhos a mais do Parque 

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

-----A Câmara tomou conhecimento e, com base da informação supra 

mencionada, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta dos trabalhos a mais 

pelo valor global de 14.678,59€ + IVA, conforme mapas anexos ao processo, valor 

que representa a percentagem de 1,75% do valor da obra, que se enquadra nos 

limites consagrados no artigo 370º do CCP.------------------------------------------------- 

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

3.11 – RESTABELECIMENTO DA SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA E 

APLICAÇÃO DE GUARDAS DE SEGURANÇA/CONCURSO POR AJUSTE 
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DIRETO/RELATÓRIO FINAL/ADJUDICAÇÃO – Foi presente a informação da 

DGUPA, datada de 25.01.2018, relativa ao concurso por ajuste direto de 

restabelecimento da sinalização rodoviária e aplicação de guardas de segurança.-

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

mencionada, deliberou, por unanimidade, adjudicar à empresa Irmãos Almeida 

Cabral, pelo valor de 300.843,94€ + IVA, para cumprimento do disposto no artigo 

124º do CCP, aprovado  pelo Decreto-Lei nº18/2008, de 29 de janeiro, na sua 

redação atual, a empreitada para o restabelecimento da sinalização rodoviária e 

aplicação de guardas de segurança.----------------------------------------------------------- 

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

3.12 – DÍVIDAS DE TERCEIROS/PAGAMENTO A PRESTAÇÕES/PROPOSTA 

– Foi presente a informação nº 07/2018 da DAG, datada de 08.02.2018, relativa 

à proposta de pagamento em prestações de dívidas ao Município de Góis de 

terceiros, na qual o titular  do contrato do consumidor nº14 452, da freguesia de 

Góis, solicitou autorização para proceder ao pagamento em prestações da dívida 

relacionada com a prestação de serviços de águas e resíduos.------------------------ 

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

referida proposta de pedido de pagamento a prestações de dívidas de terceiros.- 

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

3.13 – LCPA/PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS – A senhora Presidente deu conhecimento 

que estabelece a alínea c) do nº1 do artigo 6º (Compromissos plurianuais) da Lei 

nº 8/2012, de 21 de fevereiro, alterada pelas Leis nºs 20/2012, de 14 de maio, 

64/2012, de 20 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de dezembro e 22/2015, de 17 de 

março (Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso – LCPA) também 

em conjugação com o artigo 22º (Ano económico) do Decreto-Lei nº197/99, de 8 

de junho, na sua redação atual, que os municípios não podem assumir 

compromissos plurianuais, independentemente da sua forma jurídica natureza ou 

valor que não tenham sido submetidos a autorização prévia da assembleia 
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municipal. Informou que para o ano de 2018, à semelhança do ano de 2016 e 

2017, não existe qualquer autorização prévia genérica à assunção de 

compromissos plurianuais, cumprindo determinadas condições, conforme 

previsto no nº 3 do artigo 6º da LCPA conjugado com o artigo 12º (Compromissos 

plurianuais no âmbito do subsetor local) do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de 

junho, alterado pelas Leis nºs 64/2012, de 20 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de 

dezembro e pelo Decreto-Lei nº 99/2015, de 2 de junho, e portanto qualquer 

abertura de procedimento relativo a despesas que deem lugar a encargo 

orçamental em mais de um ano económico ou em ano que não seja o da sua 

realização terá que ser sujeito a autorização prévia do Órgão Deliberativo.---------

-----Neste sentido, deu conhecimento que se pretende assumir os compromissos 

plurianuais constantes no Anexo II da presente Ata, os quais terão que ser 

submetidos à autorização por parte da Assembleia Municipal. -------------------------

-----Deu ainda conhecimento, da proposta de anulação da deliberação do 

Executivo de 28.11.2017 e da Assembleia Municipal de 21.12.2017 no que 

respeita ao compromisso plurianual referente à Entidade Pedro Pereira Alves, do 

ponto Lei dos Compromissos e dos Pagamentos em Atraso/Autorização para a 

assunção de compromissos plurianuais, que vai ser substituído pelo compromisso 

plurianual, agora apresentado, à Entidade “P.P.Alves, P.J.Alves e Helena Mateus 

– Sociedade de Advogados, RL”.--------------------------------------------------------------- 

-----Mais informou, que presentemente se encontram reunidas todas as condições 

que permite à Assembleia Municipal autorizar a assunção de compromissos 

plurianuais, designadamente o cumprimento das regras e procedimentos 

previstos na LCPA e demais requisitos legais de execução da despesa, pelo que 

se propõe que o presente assunto seja remetido àquele Órgão para efeitos de 

autorização da assunção dos compromissos plurianuais. -------------------------------

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

-----a) Emitir parecer favorável à assunção dos compromissos plurianuais, 

constantes no Anexo II da presente Ata.------------------------------------------------------
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------b) Emitir parecer favorável à anulação da deliberação do Executivo de 

28.11.2017 e consequente deliberação da Assembleia Municipal de 21.12.2017, 

no que respeita ao compromisso plurianual autorizado para contratação de 

serviços de consultadoria jurídica e serviços de advocacia ao senhor Dr.º Pedro 

Pereira Alves, por um período de 12 meses, constante no ponto Lei dos 

Compromissos e dos Pagamentos em Atraso/Autorização para a assunção de 

compromissos plurianuais daquela reunião/sessão.--------------------------------------- 

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

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

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

3.14 – 2ª ALTERAÇÃO ORÇAMENTO/ANO 2018 – Em conformidade com o 

disposto na alínea d), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de 

setembro, alterada pelas Leis nos. 25/2015, de 30 de março, e 69/2015, de 16 

julho, e 7-A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a 2ª alteração ao Orçamento Municipal para 

o Ano de 2018, que importa no orçamento da parte da receita em 1.113.394,80€ 

(um milhão, cento e treze mil, trezentos e noventa e quatro euros e oitenta 

cêntimos), nos reforços e 465.539,62€ (quatrocentos e sessenta e cinco mil, 

quinhentos e trinta e nove euros e sessenta e dois cêntimos), nas anulações e da 

parte da despesa, em 807.403,19€ (oitocentos e sete mil, quatrocentos e três 

euros e dezanove cêntimos), nos reforços e 159.548,01€ (cento e cinquenta e 

nove mil, quinhentos e quarenta e oito euros e um cêntimo), nas anulações, cuja 

cópia  constitui o Anexo III da presente Ata.------------------------------------------------- 

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

3.15 – 2ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018 – Em conformidade com o disposto 

na alínea d), do n.º 1, do artigo 33º, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, 

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

A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro, a Câmara deliberou, por 

unanimidade, aprovar a 2ª alteração às Grandes Opções do Plano para o Ano de 
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2018, que importa em 787.914,18€ (setecentos e oitenta e sete mil, novecentos 

e catorze euros e dezoito cêntimos), cuja cópia constitui o Anexo IV da presente 

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

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

3.16 – 1ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL/ANO 2018 – A senhora 

Presidente referiu que por deliberação da Assembleia Municipal de 22 de 

dezembro de 2017, foi aprovado o Mapa de Pessoal do ano de 2018, de acordo 

com o previsto no artigo 29º da Lei nº35/2014, de 20 de junho (Lei Geral do 

Trabalho em Funções Públicas – LTFP), Lei nº35/2014, de 20 de junho, alterada 

pelas Leis nºs 82-B/2014, de 31 de dezembro, 84/2015, de 7 de agosto, 18/2016, 

de 20 de junho e 42/2016, de 28 de dezembro, 70/2017, de 14 de agosto e 

73/2017, de 16 de agosto, em articulação com o disposto no artigo 3º do Decreto-

Lei nº209/2009, de 3 de setembro, alterado pelas Leis nºs 3-B/2010, de 28 de 

abril, 66/2012, de 31 de dezembro e 80/2013, de 28 de novembro, que produziu 

efeitos a 1 de janeiro de 2018. ------------------------------------------------------------------

-----De seguida, propôs a seguinte alteração ao Mapa de Pessoal, cuja cópia 

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

-----1. Postos de trabalho: criação dos postos de trabalho identificados no quadro 

seguinte, a ocupar através de relação emprego público por tempo indeterminado 

(necessidade permanente) da carreira de assistente operacional:--------------------- 

Nº de 
Postos 

Carreira Categoria 
UO / centros de 

competência / área 
de atividades 

Atribuições / 
competências 

/ atividades 
Obs. 

2 
(a criar) 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Operacion

al 

Núcleo de 
Desenvolvimento 
Social, Cultural e 

Económico/Serviço de 
Educação e Desporto 

Atividade 77 NP* 

* NP – Necessidade Permanente 

-----2. Fundamentação: Tem sido sentida uma necessidade de recursos humanos, 

ao nível de assistentes operacionais (auxiliares de educação) para assegurar o 
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horário alargado praticado nas escolas do concelho que integram o Agrupamento 

de Escolas de Góis, pois, para além de ter que ser assegurado o período letivo 

desde o pré-escolar ao 2º ciclo do ensino básico, a Câmara Municipal assegura a 

componente de apoio à família e as atividades de animação e de apoio à família 

(antes e após o período letivo).------------------------------------------------------------------

-----3. Cabimento orçamental: Relativamente à verificação de existência de 

cabimento orçamental decorrente da presente alteração, e considerando o 

previsto no nº5 do artigo 29º da LTFP, consta na proposta da 2ª alteração ao 

Orçamento a ser presente na reunião de 14.02.2018, os necessários 

ajustamentos nas despesas com pessoal para fazer face a estes encargos.-------

------1. Postos de trabalho: criação dos postos de trabalho identificados no quadro 

seguinte, a ocupar através de relação emprego público por tempo indeterminado 

(necessidade permanente) da carreira de assistente técnico:--------------------------- 

Nº de 
Postos 

Carreira Categoria 
UO/ centros de 

competência/área de 
atividades 

Atribuições/ 
competência / 

atividades 
Obs. 

1 
(a criar) 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Técnico 

NDSCE/Serviço 
Administrativo 

Atividade 57/A NP 

1 
(a criar) 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Técnico 

NDSCE/Serviço de 
Educação e Desporto 

Atividade71/A NP 

* NP – Necessidade Permanente 

-----2. Fundamentação: O Município tem atualmente 2 trabalhadores em situação 

de mobilidade interna na modalidade de mobilidade intercategoria - um desde 

01.12.2016 e outro desde 01.07.2017, que exercem as funções inerentes à 

categoria de assistente técnico nos Serviços referidos (cuja categoria de origem 

é de assistente operacional). Na medida em que o exercício destas funções é 

essencial para que aqueles Serviços funcionem de forma eficiente e eficaz, e 

como é imprescindível que os mesmos continuem a ter afetos trabalhadores que 

exerçam estas funções, e ainda porque a LTFP, no seu artigo 99º-A, permite a 

consolidação da mobilidade intercarreira ou intercategoria, desde que que, entre 

outros requisitos, exista posto de trabalho disponível e nas situações em que a 

mobilidade tenha tido a duração do período experimental para a carreira de 
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destino (no caso, 180 dias), torna-se necessário criar os postos de trabalho 

necessários para dar seguimento ao procedimento de consolidação das 

mobilidades intercategoria. Ou seja, com a criação dos postos de trabalho em 

questão, pretende-se colmatar, de forma definitiva, a falta de recursos humanos 

nas áreas em questão, que está temporariamente a ser colmatada com o recurso 

a mobilidades internas de trabalhadores.-----------------------------------------------------

-----3. Cabimento orçamental: Os valores correspondentes à criação dos postos 

de trabalho encontram-se cabimentados e comprometidos (os trabalhadores já se 

encontram a auferir da remuneração base correspondente às categoria de 

assistente técnico e decorrente do procedimento de consolidação não ocorrerá 

qualquer valorização remuneratória).-----------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que no que concerne aos dois postos a criar para 

a carreira/categoria de Assistente Operacional, os mesmos estão relacionados 

com as necessidades sentidas no Serviço de Educação e Desporto do Núcleo de 

Desenvolvimento Social, Cultural e Económico. No que concerne aos dois postos 

a criar para a carreira/categoria de Assistente Técnico, referiu que se destinam a 

dois Assistentes Operacionais do Mapa de Pessoal que se encontram atualmente 

em mobilidade interna na carreira/categoria de Assistente Técnico e que cumprem 

os requisitos necessários para a sua consolidação, faltando apenas a abertura do 

correspondente posto de trabalho no mapa de pessoal.----------------------------------

------Mais referiu, que a sua proposta para a criação de dois postos de trabalho na 

carreira/categoria de Assistente Operacional, decorre das conclusões que saíram 

da reunião promovida pela DGEstE na qual foi discutido o rácio de trabalhadores 

por número de alunos para o ano letivo 2017/2018, previsto na legislação em 

vigor. De acordo com o rácio comunicado pelo Instituto de Gestão Financeira da 

Educação, o número máximo de assistentes operacionais afetos às atividades 

letivas é de 17 para todo Agrupamento de Escolas de Góis. Mais informou que 

atualmente o número de trabalhadores é de 24 assistentes operacionais, ou seja, 

estarão 7 pessoas acima do rácio, porém neste número estão incluídos todos os 
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trabalhadores que asseguram as competências da Câmara Municipal 

relacionadas com a CAF – Componente de Apoio à Família e as AAAF – 

Atividades de Animação e Apoio à família, que decorrem antes e depois do horário 

letivo, de forma a compatibilizar os horários do funcionamento dos 

estabelecimentos de ensino com os horários dos encarregados de educação. 

Continuou referindo que pelo menos 3 destes 7 trabalhadores estão a colaborar 

com o Município através de medidas de emprego (CEI ou estágio).------------------ 

-----Referiu ainda, que na questão da educação, seja ao nível do Agrupamento de 

Escolas, seja ao nível da Residência de Estudantes, existe a necessidade de a 

Câmara Municipal ter pessoal para assegurar o seu funcionamento, verificando-

se na Residência de Estudante a aposentação de três trabalhadoras sem direito 

à sua substituição por parte da DGEstE, tendo a Câmara Municipal procedido à 

substituição com recurso a duas pessoas através de medidas emprego, estando 

atualmente, por motivos de saúde, uma dessas pessoas em baixa médica, pelo 

que terá que ser substituída durante este período. Mais referiu, a existência de 

duas trabalhadores do quadro do Mapa de Pessoal, afetas ao Agrupamento de 

Escolas de Góis, que por questões de saúde necessitam com frequência de 

serem substituídas nas tarefas que desempenham, sendo premente acautelar 

devidamente todas estas situações.------------------------------------------------------------

-----Concluiu referindo que presentemente a Câmara Municipal tem a 

oportunidade de recorrer à reserva de recrutamento em vigor, a qual termina no 

próximo mês de março, não sendo portanto necessário, caso seja autorizada o 

recrutamento proposto, proceder à abertura de procedimento concursal para o 

efeito, mas sim recorrer à referida reserva.---------------------------------------------------

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

o que está em causa nesta 1ª alteração ao Mapa de Pessoal é a criação e dois 

postos de Assistentes Operacionais e de dois postos de Assistentes Técnicos 

ambos por contrato de trabalho por tempo indeterminado, pese embora o facto de 

para os dois postos de trabalho para Assistentes Operacionais existe a 
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possibilidade de recorrer à reserva de recrutamento.--------------------------------------

------Prosseguiu, referindo que apesar de concordar com a proposta ora 

apresentada pela senhora Presidente, é seu entendimento que se deve proceder 

ao levantamento de todas as necessidades existentes nos serviços da Câmara 

Municipal, bem como, de todas as situações que poderão ser objeto de resolução 

através do diploma que permite a regularização extraordinária dos vínculos 

precários da administração pública, devendo este assunto ser objeto de 

prioridade, e, posteriormente, ser objeto de análise e deliberação as alterações 

presentemente propostas, juntamente com outras que possam derivadas das 

necessidade da Câmara Municipal, desde que haja disponibilidade financeira 

para o efeito. Face ao exposto, referiu que a sua posição na votação do presente 

assunto será contra.--------------------------------------------------------------------------------

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

comungar com as palavras proferidas pelo seu colega de bancada, entendendo 

ser urgente a resolução de todas as situações precárias e, posteriormente, 

proceder-se à decisão da presente proposta. Acrescentou, que foi nesse sentido 

que solicitou em anterior reunião do Executivo que lhe fosse facultada listagem 

com todos os colaboradores, cuja sua situação profissional poderá ser 

normalizada através do Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos 

Precários na Administração Pública. Nesse sentido, referiu que irá votar contra na 

votação do presente assunto.--------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que solicitou à senhora chefe da DAG, Dr.ª Sara 

Mendes, a elaboração de um levantamento exaustivo, o qual irá ser facultado ao 

Executivo na próxima reunião da Câmara Municipal, constando no mesmo todas 

as pessoas que estão em situação de vínculo precário, eventualmente a 

Psicóloga afeta à CPCJ, que tem uma avença com a Câmara Municipal, 5 ou 6 

Assistentes Operacionais, realçando que somente se poderá proceder à abertura 

de um posto de trabalho; 4 Técnicos Superiores do âmbito do PEPAL e mais 1 

Assistente Operacional por estar dentro do período constante no Programa de 
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Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários. Realçou o facto, que a 

integração de alguns destes trabalhadores em situação precária não resolverá 

todas as necessidades existentes nos serviços. Referiu ainda, que a sua proposta 

é que ao longo do ano de 2018 se houver condições financeiras é que se faça um 

levantamento exaustivo das necessidades existentes, que se caracterize o posto 

de trabalho, as funções, e, que posteriormente, sejam abertos os respetivos 

procedimentos concursais para recrutamento de trabalhadores. ----------------------

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

que a resolução extraordinária dos vínculos precários existentes não resolverá 

todas as necessidades, contudo irá resolver algumas destas, bem como será uma 

mais valia para um conjunto de pessoas que se encontram em situação de 

precaridade.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que presentemente tanto para a regularização 

dos postos de trabalho precários, como para todos os necessários nos serviços 

da Câmara, terá que existir sempre disponibilidade financeira para o efeito, 

tratando-se de um processo que terá que ser devidamente estudado perante o 

nosso orçamento. Neste sentido,  momento o que está em cima da mesa dão 

duas consolidações de mobilidade para dois postos de trabalho de Assistente 

Técnico e dois postos de trabalho de Assistente Operacional com consulta à 

reserva de recrutamento em vigor.-------------------------------------------------------------- 

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

iniciou a sua intervenção questionando se a votação neste assunto será global, 

ou se, se irá votar separadamente os diferentes postos de trabalho, porquanto, 

para um dos postos de trabalho, de acordo com a legislação em vigor, não poderá 

participar na votação. Mais questionou, se nas duas situações de consolidação 

das  mobilidades (Assistente Técnico), irá determinar que ambos trabalhadores 

se desloquem do seu atual posto de trabalho, colocando a questão por ter 

conhecimento que uma das pessoas em causa já não se encontra a desempenhar 

funções no posto de trabalho que lhe foi atribuído. No que concerne ao ponto 
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relacionado com os Assistentes Operacionais, referiu compreender a situação, 

sendo do seu conhecimento que existem vários colaboradores a desempenhar 

essas funções na Câmara Municipal há longa data, não sendo esta situação 

exclusiva, mas abrangendo também  outros que criaram a expetativa de ver a sua 

situação devidamente resolvida. Referiu ainda, que se estas situações se mantêm 

é porque há necessidade para o efeito, pelo que é sua opinião que tem que se 

olhar para todas estas situações, bem como para a expetativa que foi criada, uma 

vez que residem no nosso concelho, têm família constituída e que têm aqui, de 

alguma forma, a sua fonte de sustento, pelo que entende que o Executivo não 

pode desassociar-se das mesmas.------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que, no que concerne à votação ao assunto em 

questão irá o mesmo ser votado na globalidade, sendo que a sua pessoa num 

dos postos de trabalho está também legalmente impedida de votação. No que 

concerne às funções que estão a ser desempenhadas pelos trabalhadores em 

situação de mobilidade (Assistentes Técnicos), referiu que um dos mesmos 

atualmente encontra-se a dar apoio administrativo à CPCJ nos dias em que a 

senhora Presidente da Comissão se encontra ao serviço da mesma, colaborando 

em outras atividades nos espaços do município. Quanto ao outro trabalhador, 

referiu que o mesmo nunca se refutou ao exercício das suas funções na qualidade 

de Assistente Operacional a par com as funções de Assistente Técnico. ----------- 

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

referiu que quanto à questão colocada pelos senhores Vereadores do Grupo de 

Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, relativamente a ser dada prioridade 

às situações de precariedade existentes, corrobora com a mesma. Contudo, 

referiu que da análise ao diploma que permite a regularização extraordinária dos 

vínculos precários da administração pública, e em consonância com a informação 

prestada relativamente à Câmara Municipal neste âmbito, nenhum dos 

trabalhadores que irão ser abrangidos pela presente alteração ao Mapa de 

Pessoal serão passiveis de ser integrados na regularização extraordinária dos 
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vínculos precários. Face às suas palavras, e levantando-se-lhe  algumas dúvidas, 

referiu que irá abster-se na votação do presente assunto.------------------------------- 

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia referindo concordar com a 

presente alteração ao Mapa de Pessoal, uma vez que ela pretende repor uma 

prática que foi interrompida há cerca de 10 anos devido à crise. Continuou 

dizendo que de facto as carreiras da administração pública têm estado 

congeladas situação que não promove a motivação nem o empenho dos 

trabalhadores, por isso concorda que se deva regressar à valorização da carreira 

de cada um com base no mérito individual  e também na experiência que o tempo 

de serviço pode proporcionar.-------------------------------------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou com dois votos a favor, da 

senhora Presidente e do senhor Vereador Mário Barata Garcia, dois contra, dos 

senhores Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis e 

uma abstenção do senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio, 

emitir parecer favorável à 1ª Alteração ao Mapa de Pessoal/Ano 2018 no que 

concerne:----------------------------------------------------------------------------------------------

-----a) 2 postos de trabalho a criar de Assistente Operacional, Núcleo de 

Desenvolvimento Social, Cultural e Económico/Serviço de Educação e Desporto, 

Atividade 77, NP.------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Em conformidade com o nº2 do artigo 54º da Lei nº75/2013, 12 de setembro, 

a senhora Presidente usou o voto de qualidade.-------------------------------------------- 

-----b) 1 posto de trabalho a criar de Assistente Técnico, NDSCE/Serviço 

Administrativo Atividade, 57/A, NP.-------------------------------------------------------------

------Em conformidade com o nº2 do artigo 54º da Lei nº75/2013, 12 de setembro, 

a senhora Presidente usou o voto de qualidade.--------------------------------------------

------Mais deliberou, com um voto a favor, do senhor Vereador Mário Barata 

Garcia e dois contra dos senhores Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis não aprovar:----------------------------------------------------------
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-----a)  1 posto de trabalho a criar de Assistente Técnico, NDSCE/Serviço de 

Educação e Desporto, Atividade 71/A, NP.--------------------------------------------------- 

-----Em conformidade com a alínea b) do nº1 do artigo 69º e da alínea a) do artigo 

73º do Código do Procedimento Administrativo, a senhora Presidente e o senhor 

Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio não participaram na votação.-

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

delibere propor à Assembleia Municipal, nos termos do disposto na alínea o), do 

nº1, do artigo 25º do mesmo diploma legal e do nº5 do artigo 29º da Lei nº35/2014, 

de 20 de junho, Lei nº35/2014, de 20 de junho, alterada pelas Leis nºs 82-B/2014, 

de 31 de dezembro, 84/2015, de 7 de agosto, 18/2016, de 20 de junho e 42/2016, 

de 28 de dezembro, 70/2017, de 14 de agosto e 73/2017, de 16 de agosto, 

conjugado com o artigo 3º do Decreto-Lei nº209/2009, de 3 de setembro, alterado 

pelas Leis nºs 3-B/2010, de 28 de abril, 66/2012, de 31 de dezembro e 80/2013, 

de 28 de novembro, deliberou por unanimidade remeter o assunto à Assembleia 

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

-----Os senhores Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por 

Góis fundamentaram a sua posição pelo fato de apesar de não estarem contra à 

1ª alteração ao Mapa de Pessoal, entendem que deverá ser dada prioridade à 

regularização extraordinária dos vínculos precários da administração pública.----- 

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

3.17 – 1ª ALTERAÇÃO À ORÇAMENTAÇÃO E GESTÃO DAS DESPESAS 

COM PESSOAL/ANO DE 2018 – A senhora Presidente referiu que em 

cumprimento com o disposto no artigo 31º da Lei nº35/2014, de 20 de junho, 

alterada pelas Leis nºs 82-B/2014, de 31 de dezembro, 84/2015, de 7 de agosto, 

18/2016, de 20 de junho e 42/2016, de 28 de dezembro, 70/2017, de 14 de agosto 

e 73/2017, de 16 de agosto, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas (LTFP), articulado com o disposto na alínea a), do nº2, do artigo 58º do 
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Decreto-Lei nº209/2009, de 3 de setembro, alterado pelas Leis nºs 3-B/2010, de 

28 de abril, 66/2012, de 31 de dezembro e 80/2013, de 28 de novembro, que 

adapta à administração autárquica o disposto da Lei nº12-A/2008, de 27 de 

fevereiro, alterada pelas Leis nºs 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 

de abril, 34/2010, de 2 de setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, 

de 30 de dezembro, 66/2012, de 31 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de dezembro, 

pelo Decreto-Lei nº47/2013, de 5 de abril e pelas Leis nºs 80/2013, de 27 de 

novembro, 35/2014, de 20 de junho e 80/2017, de 18 de agosto (Lei de Vínculos 

Carreiras e Remunerações – LVCR), entretanto parcialmente revogada pela 

LTFP, foi aprovada pela Câmara Municipal, na reunião de 12.12.2017, a 

orçamentação das despesas com pessoal para o ano de 2018, que previu, no que 

respeita ao recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos 

de trabalho previstos e não ocupados, a afetação, do montante máximo de 

42.050,00 € (quarenta e dois mil e cinquenta euros). Mais referiu, que o referido 

montante pretendia fazer face aos encargos decorrentes da contratação dos 

postos de trabalhos existentes no mapa de pessoal, na categoria/categoria de 

assistentes operacionais para o exercício das funções associadas aos vigilantes 

florestais e aos nadadores salvadores. Entretanto, verificou-se a necessidade 

dotar o mapa de pessoal com novos postos de trabalho para uma posterior 

abertura de procedimento concursal de recrutamento (é pretensão apresentar 

proposta para recrutamento de dois novos recursos a afetar à ao Serviço de 

Educação e Desporto, mais concretamente assistentes operacionais, para 

exercer as funções associadas a auxiliares de educação para fazer face às 

normais atividades letivas desde o pré-escolar ao 2º ciclo do ensino básico, como 

assegurar a componente de apoio à família e as atividades de animação e de 

apoio à família), para a qual não existe dotação suficiente no montante máximo 

definido para recrutamento de trabalhadores. -----------------------------------------------

-----Sobre esta matéria, refere o nºs 4 a 6, do artigo 31º da LTFP, que a 

deliberação referida, e no que ao recrutamento de trabalhadores respeita, pode 



   
                                                     

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

  

33 

 

ser alterada nas seguintes situações: ---------------------------------------------------------

-----a) Quando não seja utilizada a totalidade das verbas orçamentais destinadas 

a suportar este encargo, a parte remanescente acresce às destinadas a suportar 

encargos relativos a prémios de desempenho;----------------------------------------------

-----b) Os montantes orçamentados não podem ser utilizados para suprir 

eventuais deficiências orçamentais no âmbito das restantes despesas com 

pessoal;------------------------------------------------------------------------------------------------

-----c) Em caso de desocupação permanente dos postos de trabalho previstos no 

mapa de pessoal, podem as correspondentes verbas orçamentais acrescer ao 

montante previsto para os encargos com o recrutamento de trabalhadores.--------

-----Considerando a necessidade de reforço exposta no ponto 3., deverá recorrer-

se à situação indicada na alínea c) do ponto anterior. ------------------------------------

------No mês de janeiro verificou-se a extinção do vínculo de emprego público, por 

caducidade, de um trabalhador que detinha uma relação jurídica de emprego 

pública por tempo indeterminado, pelo que, os montantes orçamentados para o 

ano de 2018 para o trabalhador em causa, deduzidos dos valores a pagos/a pagar 

ao mesmo neste ano, podem ser utilizados para reforçar o montante máximo a 

afetar ao recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos postos de 

trabalho previstos e não ocupados.-------------------------------------------------------------

-----Face ao exposto, a senhora Presidente propôs que o Órgão Executivo que 

delibere alterar a deliberação de 12.12.2017, que definiu, para efeitos do 

estabelecido na alínea a), do nº2, do artigo 5º do Decreto-Lei nº209/2009, de 3 de 

setembro, a afetação, no ano de 2018, do montante máximo de 42.050,00 € 

(quarenta e dois mil e cinquenta euros) para recrutamento de trabalhadores 

necessários à ocupação dos postos de trabalho previstos e não ocupados, de 

acordo com o mapa de pessoal daquele ano, no sentido de reforçar aquele 

montante para 48.098,01 € (quarenta e oito mil e noventa e oito euros e um 

cêntimo).----------------------------------------------------------------------------------------------- 
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-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por maioria com dois votos a 

favor, da senhora Presidente e do senhor Vereador Mário Barata Garcia, e três 

abstenções dos senhores Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis e do senhor Vereador do PSD,  aprovar a 1ª Alteração à 

Orçamentação e Gestão das Despesas com Pessoal/Ano de 2018.------------------

-----Os senhores Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por 

Góis justificaram a sua abstenção pelo facto de no documento em apreço estarem 

incluídos os montantes alusivos aos lugares propostos na 1ª alteração ao Mapa 

de Pessoal, assunto que mereceu o seu voto contra, devidamente 

fundamentado.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.18 – AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTOS 

CONCURSAIS PARA RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES – A senhora 

Presidente referiu que dispõem os nºs 1 e 2 do artigo 30º, da Lei nº35/2014, de 

20 de junho, alterada pelas Leis nºs 82-B/2014, de 31 de dezembro, 84/2015, de 

7 de agosto, 18/2016, de 20 de junho e 42/2016, de 28 de dezembro, 70/2017, de 

14 de agosto e 73/2017, de 16 de agosto (Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas – LTFP) que “O órgão ou serviço pode promover o recrutamento dos 

trabalhadores necessários ao preenchimento dos postos de trabalho previstos no 

mapa de pessoal, nos termos do presente artigo”, podendo o recrutamento ser 

feito por tempo indeterminado ou a termo, consoante se trate de uma necessidade 

permanente ou temporária. Mais referiu, que para o ano de 2018, o Orçamento 

do Estado, aprovado pela Lei nº114/2017, de 29 de dezembro, não impõe 

qualquer tipo de obrigação ou restrição ao recrutamento de trabalhadores dos 

municípios que não se encontrem em situação de saneamento ou de rutura, como 

é o caso do Município de Góis. Referiu ainda, que se encontram reunidas as 

condições que permitem ao Município de Góis proceder ao recrutamento destes 

trabalhadores, e considerando a necessidade de colmatar esta carência, de 

caráter temporário.----------------------------------------------------------------------------------
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-----O Município, como aliás acontece todos os anos, necessita de assegurar 

algumas atividades sazonais, como seja a atividade de vigilância florestal e a 

atividade relacionada com a vigilância das praias fluviais na época balnear, para 

as quais ou existe carência de recursos humanos que possam, mesmo de forma 

temporária, exercer estas atividades ou não existem recursos humanos 

devidamente habilitados, pelo que é indispensável proceder-se ao recrutamento 

de trabalhadores para suprir estas necessidades temporárias.-------------------------

-----Acrescentou, que a Lei do Orçamento de Estado para 2018 prevê, na alínea 

b), do nº1, do artigo 18º da LOE/2018, que são permitidas valorizações e 

acréscimos remuneratórios resultantes de promoções, nomeações e graduações 

em categorias ou postos superiores aos detidos, incluindo nos casos em que 

dependam da abertura de procedimentos concursais para categorias superiores 

de carreiras pluricategorias, gerais ou especiais, ou, no caso das carreiras não 

revistas e subsistentes, incluindo carreiras e corpos especiais para as respetivas 

categorias de acesso.------------------------------------------------------------------------------

-----Face ao exposto, a senhora Presidente propôs que:---------------------------------

-----1. A Câmara Municipal, nos termos previstos no artigo 30º da LTFP, em 

articulação com o nº1, do artigo 4º, do Decreto-Lei nº209/2009, de 3 de setembro, 

alterado pelas Leis nºs 3-B/2010, de 28 de abril, 66/2012, de 31 de dezembro e 

80/2013, de 28 de novembro, autorize a abertura dos procedimentos concursais 

para recrutamento de trabalhadores a seguir indicados:----------------------------------

-----a) 8 Assistentes Operacionais (Vigilantes florestais) com recurso à 

constituição de uma relação jurídica de emprego público por tempo determinado 

(atividade sazonal) a afetar ao Serviço de Salubridade e Qualidade de Vida da 

Divisão de Gestão Urbanística, Planeamento e Ambiente, com as funções 

descritas no documento anexo ao Mapa de Pessoal/Ano de 2018 - caracterização 

dos postos de trabalho referenciada como “Atividade 43”.--------------------------------------

-----b) 6 Assistentes Operacionais (Nadadores salvadores) com recurso à 

constituição de uma relação jurídica de emprego público por tempo determinado 
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(atividade sazonal) a afetar ao Serviço de Turismo e Ação Cultural do Núcleo de 

Desenvolvimento Social, Cultural e Económico, com as funções descritas no 

documento anexo ao Mapa de Pessoal/Ano de 2018 - caracterização dos postos 

de trabalho referenciada como “Atividade 64”.-----------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que no que respeita ao recrutamento indicado 

em A), trata-se de uma atividade sazonal (com duração de 6 meses), e pretende 

dar-se cumprimento ao estabelecido no Decreto-Lei nº124/2006, de 28 de junho 

(que define as medidas e ações a desenvolver no âmbito do Sistema Nacional de 

Defesa da Floresta contra Incêndios), que responsabiliza também os municípios 

pela defesa da floresta contra incêndios. É ainda de referir que, tendo o Concelho 

de Góis, uma mancha florestal bastante significativa, é de toda a importância e 

conveniência dotar os serviços com equipas municipais de intervenção florestal. 

Com o recrutamento indicado em B) pretende-se também fazer face a uma 

atividade sazonal (com duração de 2 meses) e dar-se cumprimento ao 

estabelecido na Lei nº44/2004, de 19 de agosto, na Lei nº68/2014 de 29 de 

agosto, na sua atual redação, e Portaria n.º 311/2015, de 28 de setembro, na sua 

atual redação, e ainda manter os galardões de Bandeira Azul e de Praia Acessível 

"Praia para todos na Praia" nas Praias de Peneda e das Canaveias. De facto, 

anualmente e tendo em consideração a grande afluência de turistas às praias 

fluviais em causa, é obrigatório que as referidas infraestruturas se encontrem 

dotadas de trabalhadores com formação específica na assistência aos banhistas 

(curso de nadador salvador ministrado pelo Instituto de Socorros a Náufragos).---

-----2. A Câmara Municipal utilizando a faculdade prevista na alínea b), do nº1, do 

artigo 18º da LOE/2018 autorize a abertura de concursos internos de acesso 

limitado, conforme previsto na alínea b), do nº4, do artigo 6º do Decreto-Lei 

nº204/98, de 11 de julho, para a promoção nas respetivas carreira, de:--------------

-----a) 2 Fiscais Municipais Especialistas Principais – atualmente há dois postos 

de trabalho ocupados por dois trabalhadores detentores da categoria de Fiscal 

Municipal Especialista, afetos ao Serviço de Fiscalização Municipal da Divisão de 
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Gestão Urbanística, Planeamento e Ambiente (DGUPA), com as funções 

descritas no documento anexo ao Mapa de Pessoal/Ano de 2018 – caracterização 

dos postos de trabalho com “Atividade 57”.---------------------------------------------------

-----b) 1 Fiscal Municipal Principal – atualmente há um posto ocupado por um 

trabalhador detentor da categoria de Fiscal Municipal de 1ª Classe, afeto ao 

Serviço de Fiscalização Municipal da Divisão de Gestão Urbanística, 

Planeamento e Ambiente (DGUPA), com as funções descritas no documento 

anexo ao Mapa de Pessoal/Ano de 2018 – caracterização dos postos de trabalho 

com “Atividade 57”.----------------------------------------------------------------------------------

-----c) 1 Técnico de Informática, de Grau 2 - atualmente há um posto ocupado por 

um trabalhador detentor da categoria de Técnico de Informática, Grau 1, afeto ao 

Serviço de Recursos Humanos e Informáticos da Divisão de Administração e 

Gestão (DAG), com funções descritas no documento anexo ao Mapa de 

Pessoal/Ano de 2018 - caracterização dos postos de trabalho com “Atividade 10”.-

-----Como informação adicional, a senhora Presidente referiu que existe no Mapa 

de Pessoal, os necessários postos de trabalho (criados e não ocupados). Referiu, 

que termos previstos no artigo 4º, da Portaria nº83-A/2009, de 22 de janeiro, 

alterada pela Portaria nº145-A/2011, de 6 de abril, foi efetuada consulta à 

Entidade Centralizada para Constituição de Reservas de Recrutamento (ECCRC) 

– Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em Funções Públicos – INA, 

a fim de verificar da existência de candidatos em reserva de recrutamento que 

permitam satisfazer as necessidades de recrutamento para os postos de trabalho 

em causa, tendo-se obtido, em 08.02.2018, a seguinte resposta: “Relativamente 

à consulta à Entidade Centralizada para a Constituição de Reservas de 

Recrutamento (ECCRC) nos termos do artigo 4º da Portaria nº 83-A/2009, de 22 

de janeiro, alterada e republicada pela Portaria nº 145-A/2011, de 6 de abril, e de 

acordo com a atribuição que é conferida ao INA, pela alínea c) do artigo 2º do 

mesmo Decreto-Lei nº 48/2012, informamos V. Exa. que, não tendo ainda 

decorrido qualquer procedimento concursal para a constituição de reservas de 
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recrutamento, declara-se a inexistência, em reserva de recrutamento, de qualquer 

candidato com o perfil adequado.” Referiu ainda, que desconhece a existência de 

pessoal colocado em situação de requalificação ou outro instrumento de 

mobilidade que possa ocupar os postos de trabalho em causa. Mais referiu, 

referindo que os montantes necessários a fazer face às despesas inerentes à 

contratação destes postos de trabalho estão contemplados no Orçamento 

Municipal/Ano de 2018.---------------------------------------------------------------------------- 

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

sobre procedimentos concursais de 2 Fiscais Municipais Especialistas Principais, 

1 Fiscal Municipal Principal e 1 Técnico de Informática, de Grau 2, estas três 

situações vêm na sequência da alínea b), do nº1, do artigo 18º da LOE/2018, 

sobre valorizações remuneratórias, através de promoções, sendo seu 

entendimento que a decisão relativamente a esta situação deverá ter um suporte 

técnico, jurídico devidamente fundamentado para que não haja futuramente  

problemas tanto para o trabalhador, como para com o Município.---------------------

-----De seguida, questionou se os trabalhadores em questão, são igualmente 

detentores dos dez pontos para valorizações remuneratórias, face ao normativo 

legal, tendo tido uma resposta positiva por parte da senhora Chefe da DAG, tendo 

referido que a CDDRC deveria emitir um parecer jurídico sobre o assunto em 

análise, uma vez que estas carreiras, não revistas, regem-se sobre esta matéria 

pela legislação específica daquelas carreiras. ----------------------------------------------  

-----Dada a palavra, a senhora Chefe da DAG, informou que segundo o 

entendimento da DGAEP aos trabalhadores das carreiras não revistas, para 

efeitos de alteração de posicionamento remuneratório, aplica-se a legislação 

sobre a matéria para as carreiras gerais, constante da Lei Geral de Trabalho em 

Funções Públicas (não se aplica a legislação anterior sobre as progressões). Se 

estes trabalhadores são detentores dos 10 pontos progridem (na mesma 

categoria) na estrutura da respetiva carreira. Depois, e de acordo com as regras 

de descongelamento previstas na LOE/2018 é permitida ainda a promoção 
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(subida para a categoria seguinte), e a esta situação aplicasse a legislação em 

vigor antes de 01.01.2009. Sucede apenas que a alteração de posicionamento 

remuneratório é obrigatória se o trabalhador tiver no mínimo os 10 pontos e a 

promoção é uma opção da entidade, pois pode optar pela abertura ou não do 

concurso para o efeito. ---------------------------------------------------------------------------- 

------O senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues referiu ser conhecedor 

das FAQ´S da  DGAEP questionando se as mesmas fazem referência a poder ser 

cumulativas – progressão pela via dos 10 pontos e pela promoção. ----------------- 

-----Dada a palavra, a senhora Chefe da DAG, a mesma respondeu 

afirmativamente quanto à cumulação das situações, conforme esclarecimentos 

prestados sobre esta matéria em formação que esteve presente, do que consta 

nas FAQ’s da DGAEP e do que refere a legislação sobre a matéria para as 

carreiras em questão (Fiscal Municipal e Técnico de Informática).-------------------- 

-----A senhora Presidente informou o Executivo que no que concerne à abertura 

de concursos internos de acesso limitado, faculdade prevista na alínea b), do nº1, 

do artigo 18º da LOE/2018, para a promoção nas respetivas carreira de Fiscais 

Municipais Especialistas Principais, Fiscal Municipal Principal e Técnico de 

Informática irá solicitar parecer à CCDRC, para que posteriormente, a Câmara 

Municipal possa tomar uma deliberação, sobre o assunto em questão.------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade autorizar a 

abertura de Procedimentos Concursais para Recrutamento de 8 Assistentes 

Operacionais (Vigilantes florestais), 6 Assistentes Operacionais (Nadadores 

salvadores), ficando os procedimentos concursais de 2 Fiscais Municipais 

Especialistas Principais, 1 Fiscal Municipal Principal e 1 Técnico de Informática, 

de Grau 2 condicionados a parecer da CCDRC.-------------------------------------------- 

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

3.19 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – A senhora Presidente 

levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno de transferências 

correntes, datado do dia oito de fevereiro do ano em curso, no montante de 
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cinquenta e três mil, setecentos e cinquenta euros, cujo documento constitui o 

Anexo VI da presente Ata.-------------------------------------------------------------------------

------A senhora Presidente informou, que o subsídio de transferências correntes 

destina-se a apoiar financeiramente a  Associação Humanitária de Bombeiros 

Voluntários de Góis; a Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Góis; a 

Associação de Desenvolvimento Integrado da Beira Serra; a Associação 

Educativa e Recreativa de Góis;  a Lousitânea – Liga dos Amigos da Serra da 

Lousã; a Associação dos Amigos da Várzea Pequena e o Agrupamento de 

Escolas do Concelho de Góis.------------------------------------------------------------------- 

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

seguintes transferências correntes: Associação de Desenvolvimento Integrado da 

Beira Serra (serviço de teleassistência ao domicilio – manutenção anual/2017); 

Associação Educativa e Recreativa de Góis (apoio ao funcionamento das 

valências da instituição); Agrupamento de Escolas o Concelho de Góis 

(funcionamento das atividades relacionadas compre escolar, 1º ciclo e atividades 

de enriquecimento curricular. Mais deliberou por maioria com três votos a favor e 

duas abstenções dos senhores Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis aprovar as seguintes transferências correntes: 

Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários de Góis; a Irmandade da 

Santa Casa da Misericórdia de Góis; a Associação de Desenvolvimento Integrado 

da Beira Serra, a Lousitânea – Liga dos Amigos da Serra da Lousã e a Associação 

dos Amigos da Várzea Pequena.---------------------------------------------------------------- 

-----Os senhores Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por 

Góis fundamentaram a sua posição no facto de o documento não plasmar a 

verdadeira finalidade para a atribuição do respetivo subsídio.--------------------------  

-----Em conformidade com a alínea c) do nº1 do artigo 69º do Código do 

Procedimento Administrativo, i.e., “Quando, por si ou como representantes ou 

gestores de negócios de outra pessoa, tenham interesse em questão semelhante 

à que deva ser decidida, ou quando tal situação se verifique em relação a pessoa 
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abrangida pela alínea anterior”,  o senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho 

Sampaio não participou na votação da atribuição do subsídio à Associação 

Educativa e Recreativa de Góis.-----------------------------------------------------------------

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

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

total de movimentos da tesouraria do doze de fevereiro do ano em curso, no 

montante de um milhão, oitocentos e setenta mil, seiscentos e quarenta e quatro 

euros e treze cêntimos.---------------------------------------------------------------------------- 

3 - APROVAÇÕES EM MINUTA: GÓIS MOTO CLUBE/14º ENDURO; 

REGULAMENTO DE TOPONÍMIA CONCELHIA; ÁREA DE REABILITAÇÃO URBANA  

DE PONTE DO SÓTÃO/PROPOSTA DE APROVAÇÃO;; OBRAS 

PARTICULARES/COOPERATIVA SOCIAL E AGRO-FLORESTAL DE VILA NOVA DO 

CEIRA; PARQUE MUNICIPAL/TRABALHOS A MAIS;  RESTABELECIMENTO DA 

SINALIZAÇÃO RODOVIÁRIA E APLICAÇÃO DE GUARDAS DE 

SEGURANÇA/CONCURSO POR AJUSTE DIRETO/RELATÓRIO 

FINAL/ADJUDICAÇÃO; DÍVIDAS DE TERCEIROS/PAGAMENTO A 

PRESTAÇÕES/PROPOSTA; LCPA/PEDIDO DE AUTORIZAÇÃO PARA A 

ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS; 2ª ALTERAÇÃO 

ORÇAMENTO/ANO 2018; 2ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018; 1ª ALTERAÇÃO AO 

MAPA DE PESSOAL/ANO 2018; 1ª ALTERAÇÃO À ORÇAMENTAÇÃO E GESTÃO 

DAS DESPESAS COM PESSOAL/ANO DE 2018; AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA 

DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA RECRUTAMENTO DE 

TRABALHADORES; MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.------------------------- 

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

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

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

 

                 Presidente da Câmara Municipal,                      A Secretária, 

                 ________________________                      _______________ 

 


