
   
                                                     

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

  

1 

 

 A T A  D A  R E U N I Ã O  D E  

V I N T E  D E  A B R I L  D E  2 0 1 8  

 
 

-----No dia vinte de abril 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.º Mário Barata Garcia, Dr.º 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 –  MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA/GRAVITY FREERIDE--------------------- 

3.3 – PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM)/SUSPENSÃO PARCIAL/PROPOSTA------ 

3.4 – OBRAS PARTICULARES/SERGEI MARTÖNJAK------------------------------------------ 

3.5 –  AQUISIÇÃO DE TERRENOS, SITO NA MOITA, PARA PROLONGAMENTO DA 

PRAIA FLUVIAL DAS CANAVEIAS – VILA NOVA DO CEIRA E PARA 

IMPLEMENTAÇÃO DE UM FUTURO PARQUE DE CARAVANISMO------------------------- 

3.6 –  PROPOSTA DE ALTERAÇÃO GOISIM/VILA DE GÓIS----------------------------------- 

3.7 – LEI Nº112/2017, DE 29 DE DEZEMBRO - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO 

DOS VÍNCULOS PRECÁRIOS/ADITAMENTO À DELIBERAÇÃO DO EXECUTIVO DE 

07.03.2018------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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3.8 – 2ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL/ANO DE 2018/ADITAMENTO À 

DELIBERAÇÃO DE 07.03.2018--------------------------------------------------------------------------- 

3.9 – LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM 

ATRASO/AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS 

3.10 – 7ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018--------------------------------------------- 

3.11 –  7ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018--------------------------------------------------------- 

3.12 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL---------------------------------------------- 

3.12.1 – Centro Social Rocha Barros------------------------------------------------------------------ 

3.12.2 – FILVAR----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.13 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA---------------------------------------------------------- 

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

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

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

1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE – A senhora Presidente 

iniciou a sua intervenção dando conhecimento de alguns assuntos que se 

encontram pendentes e que serão objeto de análise em próxima reunião deste 

órgão.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----De seguida, deu conhecimento que no âmbito das comemorações do 44º 

Aniversário do 25 de abril, irá realizar-se no dia 24 de abril uma Noite de Fados, 

iniciativa que terá lugar na Casa da Cultura, pelas 21.30 horas, contemplando o 

programa do dia desta efeméride o Hastear da Bandeira, pelas 10.00 horas, na 

Praça da República, seguindo-se de Sessão Solene na Casa da Cultura de Góis, 

a qual conta com a presença da senhora Secretária de Estado da Justiça, Dr.ª 

Anabela Pedroso.------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais deu conhecimento, que no âmbito da criação de uma Equipa de 

Intervenção Permanente (EIP), irá ser celebrado protocolo, no dia 04.05.18, no 

Município de Fornos de Algodres, cerimónia que terá lugar na Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários de Fornos de Algodres, pelas 19.00 

horas.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Deu ainda conhecimento, que a sessão da Assembleia Municipal de Góis, irá 

ter lugar no dia 30.04.18, no auditório da Biblioteca Municipal, pelas 17.00 horas.-
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-----Continuou a sua intervenção, informando que no dia 04.06.18 irá estar em 

visita oficial ao nosso concelho o senhor Secretário de Estado do Ambiente e o 

Fundo Norueguês, pelo que oportunamente irá ser remetido convite ao 

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

-----Mais informou, que estará no nosso concelho, na União das Freguesias de 

Cadafaz e do Colmeal, nos dias 2, 3 e 4 de maio, os pilotos que irão correr pela 

marca Hyundai no Rally de Portugal, tendo sido já efetuados alguns testes na 

passada semana.------------------------------------------------------------------------------------

-----Terminou a sua intervenção, renovando as suas felicitações na pessoa do 

senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio, enquanto Presidente 

da Direção da A.E.R.G., pelo excelente programa comemorativo do 85º 

aniversário do ressurgimento da Filarmónica da coletividade que preside, 

enaltecendo o momento de homenagem ao senhor Armando Gualter de Campos 

Nogueira, bem como o concerto protagonizado pelas Filarmónicas União 

Taveirense e da Associação Educativa e Recreativa de Góis.-------------------------- 

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

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – Interveio o senhor 

Vereador José Alberto Domingos Rodrigues que iniciou a sua intervenção 

felicitando a Associação Educativa e Recreativa de Góis, na pessoa do senhor 

Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio, Presidente da Direção, pelo 

momento de grande  elevação com que brindaram todos quanto se associaram 

ao programa comemorativo do 85º aniversário do ressurgimento da filarmónica 

da A.E.R.G.-------------------------------------------------------------------------------------------

------De seguida, questionou o ponto de situação sobre o processo judicial relativo 

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

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

-----A senhora Presidente informou que quanto ao processo judicial está a 

desencadear-se dentro dos procedimentos legais para o efeito, sendo do seu 

conhecimento que o referido município foi notificado.-------------------------------------

-----Interveio a senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz que 
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questionou se existe um prazo legal para que a Câmara Municipal delegue 

competências nas Juntas de Freguesia.-------------------------------------------------------

-----Quanto às limpezas que estão a ser efetuadas no âmbito da legislação em 

vigor, referiu que pelo que pode constatar pelo trabalho efetuado por dois 

trabalhadores desta freguesia pode apelidar o mesmo de excelente, porém há 

situações que deveriam ser objeto de uma fiscalização pedagógica, i.e., segundo 

informação destes funcionários foi limpo um aqueduto que, presentemente, já se 

encontra entupido fruto de limpezas realizadas por terceiros, pelo que obriga a 

efetuar novamente limpeza num espaço anteriormente limpo. Mais informou, da 

necessidade de intervenção no piso junto aos estabelecimentos comerciais na 

Portela de Góis, bem como no caminho ali existente, uma vez que quando se 

verifica mau tempo a água escorre para a rotunda ali existente pondo em perigo 

a circulação rodoviária, realçando que a acrescer a esta situação a estrada entre 

a localidade de Caselhos e Vila Nova do Ceira também carece de intervenção.  

Ainda, sobre vias de comunicação referiu que o Governo tem vindo a noticiar 

algumas melhorias para o interior do País, nomeadamente, a requalificação de 

parte da EN342 no concelho de Arganil, a edificação de uma rotunda junto ao 

Agrupamento de Escolas no concelho da Lousã, bem como a requalificação de 

um troço na EN344 no concelho de Pampilhosa da Serra, residindo a sua 

preocupação no nosso concelho, porquanto nunca é falado nesta área 

interventiva, que no seu entendimento seria um excelente contributo para o 

desenvolvimento. Face às suas palavras, informou da sua disponibilidade para 

que seja tomada uma posição para que Góis não seja esquecido pela 

administração central no que concerne à requalificação das vias principiais de 

acesso ao concelho, salientando, que caso seja necessário, deverá o assunto ser 

divulgado nos meios de comunicação social, conforme muitos o fazem e têm 

sucesso.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que no que concerne à delegação de 

competências nas Juntas de Freguesia entende que estas terão o prazo do 

mandato em curso. No que concerne às situações explanadas sobre o piso nas 
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referidas vias referiu que irá dar indicações aos serviços para que revejam todas 

as situações e que procedam em conformidade. Ainda nesta matéria, referiu que 

solicitou audiência às Infraestruturas de Portugal, bem como ao senhor Dr. Pedro 

Marques - Ministro do Planeamento e das Infraestruturas, sendo do seu 

conhecimento, ainda que não oficial, que no âmbito do montante existente para a 

requalificação da EN342, existira cerca 7.500.000,00€, para o troço do concelho 

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

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

qualidade de Presidente da Direção da Associação Educativa e Recreativa de 

Góis, agradeceu as palavras de felicitação ao programa comemorativo do 85º 

aniversário do ressurgimento da Filarmónica da A.E.R.G., realçando que esta 

entidade ao longo da sua existência tem como objetivo fazer sempre mais e 

melhor, dentro e fora da comunidade, por forma a engrandecer a sua história e 

consequentemente a do concelho de Góis.---------------------------------------------------

------Seguidamente, deu conhecimento que o caminho existente ao lado do Bairro 

Cristina Rodrigues, S. Paulo – Raposeira, junto à ribeira, se encontra num estado 

lastimável para quem ali circula, sendo necessária uma intervenção, bem como 

na levada adjacente ao mesmo. Deu ainda conhecimento, que lhe foi transmitido 

por um munícipe, que um motorista da Transdev, segundo alguns testemunhos, 

faz uma condução que põe em risco os passageiros que utilizam este meio de 

transporte público para se deslocarem, bem como as viaturas com as quais se 

cruza no seu percurso, entendendo que o mesmo deve ser chamado à atenção. 

Referiu ainda, que apesar de já ter sido objeto de uma intervenção sua em anterior 

reunião do executivo, pretendia questionar que, embora a legislação preveja a 

sua criação para madeira resinosa, se a Câmara Municipal auscultou os 

empresários do concelho, no sentido de ter conhecimento da necessidade de 

implementar  algumas zonas para o efeito. Sobre a requalificação de algumas 

vias, assunto hoje aqui abordado, sendo do conhecimento geral que irá ser 

construída uma rotunda numa via rápida, como está previsto no concelho da 

Lousã, é seu entendimento que se cria um obstáculo, para que esta via possa 
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servir outros concelhos, como é o caso do nosso. Não tendo as vias de 

comunicação a acessibilidade adequada, são um constrangimento para quem 

deseja viver no nosso concelho, o que em muito tem contribuído para o 

afastamento dos nossos jovens.-----------------------------------------------------------------

-----Mais deu conhecimento, de um mail que a RaizVanguarda lhe remeteu, no 

sentido de ter conhecimento de um projeto que pretendem implementar em Góis, 

tendo o mesmo sido apresentado à Câmara Municipal, e não tendo os mesmos 

até à data obtido resposta sobre algumas questões propostas, para que este 

projeto possa vir a ser devidamente executado no verão do presente ano.---------

------Terminou a sua intervenção, questionando sobre a ligação existente entre a 

Câmara Municipal e a empresa que atualmente explora a Central de Monte 

Redondo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

Godinho Sampaio que desconhece o assunto da RaizVanguarda objeto da sua 

intervenção, sendo do seu conhecimento que alguns membros desta Associação 

Cultural foram recentemente recebidos pelo senhor Miguel Mourão, pelo que irá 

solicitar informação sobre o assunto tratado. Quanto à exposição feita sobre o 

modo de condução do motorista da Transdev, irá verificar a situação no sentido 

de poder dar indicações aos seus superiores para que o mesmo não ponha em 

risco os passageiros e, naturalmente, outros condutores que circulam nas 

estradas concelhias. Quanto à criação de Parques de Madeira no concelho, 

referiu que está agendada para a segunda semana do mês de maio reunião com 

os empresários do ramo florestal no sentido de equacionar uma solução eficaz 

para todos, entre outros assuntos de interesse florestal, realçando o facto da 

existência da possibilidade de aquisição de alguns terrenos na Alagoa para o 

efeito, salientando que no âmbito da CIM-RC quando este assunto foi objeto de 

discussão a Câmara Municipal de Góis foi a primeira a manifestar o interesse de 

possuir um ou mais Parques de Madeira.-----------------------------------------------------

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia iniciando a sua intervenção 

apresentando algumas justificações relativamente à discussão em anterior 
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reunião do executivo das paragens do GoiSim, realçando que a paragem junto à 

Biblioteca Municipal nunca esteve prevista neste projeto.--------------------------------

-----Sobre a Central de Monte Redondo, referiu que se trata de um assunto que 

está a ser tratado junto da ARH, realçando que aquando a visita do Fundo 

Norueguês ao Município de Góis irá será um local objeto de visita. Acrescentou 

que é do conhecimento da Câmara Municipal que a empresa Gesthidro - Gestão 

de Recursos Hidroenergéticos, Lda continua a gerir a Central de Monte Redondo,  

procedendo ao pagamento da renda à ARH, entidade que deveria transferir 2,5% 

desse montante à Câmara Municipal. Mais referiu que, é também do seu 

conhecimento que a exploração deste equipamento brevemente será objeto de 

procedimento concursal, pelo que oportunamente serão prestadas mais 

informações sobre este assunto. --------------------------------------------------------------- 

-----Sobre o mail da RaizVanguarda, referiu que um dos assuntos teria a ver com 

a ocupação da Casa do Artista, uma vez que a Associação desejava com o projeto 

que pretende implementar utilizar os quartos existentes neste imóvel, contudo foi 

dada como resposta por parte da Associação de Desenvolvimento Integrado da 

Beira Serra, após contacto da citada Associação, que a Câmara Municipal 

durantes os meses de julho e agosto usufrui deste equipamento, pelo que foram 

dadas indicações ao trabalhador Miguel Mourão para verificar esta situação. Mais 

referiu, que não deu resposta ao referido mail, uma vez que entendeu que o 

mesmo seria para conhecimento, porém irá tomar alguns procedimentos face às 

questões propostas.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

-----a) Usou da palavra o senhor José Neves, munícipe da localidade de 

Cortecega, iniciando a sua intervenção dirigindo votos de um bom trabalho a todo 

o Executivo neste mandato. De seguida, reiterou o pedido de finalização dos 

trabalhos necessários nos wc’s existentes junto à casa de convívio desta 

povoação, bem como no telhado da capela. Referiu ainda, que durante a 

campanha eleitoral manifestou o interesse dos munícipes de Cortecega de ser 
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reposta a ponte no rio Ceira de acesso a Carvalhal Miúdo e outras populações.--

-----A senhora Presidente informou o munícipe que sobre os trabalhos 

necessários nos wc’s os mesmos não são da responsabilidade da Câmara 

Municipal, reiterando as suas palavras da necessidade da Fábrica da Igreja 

apresentar uma candidatura no âmbito do Regulamento Municipal para a 

Concessão de Subsídios, no sentido de autarquia poder apoiar financeiramente 

os mesmos. Quanto à solicitação do assunto sobre a ponte desconhece o mesmo, 

uma vez que foi a primeira vez que teve conhecimento do mesmo, pelo que irá 

tomar alguns procedimentos junto dos serviços para ter conhecimento desta 

situação.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

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

unanimidade aprovar a ata da reunião realizada no dia dez de abril de dois mil e 

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

3.2 –  MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA/GRAVITY FREERIDE – A 

senhora Presidente informou que o Clube Rota da Jeropiga pretende realizar o 

evento “Gravity Freeride”, nos dias 19 e 20 de maio, em Alvares e Pessegueiro. 

Sendo o mesmo licenciado pelo Município de Pampilhosa da Serra,  foi solicitado 

a emissão de parecer sobre a aprovação do percurso no concelho de Góis.------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e, em conformidade com a alínea b), do ponto 

6, do artigo 52º do Regulamento das Atividades Diversas, deliberou, por 

unanimidade, emitir parecer favorável sobre a aprovação do percurso no concelho 

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

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

3.3 – PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM)/SUSPENSÃO 

PARCIAL/PROPOSTA – A senhora Presidente referiu que o projeto de 

investimento da empresa LUSIAVES, Indústria e Comércio Agroalimentar, S.A. 

para a construção de uma exploração avícola destinada à engorda de frangos a 
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instalar no concelho de Góis, é composto pelas seguintes infraestruturas: cinco 

pavilhões avícolas; cinco edifícios das caldeiras; 1 filtro sanitário; um reservatório 

de água; um edifício de abrigo do gerador e quadro geral; e um edifício destinado 

a armazém de casca. Referiu ainda, que o complexo será implantado em dois 

lugares do concelho: Vale da Lapa e Carvalhinha, com a mesma composição para 

uma produção total de 1.780.000 frangos, 50 postos de trabalhos diretos e 20 

milhões de euros de investimento.--------------------------------------------------------------

-----Mais referiu, que após análise dos instrumentos de gestão territorial aplicáveis 

aos referidos locais, pelos técnicos da Câmara Municipal, concluiu-se que para 

viabilizar o investimento em causa é necessário desenvolver os seguintes 

procedimentos:---------------------------------------------------------------------------------------

-----1. Suspensão parcial do PDM nas áreas abrangidas pelo projeto, ao abrigo 

da alínea b), do nº 1 do artigo 126º do Regime Jurídico dos Instrumentos de 

Gestão Territorial e estabelecimento de medidas preventivas para as respetivas 

áreas. Porquanto a área de implantação da exploração avícola ocupa mais de 2% 

da área de cada parcela, não tendo enquadramento nos parâmetros de 

edificabilidade estabelecidos no PDM em vigor para a categoria “espaços 

Florestais de uso Múltiplo”, nomeadamente: o índice máximo de implantação.----

-----2. Informar o interessado – LUSIAVES – da necessidade de encetamento 

urgente de processo de avaliação de impacte ambiental, caso a dimensão da 

exploração se enquadre no disposto na alínea a), do nº 3 do artigo 1º do DL nº 

151-B/2013, de 31/10 para os dois locais, bem como de requerimento do 

levantamento da interdição de construção no prazo de 10 anos em áreas 

percorridas pelos incêndios, ao abrigo do disposto no nº 4 e 5 do artigo 1º do DL 

nº 327/1990, de 22/10, com a redação dada pelo DL nº 55/2007, de 12/3, no local 

de Vale da Lapa.-------------------------------------------------------------------------------------

-----3. Informar ainda, o interessado da necessidade da implantação das 

construções da exploração cumprir a distância mínima obrigatória relativa à zona 

de respeito do marco geodésico – raio de 15m, de acordo com o disposto nº 4 do 

artigo 22º no DL nº 143/82, de 26/04, no local de Vale da Lapa.-----------------------
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-----De seguida, a senhora Presidente deu conhecimento da fundamentação para 

o Processo de Suspensão Parcial do PDM:--------------------------------------------------

-----a) O interesse e a possibilidade de investimento da LUSIAVES, no valor de 

20 milhões de euros e criação de 50 postos de trabalhos diretos, no concelho de 

Góis, surge na sequência dos incêndios florestais do passado ano de 2017, nos 

meses de junho e outubro, que provocaram uma série de danos e prejuízos em 

infraestruturas, equipamentos e bens públicos e privados, com o intuito da 

reposição e melhoria das condições socio económicas deste território o mais 

rapidamente possível.------------------------------------------------------------------------------

-----b) O investimento em causa ainda não foi reconhecido com um projeto de 

interesse nacional (PIN), contudo já é acompanhado pela Comissão de 

Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC), no âmbito do 

DL 154/2013, de 5/11. Inclusive, já estão a decorrer reuniões regulares de 

acompanhamento sobre o investimento na CCDRC.--------------------------------------

-----c) O projeto da LUSIAVES enquadra-se no Programa de Revitalização do 

Pinhal Interior, aprovado pela Resolução do Conselho de Ministros n.º 1/2018, de 

3/01, sendo expectável o seu desenvolvimento até 2022.--------------------------------

-----d) Na prossecução deste objetivo, ou seja, que o investimento seja efetuado 

no menor espaço de tempo possível e tendo em conta que a área de implantação 

da exploração avícola, pretendida pelo LUSIAVES, ocupa mais de 2% da área da 

parcela, pondo em causa os parâmetros de edificabilidade, nomeadamente: o 

índice máximo de implantação, previsto para a classe de espaço - “Espaços 

Florestais de uso Múltiplo”, verifica-se que, quer o procedimento de revisão do 

PDM atualmente em curso, quer um procedimento de alteração do PDM são 

demasiado morosos para concretização imediata do investimento. A alternativa 

legal prevista na alínea b) do nº 1 do artigo 126º do RJIT é processo de Suspensão 

Parcial do PDM para as áreas em causa (Vale da Lapa e Carvalhinha), e o 

estabelecimento de medidas preventivas antecipatórias.---------------------------------

-----e) A norma do Regulamento do PDM em vigor a suspender é a seguinte: 

“Quadro 8 – Espaços Florestais – Instalações pecuárias de regime intensivo (4) - 
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Índice máximo de implantação - i=0,02”.------------------------------------------------------

-----f) A suspensão prevista nas alíneas b) do n.º 1 do artigo 126º do RJIGT, 

implica obrigatoriamente o estabelecimento de medidas preventivas e a abertura 

de procedimento de elaboração, revisão ou alteração de plano intermunicipal ou 

municipal para a área em causa, em conformidade com a deliberação tomada, o 

qual deve estar concluído no prazo em que vigorem as medidas preventivas. 

Estas vigoram, de acordo com o disposto no nº 1 do artigo 141º pelo período 

máximo de dois anos, prorrogável por mais um, quando tal se mostre necessário 

e caducam com a entrada em vigor da revisão do PDM, procedimento este já 

iniciado em 31/08/2015.----------------------------------------------------------------------------

-----g) As áreas a suspender encontram-se identificadas em planta no Anexo I da 

presente Ata.------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente continuou, referindo que tendo em consideração que a 

área de construção pretendida é superior à permitida no regime jurídico da REN, 

é necessário promover a alteração da REN, com exclusão das áreas necessárias, 

nos termos do disposto no artigo 16º ou 16º-A do RJREN. Mais referiu que caso  

a dimensão da exploração se enquadre no disposto na alínea a), do nº 3 do artigo 

1º do DL nº 151-B/2013, de 31/10 para os dois locais, deve este procedimento ser 

desenvolvido pelo interessado, previamente ao processo de alteração da REN.--  

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia referindo que o  concelho de 

Góis encontra-se num decréscimo de população, salientando que entre os censos 

de 1981 e 2011 perdeu cerca de 2174 habitantes (6434 hab. – censos de 1981 / 

4260 hab. – censos de 2011), porém, apesar desse decréscimo, verifica-se que 

o decréscimo não é tão acentuado como foi na década de 80. Em relação ao 

tecido empresarial, este é reduzido e pouco diversificado, assistindo a uma 

tendência de crescimento do sector terciário, ou seja, da prestação de serviços 

em detrimento do sector primário e secundário. Uma das principais causas do 

despovoamento e envelhecimento da população é a escassez de emprego e a 

ausência da sua diversificação, para fixar população mais jovem. Acrescentou 

que, os incêndios de junho e outubro de 2017 vieram causar danos avultados ao 
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concelho de Góis, tendo-se contabilizado vários milhões de prejuízos relativos a 

infraestruturas públicas, onde estão incluídas estradas, segurança rodoviária, 

sistemas de abastecimento de água, equipamentos de lazer e também prejuízos 

ao nível empresarial e da habitação.-----------------------------------------------------------

-----Continuou, referindo que o Programa de Revitalização do Pinhal Interior 

(PRPI), que já era uma vontade do governo desde 2015, com diplomas legais 

publicados nesse sentido, tomou novo rumo e urgência, face à dimensão sem 

precedentes dos incêndios que afetaram, entre os dias 17 e 24 de junho de 2017, 

sobretudo os municípios de Pedrógão Grande, Castanheira de Pêra, Figueiró dos 

Vinhos, Góis, Penela, Pampilhosa da Serra e Sertã. O Governo, através da 

Resolução do Conselho de Ministros n.º 101-A/2017, de 12 de julho, determinou 

a adoção de medidas de caráter extraordinário para fazer face aos danos 

provocados pelos incêndios, bem como o início da elaboração de um programa 

que visasse adotar medidas de reordenamento sustentado e prevenção estrutural 

da floresta, e de relançamento da economia dos territórios afetados, promovendo 

uma gestão florestal sustentada e o aumento da resiliência económica e social 

destes territórios. Mais referiu que, na consequência destes trágicos 

acontecimentos e enquadrado na Medida 5.3. 4 – Captação de projetos de capital 

intensivo do Eixo I, cujos objetivos estratégicos são diversificar a estrutura e 

promover o emprego do PRPI, surge o interesse e a intenção de investimento da 

empresa LUSIAVES, Indústria e Comércio Agroalimentar, S.A. para a construção 

de uma exploração avícola destinada à engorda de frangos a instalar no concelho 

de Góis. O investimento, só no concelho de Góis, traduz-se em 20 milhões de 

euros e criação de 50 postos de trabalhos diretos. Uma das formas mais eficazes 

no curto e médio prazo de criar centros de dinamização económica e social num 

determinado território é através da implantação de projetos de grande dimensão, 

capazes por si só de desencadearem processos internos ou colaterais de 

emprego e de criação de riqueza.---------------------------------------------------------------

-----Ainda na sequência das medidas de apoio aos territórios de baixa densidade 

afetados pelos incêndios de 2017, o governo disponibilizou 12,5 milhões de euros 
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para apoiar a criação de micro e pequenas empresas. Este investimento decorre 

no âmbito do Sistema de Incentivos ao Empreendedorismo e ao Emprego (SI2E), 

apoiando “micro e pequenos projetos” empresariais, de 15 mil até ao máximo de 

200 mil euros, para aproveitar os recursos endógenos, os recursos da terra, os 

recursos dos territórios, de forma a propiciar a criação de emprego. Esta medida 

destinada a micro e pequenas empresas pode ter um maior impulso e ser 

alavancado por um investimento de maior dimensão, capaz de por si só promover 

dinâmicas económicas paralelas à sua atividade. É também reconhecido que a 

implantação de grupos económicos de peso nacional em territórios de baixa 

densidade, promovem “lobbies” que poderão ser aproveitados para promover o 

investimento na melhoria das acessibilidades e dessa forma contribuir para o 

aumento da capacidade competitiva do concelho.------------------------------------------

-----Por último, referiu que este projeto dada a sua dimensão já é acompanhado 

no âmbito do DL 154/2013, de 5/11, relacionado com os Projetos de Interesse 

Nacional (PIN). O investimento em causa ainda não foi reconhecido com um 

projeto de interesse nacional (PIN), contudo já é acompanhado pela Comissão de 

Coordenação de Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC). Inclusive, já 

estão a decorrer reuniões regulares de acompanhamento do investimento na 

CCDRC. Este investimento vem de encontro à nossa estratégia de fixação e 

atração de população jovem e ativa. Face a esta oportunidade compete-nos a nós 

- Câmara Municipal e Município de Góis, congratularmo-nos pelo interesse deste 

investidor e dentro das nossas competências administrativas e de ordenamento 

do território facilitar a concretização deste projeto no mais curto de espaço de 

tempo possível, adotando assim a “figura” legal prevista no regime Jurídico dos 

Instrumentos de gestão territorial, designadamente a suspensão parcial do PDM 

e consequente alteração do mesmo. A necessidade de adoção deste 

procedimento advém do facto dos instrumentos de gestão territorial em vigor 

impossibilitarem a instalação da área de construção pretendida por parte do 

investidor. Para além deste procedimento teremos também de promover a 

alteração à Reserva Ecológica Nacional que possivelmente virá à próxima reunião 
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de câmara. Assim, no âmbito das nossas competências em relação ao 

ordenamento territorial teremos de promover todas e as necessárias diligências 

para receber este tão proveitoso investimento para o concelho.------------------------

-----A senhora Presidente, face ao exposto e em conformidade com alínea b) do 

nº 1 e do nº 7 do artigo 126º, bem como o nº 1 do artigo 137º do decreto-Lei nº 

80/2015, de 14/05 – RJIGT, propôs que o Executivo delibere:--------------------------

-----a) A suspensão Parcial do PDM e estabelecimento de Medidas Preventivas, 

constante no Anexo I da presente Ata.-------------------------------------------------------- 

------b) Que as medidas preventivas vigorarão pelo período máximo de dois anos, 

prorrogável por mais um, quando tal se mostre necessário, e caducando com a 

entrada em vigor da revisão do PDM de acordo com o disposto no nº 1 do artigo 

141º do RJIGT.---------------------------------------------------------------------------------------

-----c) Enviar o processo de Suspensão Parcial do PDM de Góis (Medidas 

Preventivas e Planta) para a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento 

Regional do Centro (CCDRC) para emissão de parecer, no prazo máximo de 20 

dias, ao abrigo do disposto no  nº 3 e 4 do artigo 126.º do RJIGT.---------------------

------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.-------- 

3.4 – OBRAS PARTICULARES/SERGEI MARTÖNJAK – Foi presente a 

informação da DGUPA, datada de 16.04.2018, relativa à demolição total e 

construção de edifício destinado a habitação unifamiliar, requerida por Sergei 

Martönjak, Soito, União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal.------------------------

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

mencionada, deliberou, por unanimidade, deferir o licenciamento de obras de 

demolição total e construção de edifício destinado a habitação unifamiliar.--------- 

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

3.5 – AQUISIÇÃO DE TERRENOS, SITO NA MOITA, PARA 

PROLONGAMENTO DA PRAIA FLUVIAL DAS CANAVEIAS – VILA NOVA DO 

CEIRA E PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UM FUTURO PARQUE DE 
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CARAVANISMO – A senhora Presidente informou que para prolongamento da 

zona da Praia Fluvial das Canaveias, Várzea Pequena, Vila Nova do Ceira, e, 

para implementação de um futuro Parque de Caravanismo há necessidade em 

adquirir os seguintes prédios rústicos:--------------------------------------------------------- 

Proprietários 

 
 

Nº de 
identificação 

fiscal 

Nº matricial 
Serviço  

Finanças 
freguesia de 

Vila Nova 
Ceira 

Descrição da 
Conservatória 

do Registo 
Predial de Góis 

Área a 
Adquirir 

 
 

Valor de  
Aquisição 

António Antunes 
Paiva CCH 

 
742335917 

 
5652 

 
- 

 
520,00 m² 

 
468,00€ 

 Aida Cruz Matos 
Fernandes dos 
Santos 

 
128323051 

 
5653 

 
- 

 
580,00 m² 

 
522,00€ 

Maria da Glória 
Trindade Fernandes 
Cardoso das Neves 

 
103504940 5654 2339/20000929 580,00 m² 

 
522,00€ 

Maria de Lurdes 
Carvalho Ferreira 
Balmaseda Aires 

 
101829671 5655 4771/20140821 580,00 m² 

 
522,00€ 

 

José Santos 
Fernandes CCH 

 
743256727 

5656 - 900,00 m² 
 

810,00€ 

António Antunes 
Paiva CCH 

 
742335917 

5657 - 700,00 m² 
 

630,00€ 

Amílcar Fernandes 
de Sousa Seco 

 
128848995 

5658 - 700,00 m² 
 

630,00€ 

Maria José Cravo de 
Carvalho Bento Feliz 

 
124425321 

5659 - 2380,00 m² 
 

2142,00€ 

Maria da Glória 
Trindade Fernandes 
Cardoso das Neves 

 
103504940 5660 2340/20000929 1520,00 m² 

 
1368,00€ 

José Fernando 
Fonseca de Carvalho 
Borges CCH 

 
740300695 5661 - 1240,00 m² 

 
1116,00€ 

 Adélia Maria Lopes 
Barroco Santos 

 
129349593 

5662 - 2310,00 m² 
 

2079,00€ 

 
Totais 

 
12.010,00m² 

 
10809,00€ 

-----Mais informou que, de acordo com o estabelecido por ambas as partes o valor 

a pagar por metro quadrado será de 0,90 cêntimos, sendo a área total dos onze 

artigos de 12.010,00 m², o que perfaz o valor de 10.809,00 euros.-------------------- 

-----A senhora Presidente prevaleceu-se da oportunidade para agradecer o 

envolvimento da Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira e da Associação dos 

Amigos da Várzea Pequena no processo para aquisição dos referidos prédios 

rústicos.------------------------------------------------------------------------------------------------ 
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-----A Câmara tomou conhecimento e em conformidade com a alínea g), do nº1, 

do artigo 33º da lei nº75/2013 de 12 de Setembro, na atual redação, deliberou, 

por unanimidade, proceder à aquisição dos referidos terrenos.------------------------- 

-----Mais deliberou, por unanimidade, dar poderes à senhora Presidente para 

outorga do contrato promessa de compra e venda.---------------------------------------- 

-----Deliberou ainda, por unanimidade, dar poderes à senhora Presidente para 

proceder à outorga das escrituras de compra e venda.----------------------------------- 

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

3.6 –  PROPOSTA DE ALTERAÇÃO GOISIM/VILA DE GÓIS – O senhor 

Vereador Mário Barata Garcia referiu que na sequência da intervenção do senhor 

Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio relativamente à paragem de 

autocarro existente na Av. Combatentes do Ultramar, em frente à CCAM, bem 

como das duas outras paragens existentes nesta zona no âmbito do GoiSim, foi 

solicitado aos serviços da Câmara Municipal, que apresentassem uma proposta 

de forma a otimizar os circuitos e ajustar os locais de paragem de autocarros ao 

tipo/necessidades dos utilizadores, foi equacionado a melhoria das condições dos 

locais de paragem na Avenida dos Combatentes do Ultramar. -------------------------

-----De seguida apresentou:-----------------------------------------------------------------------

-----a) Paragem 1 – Sentido S-N: Criação de zona de paragem de autocarros na 

Avenida dos Combatentes do Ultramar, sentido S-N, com sinalização prevista no 

código da estrada, designadamente um painel H20a – paragem de veículos de 

transporte coletivo de passageiros, assim como a marcação em pintura horizontal 

da linha tipo M14, com eliminação de quatro lugares de estacionamento;-----------

-----b) Paragem 2 – Sentido N-S: Criação de zona de paragem de autocarros na 

Avenida dos Combatentes do Ultramar, sentido N-S, com eliminação de quatro 

lugares de estacionamento e retificação dos passeios, com sinalização prevista 

no código da estrada, designadamente um painel H20a – paragem de veículos de 

transporte coletivo de passageiros, assim como a marcação em pintura horizontal 

da linha tipo M14.------------------------------------------------------------------------------------

-----c) Eliminação das paragens de autocarro existentes junto aos Bombeiros e 
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junto à Biblioteca Municipal.----------------------------------------------------------------------

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

criação de zona de paragem de autocarros na Avenida dos Combatentes do 

Ultramar, sentido S-N, com sinalização prevista no código da estrada, assim como 

a marcação em pintura horizontal da linha tipo M14, com eliminação de quatro 

lugares de estacionamento. Mais deliberou, por unanimidade, eliminar as 

paragens de autocarro existentes junto aos Bombeiros e à Biblioteca Municipal.-- 

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

3.7 – LEI Nº112/2017, DE 29 DE DEZEMBRO - PROGRAMA DE 

REGULARIZAÇÃO DOS VÍNCULOS PRECÁRIOS/ADITAMENTO À 

DELIBERAÇÃO DO EXECUTIVO DE 07.03.2018 – A senhora Presidente 

informou que na sequência da atualização do Guião para a Administração Local 

do PREVPAP, que foi remetido ao Município pela Direção-Geral das Autarquias 

Locais, em momento posterior à reunião extraordinária do Executivo de 

07.03.2018, o Serviço de Recursos Humanos procedeu a uma reanálise das 

situações e elaborou uma onde constam mais 5 situações passíveis de serem 

enquadradas no PREVPAV, tendo em consideração os períodos de referência 

constantes no nº1 do artigo 3º e os esclarecimentos constantes na nova versão 

do Guião. Neste sentido, e seguindo o procedimento adotado na anterior 

proposta, as 5 situações em apreço foram analisadas pelas respetivas 

chefias/responsáveis, considerando a estrita necessidade dos serviços 

municipais e considerando as funções que os mesmos exercem ou exerceram. 

Da análise efetuada resultou a verificação de 2 situações que consubstanciam 

necessidades permanentes de serviço, sem o adequado vínculo jurídico: 2 

situações enquadradas em carreira de grau de complexidade 1 e no conteúdo 

funcional da categoria de Assistente Operacional.-----------------------------------------

-----Face ao exposto, e em aditamento às 10 situações já reconhecidas pela 

Câmara Municipal na reunião extraordinária de 07.03.2018, a senhora Presidente 

propôs que sejam reconhecidas as situações supra referidas, passando o total de 

casos enquadrados no PREVPAV de 10 para 12.------------------------------------------
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-----Interveio o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues referindo que 

o que foi aprovado no dia 07.03.18 foram 10 postos de trabalho, i.e., 4 Técnicos 

Superiores, 1 Assistente Técnico e 5 Assistentes Operacionais, sendo a presente 

proposta  sequência do Guião para a Administração Local do PREVPAP, i.e., 

existem mais 5 situações que reúnem os requisitos necessários para poderem 

entrar para a Câmara Municipal por via do PREVAP, pelo que segundo a 

informação dos serviços das 5 situações foram apenas validadas 2 situações, 

tendo questionado o porquê da existência de três situações que não foram objeto 

de validação. Ainda sobre esta questão, referiu que estamos na presença de 15 

situações que poderão ser enquadráveis no Mapa de Pessoal por este 

mecanismo legal, pelo que estar a excluir 3 trabalhadores com o argumento de 

que não são validados pelas respetivas/os chefias/responsáveis é um injustiça, 

pelo que por uma questão de equidade é seu entendimento que devem 

efetivamente serem as 5 situações validadas. ----------------------------------------------  

-----A senhora Presidente informou que, tal como aconteceu na proposta 

apresentada ao Executivo em 07.03.18, todas as situações foram devidamente 

analisadas pelas/os respetivas/os chefias/responsáveis, lembrando que na 

primeira fase de todas as situações existentes somente 10 situações é que foram 

validadas, porquanto as mesmas foram consideradas necessidades permanentes 

dos serviços. Presentemente, referiu que das 5 situações, somente foram 

validadas pelas/os respetivas/os chefias/responsáveis 2 situações, pelo facto 

destas serem consideradas necessidades permanentes dos serviços. 

Acrescentou, que o total das situações existentes, poderá não se traduzir, 

presentemente, em necessidades permanentes dos serviços, uma vez que 

corresponderam a um período cuja a sua existência traduziu-se numa 

necessidade, pelo que foram somente validadas as situações que presentemente 

se consubstanciam em necessidades permanentes.--------------------------------------

-----Mais referiu,  que efetivamente  a Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro - 

Programa de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários, no seu 

entendimento, é “traidora”, em virtude de ser do conhecimento do Executivo 
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outras situações que não poderão ser objeto de resolução por não reunirem os 

requisitos patentes nesta legislação, consubstanciando-se as mesmas em 

necessidades permanentes dos serviços, porquanto já se prolongam há bastante 

tempo, carecendo também de uma resolução. Acrescentou, que aquando da 

presença das primeiras situações, deu indicações aos serviços para que fosse, 

de igual modo, elaborado um estudo pormenorizado das reais necessidades dos 

serviços abrangendo muitos dos colaboradores que se encontram a prestar 

serviço à Câmara Municipal, no sentido se apresentar ao Executivo uma proposta 

de alteração ao Mapa de Pessoal consistente estruturada, a fim de podermos 

resolver todas as outras situações.------------------------------------------------------------- 

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

que a Lei nº 112/2017, de 29 de dezembro - Programa de Regularização 

Extraordinária dos Vínculos Precários é profundamente injusta, criando 

naturalmente situações injustas, como é o caso de alguns colaboradores que 

trabalham para a Câmara Municipal há já bastante tempo e não vão poder ver a 

sua situação resolvida enquanto outros, por terem colaborado durante o período 

legalmente imposto irão ter a sua situação resolvida, reafirmado que se trata de 

um procedimento totalmente injusto. Face ao exposto, entende que não deverão 

ser criadas mais injustiças, pelo que se a referida legislação dá oportunidade aos 

colaboradores que cumprem os requisitos legalmente impostos, entende que se 

deve dar oportunidade a todos de igual maneira a serem opositores aos 

procedimentos concursais para o efeito. Neste sentido, é seu entendimento que 

se validem as 5 situações, no sentido de que seja dada oportunidade às 10 

situações, anteriormente expostas, mais as 5 situações presentemente expostas, 

numa ótica de ser dada a oportunidade a todos de igual maneira, por forma a  

serem opositores a esses concursos.---------------------------------------------------------- 

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

que de acordo com a legislação em vigor para o efeito estão abrangidas as 

pessoas que exerceram funções correspondentes a necessidades permanentes 

dos serviços sem vínculo jurídico adequado na administração pública, no período 
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entre 1 de janeiro e 4 de maio de 2017, ao abrigo de contratos emprego-inserção, 

contratos emprego-inserção+, as que tenham exercido as mesmas funções nas 

condições referidas no proémio, durante algum tempo nos três anos anteriores à 

data do início do procedimento concursal de regularização. Porém, referiu que 

não estão integradas as situações das pessoas que estiveram a trabalhar na 

autarquia contratadas por outra entidade. Mais referiu, a existência de uma FAQ  

no Guião para a Administração Local do PREVPAP que questiona, se, se pode 

considerar que o sócio gerente de uma de sociedade unipessoal que preste 

serviços (avença) numa entidade da administração local pode ser abrangido pelo 

PREVPAP, sendo a resposta negativa. Contudo, excecionalmente, poderá ser 

abrangido quando esteja subjacente o exercício de funções sujeitas ao poder 

hierárquico, de disciplina e direção, e a horário de trabalho, ou seja, há quem 

trabalhe por conta própria, porém presta serviço público, estando sujeito ao 

mesmo que um trabalhador de uma autarquia, sendo um prestador de serviços, 

estando sujeito ao poder hierárquico, logo poderá estar abrangido por este 

programa, tal como, quem esteve ao exercício da administração pública na 

condição de PEPAL. Face às suas palavras, referiu ter dúvidas se as pessoas 

que prestaram serviço da Câmara Municipal contratadas por outras entidades e 

que reúnem os requisitos necessários para integrarem PREVPAP poderão 

efetivamente usufruir do mesmo. Continuou, referindo que a legislação não define 

o que é uma necessidade permanente, mas sim uma necessidade temporária, 

pelo que entende que foi com a referida explicação que os serviços elaboraram 

tanto a anterior proposta, como a atual, reiterando as suas anteriores palavras, 

terá que confiar na informação que lhe foi prestada sobre as necessidades 

permanentes num universo de situações existentes, i.e., se o serviço  refere que 

atualmente no universo de 5 situações, somente 2 destas se consubstanciam em 

necessidades permanentes, é porque será de facto essa a necessidade dos 

serviços.  Referiu ainda, que é do conhecimento de todo o Executivo a existência 

de um conjunto de situações que se prolongam no tempo, as quais não podem 

ser enquadradas no PREVPAP, sendo que também estas terão de ser objeto de 
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uma análise profunda do Executivo, porquanto se os postos de trabalho são 

ocupados há imenso tempo é porque se tratam de necessidades permanentes no 

serviço, não sendo lógico estarem a exercer funções na Câmara Municipal sendo 

remuneradas por outras entidades. Concluiu a sua intervenção, referindo que 

sobre a presente proposta  irá ter em conta a informação validada pelos serviços, 

pelo que de uma forma objetiva irá tomar a posição de votar favoravelmente. ---- 

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

não abrange todas as situações consideradas precárias, porquanto tem um 

conjunto de requisitos que não engloba todas as situações que careciam de ser 

objeto de regularização, muitas das quais se prolongam há longa data por serem 

consideradas necessidades permanentes dos serviços, entendendo que devem 

ser criados mecanismos a fim de regularizar as que não se enquadram na referida 

legislação.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

nome dos Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis 

referiu que entende que devem as 5 situações serem objeto de validação e não 

somente as 2 situações propostas, porquanto as mesmas são enquadráveis no 

PREVPAV, tendo em consideração os períodos de referência constantes no nº1 

do artigo 3º e os esclarecimentos constantes na nova versão do Guião, devendo 

ser dada a oportunidade a todos de serem opositores ao procedimento concursal 

para o efeito.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por maioria, com três votos a favor 

e dois contra, dos senhores Vereadores eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis aprovar o aditamento à deliberação do Executivo de 

07.03.2018 relativamente à Lei nº112/2017, de 29 de dezembro - Programa de 

Regularização dos Vínculos Precários, que se consubstanciam no 

reconhecimento de mais 2 situações passando o total de casos enquadrados no 

PREVPAV de 10 para 12.-------------------------------------------------------------------------

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

3.8 – 2ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL/ANO DE 2018/ADITAMENTO 
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À DELIBERAÇÃO DE 07.03.2018 – 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, e que já foi sujeito a uma alteração aprovada na sessão da Assembleia 

Municipal de 27 de fevereiro de 2018.---------------------------------------------------------

-----Mais referiu que no que concerne ao cumprimento da Lei nº112/2017, de 29 

de dezembro, que aprova o Programa de Regularização Extraordinária dos 

Vínculos Precários (PREVAP), na reunião extraordinária do executivo de 

07.03.18, foram reconhecidas 10 situações que consubstanciam necessidade 

permanentes de serviço, sem o adequado vínculo jurídico, que resultam na 

inclusão dos correspondentes postos de trabalho  no mapa de pessoal do ano de 

2018 através  do documento intitulado “2ª Alteração ao Mapa de Pessoal/Ano 

2018”, também aprovada pelo órgão executivo, que será submetido à Assembleia 

Municipal para aprovação.------------------------------------------------------------------------ 

Nº de 
Postos 

Carreira Categoria 
UO / centros de 

competência / área de 
atividades 

Atribuições / 
competências / 

atividades 

Ob
s. 

1 
(a criar) 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Divisão de 
Administração e 
Gestão/Serviços 

Financeiros 

Atividade 2/A NP 

1 
(a criar) 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Técnico 

DAG/Serviço de 
Recursos Humanos e 

Informáticos 
Atividade 19/A NP 

1 
(a criar) 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Divisão de Gestão 
Urbanística, 

Planeamento e 
Ambiente/Serviços 

Técnicos 

Atividade 28/A NP 
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2 
(a criar) 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Operacional 

DGUPA/Serviço de 
Salubridade e de 

Qualidade de Vida 
Atividade 37 NP 

2 
(a criar) 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Operacional 

DGUPA/Serviço de 
Salubridade e de 

Qualidade de Vida 
Atividade 41 NP 

1 
(a criar) 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Núcleo de 
Desenvolvimento Social, 

Cultural e 
Económico/Serviço de 

Turismo e Ação Cultural 

Atividade 59 NP 

1 
(a criar) 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Operacional 

NDSCE/ Serviço de 
Turismo e Ação Cultural 

Atividade 64/A NP 

1 
(a criar) 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

NDSCE/Serviço de 
Ação Social, Formação, 
Emprego e Juventude 

 

Atividade 67/A NP 

NP – necessidade permanente 

-----Sucede porém, que o Guião para a Administração Local do PREVPAP, que 

foi remetido ao Município pela Direção-Geral das Autarquias Locais, em momento 

posterior à referida reunião do Executivo, alterou os pressupostos que estiveram 

na base da análise inicial efetuada, situação que levou a que fosse procedesse a 

uma reanálise das situações, da qual resultou a existência de mais 2 casos 

enquadráveis no referido Programa.------------------------------------------------------------

-----Assim, e na sequência da proposta apresentada ao Executivo Municipal para 

reconhecimento destas novas situações (em aditamento à deliberação tomada 

pelo mesmo em 07.03.2018), conforme estabelece o nº3 do artigo 2º daquela Lei, 

a presente proposta de alteração ao Mapa de Pessoal (em aditamento à 2ª 

Proposta de Alteração ao Mapa de Pessoal), contempla a criação dos 2 novos 

postos de trabalho a seguir indicados, de acordo com o disposto no nº2 do seu 

artigo 6º.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Os postos de trabalho a criar devem cumprir ao disposto nos artigos 4º e 7º 

da Lei nº112/2017, de 29 de dezembro, devendo as pessoas abrangidas pelo 

Programa ser integradas na carreira correspondente às funções exercidas que 

deram origem à regularização extraordinária (e, no caso de carreiras 

pluricategoriais, na respetiva categoria de base):------------------------------------------ 
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Nº de 
Postos 

Carreira Categoria 
UO / centros de 

competência / área de 
atividades 

Atribuições / 
competências / 

atividades 
Obs. 

1 
(a criar) 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Operacional 

DGUPA/Serviço de 
Salubridade e Qualidade 

de Vida 
Atividade 43/A NP 

1 
(a criar) 

Assistente 
Operacional 

Assistente 

Operacional 
NDSCE/Serviço de 

Educação e Desporto 
Atividade 78 NP 

NP – Necessidade Permanente 

-----Relativamente à verificação de existência de cabimento orçamental 

decorrente da presente alteração, e considerando o previsto no nº5 do artigo 29º 

da LTFP e a alínea b), do nº1, do artigo 9º da Lei nº112/2017, de 29 de dezembro, 

os valores dotados relacionados com o PREVPAP são suficientes para a fazer 

face à criação destes novos postos de trabalho, porquanto foi efetuado um 

ajustamento à data prevista para o início destes contratos.------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria, com três votos a 

favor e dois contra, dos senhores Vereadores eleitos pelo Grupo de Cidadãos 

Eleitores Independentes por Góis, emitir parecer favorável ao aditamento à 2ª 

Alteração ao Mapa de Pessoal do ano de 2018, que se consubstancia na criação 

de mais 2 postos de trabalho, para além dos 10 postos de trabalho que foram 

sujeitos a deliberação do Executivo Municipal na reunião de 07.03.2018, 

perfazendo assim a 2ª Alteração ao Mapa de Pessoal do ano de 2018 a criação 

de 12 novos postos de trabalho, cuja cópia constitui o Anexo II da presente Ata.- 

------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, 

deliberou, por unanimidade, propor à Assembleia Municipal, nos termos do 

disposto na alínea o), do nº2, do artigo 25º do mesmo diploma legal, do nº3 do 

artigo 6º da Lei nº117/2017, 29 de dezembro e no 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 
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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, a aprovação do aditamento à 2ª Alteração ao Mapa 

de Pessoal do ano de 2018, que se consubstancia na criação de mais 2 postos 

de trabalho, para além dos 10 postos de trabalho que foram sujeitos a deliberação 

do Executivo Municipal na reunião de 07.03.2018, perfazendo assim a 2ª 

Alteração ao Mapa de Pessoal do ano de 2018 a criação de 12 novos postos de 

trabalho.------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Góis justificaram a sua posição por uma questão de coerência e equidade, em 

virtude do presente assunto ser na sequência da deliberação tomada, na presente 

reunião, relativa ao aditamento à deliberação do Executivo de 07.03.2018, no 

âmbito da Lei nº112/2017, de 29 de dezembro - Programa de Regularização dos 

Vínculos Precários, no qual a sua posição foi de votar contra, pelo facto de lhes 

ter sido apresentado para reconhecimento uma lista de 5 (cinco) colaboradores 

(em aditamento à proposta apresentada em reunião do executivo de 7 de março 

– 10 postos de trabalho) em condições de serem reconhecidas no âmbito do 

Programa de Regularização Extraordinário Vínculos Precários, e destas cinco 

situações apresentadas, apenas duas situações foram validadas pelas Chefias 

ou Dirigentes e sancionadas pela senhora Presidente de Câmara, dando assim 

origem à criação de mais 2 postos de trabalho, quando no nosso entendimento 

deveriam ser 5 (cinco) postos de trabalho, perfazendo um total de 15 e não 12 

como nos foi proposta. Referiram ainda, que esta situação criada demonstra a  

maior carga de injustiça e discriminatória, face ao objetivo  e alcance do diploma 

legal que lhe está subjacente, que já por si o referido diploma não é justo. ---------

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

3.9 – LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM 

ATRASO/AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS 

PLURIANUAIS – A senhora Presidente deu conhecimento que estabelece a 
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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 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 o compromissos 

plurianual constante no Anexo III da presente Ata, o qual terá que ser submetido 

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

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade emitir parecer 

favorável para a assunção do compromisso plurianual constante no Anexo III da 

presente Ata.------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

3.10 – 7ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018 – Em conformidade com o 

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

setembro, alterada pelas Leis nos. 25/2015, de 30 de março, e 69/2015, de 16 
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julho, e 7-A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro, a Câmara 

deliberou, por unanimidade, aprovar a 7ª alteração ao Orçamento Municipal para 

o Ano de 2018, que importa no orçamento da parte da despesa, em 111.000,00€ 

(cento e onze mil euros) tanto nos reforços como nas anulações, cuja cópia 

constitui o Anexo IV da presente Ata.----------------------------------------------------------

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

3.11 –  7ª 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 7ª alteração às Grandes Opções do Plano para o Ano de 

2018, que importa em 99.000,00€ (noventa e nove mil euros) nos reforços  e 

124.000,00€ (cento e vinte e quatro mil euros) nas anulações, cuja cópia constitui 

o Anexo V da presente Ata. ----------------------------------------------------------------------

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

3.12 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL – A senhora Presidente 

levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno de transferências de 

capital, datado do dia 17.03.18 e 18.03.18, cujo documento constitui o Anexo VI 

da presente Ata.-------------------------------------------------------------------------------------- 

-----3.12.1 – Centro Social Rocha Barros – A Câmara tomou conhecimento e 

deliberou por unanimidade aprovar a referida transferência de capital no montante 

de dez mil euros.-------------------------------------------------------------------------------------

-----3.12.2 – FILVAR – A Câmara tomou conhecimento e deliberou por 

unanimidade aprovar a referida transferência de capital no montante de cinco mil 

euros.--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

total de movimentos da tesouraria do dia dezoito de abril do ano em curso, no 

montante de dois milhões, cento e quarenta e oito mil, cento e sessenta e nove 

mil euros e três cêntimos. -------------------------------------------------------------------------
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4 – APROVAÇÕES EM MINUTA: MUNICÍPIO DE PAMPILHOSA DA SERRA/GRAVITY 

FREERIDE; PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM)/SUSPENSÃO 

PARCIAL/PROPOSTA; OBRAS PARTICULARES/SERGEI MARTÖNJAK; 

AQUISIÇÃO DE TERRENOS, SITO NA MOITA, PARA PROLONGAMENTO DA PRAIA 

FLUVIAL DAS CANAVEIAS – VILA NOVA DO CEIRA E PARA IMPLEMENTAÇÃO DE 

UM FUTURO PARQUE DE CARAVANISMO; PROPOSTA DE ALTERAÇÃO 

GOISIM/VILA DE GÓIS; LEI Nº112/2017, DE 29 DE DEZEMBRO - PROGRAMA DE 

REGULARIZAÇÃO DOS VÍNCULOS PRECÁRIOS/ADITAMENTO À DELIBERAÇÃO 

DO EXECUTIVO DE 07.03.2018; 2ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL/ANO DE 

2018/ADITAMENTO À DELIBERAÇÃO DE 07.03.2018; LEI DOS COMPROMISSOS E 

DOS PAGAMENTOS EM ATRASO/AUTORIZAÇÃO PARA ASSUNÇÃO DE 

COMPROMISSOS PLURIANUAIS; 7ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018; 7ª 

ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018; MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.-------

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

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

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

 

                 Presidente da Câmara Municipal,                      A Secretária, 

                 ________________________                      _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 


