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-----No dia vinte e nove de maio 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 – COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DO POVO DE AMIEIROS E 

CABEÇADAS/CORPOS SOCIAIS----------------------------------------------------------------------- 

3.3 – COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE CASÊLHOS E PORTELAS/ÓRGÃOS 

SOCIAIS--------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.4 – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES NATURAIS, DESCENDENTES E AMIGOS DE 

CARCAVELOS/ÓRGÃOS SOCIAIS--------------------------------------------------------------------- 

3.5 –  COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE RODA FUNDEIRA/ÓRGÃOS SOCIAIS 

3.6 – INFARMED/PEDIDO DE PARECER------------------------------------------------------------- 

3.7 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FIGUEIRA CASTELO RODRIGO/PROPOSTA DE 

ESTATUTO DOS TERRITÓRIOS CONTINENTAIS/MOÇÃO------------------------------------- 

3.8 –  ACAMPAMENTO OCASIONAL/SECRETARIADO DIOCESANO DA PASTORAL 

DA DIOCESE DE COIMBRA------------------------------------------------------------------------------- 
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3.9 – EDP/REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA------------------------------------------------------- 

3.10 –  GLÓRIA RIBEIRO/PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA EFEITOS DO 

ARTº. 54 DA LEI Nº91/95----------------------------------------------------------------------------------- 

3.11 – MINUTA DO CONTRATO "INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS DE PROTEÇÃO 

DOS RECURSOS HÍDRICOS DEVIDO AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS OCORRIDOS 

DE 17 A 24 DE JUNHO DE 2017 NO CENTRO DE PORTUGAL"------------------------------ 

3.12 – OBRAS PARTICULARES/EZEQUIEL FERNANDO MESQUITA DA COSTA 

CAMPOS E ANTÓNIO MESQUITA DA COSTA CAMPOS--------------------------------------- 

3.13 – OBRAS PARTICULARES/ANTÓNIO PAULO FERREIRA BARATA LIMA--------- 

3.14 – OBRAS PARTICULARES/NUNO MIGUEL MÁXIMO DOS SANTOS----------------- 

3.15 – ANTÓNIO RUI DE SOUSA GODINHO SAMPAIO/LEI Nº112/2017, 

29.12/PROPOSTA-------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.16 – MANUAL DE CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS 2017/PROPOSTA--------------------- 

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

3.18 – 9ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018--------------------------------------------- 

3.19 – 9ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018---------------------------------------------------------- 

3.20 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL----------------------------------------------- 

3.20.1 – Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Colmeal------------------------------- 

3.21 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES---------------------------------------------- 

3.21.1 – CIM-RC----------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.22 – 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 que no âmbito da deliberação 

tomada pelo órgão executivo na sua reunião de 08.05.2018, relativamente à 

concessão do direito de exploração do bar/restaurante designado casa da 

natureza/contrato nº28/2015, o senhor Dr. Pedro Pereira Alves, Consultor Jurídico 

da Câmara Municipal, com a sua colega senhora Dr.ª Maria Helena Mateus, 

acompanhados do senhor Vice-Presidente, Dr.º Mário Barata Garcia e do senhor 

Rui Miguel de Almeida Catarino, Assistente Técnico da Câmara Municipal, 
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deslocaram-se ao local no sentido de se proceder a uma peritagem a todo o 

equipamento e material propriedade da Câmara Municipal. Neste sentido, 

solicitou autorização ao Executivo para dar a palavra ao senhor Consultor 

Jurídico, presente na reunião, a fim de prestar informação sobre o procedimento 

tomado, a qual foi aceite por unanimidade.---------------------------------------------------

-----Dada a palavra, o senhor Dr. Pedro Pereira Alves, informou que a peritagem 

foi realizada no p.p. dia 16.05.18, na qual esteve presente  em representação do 

cessionário a senhora Elisabete Duarte Rosa, com o intuito de responder a 

alguma questão de interesse para o município. Mais informou do material 

existente neste espaço e do estado do mesmo, estando somente em falta dois 

móveis, que oportunamente serão colocados no local. Informou ainda, que foi 

comunicado, verbalmente, que a dívida para com a Câmara Municipal irá ser 

liquidada, tendo para o efeito apresentado os fundamentos expostos pela esposa 

do cessionário, pelo que face a esta informação a possibilidade de aquisição do 

material propriedade do cessionário para liquidação da sua dívida não surtirá 

qualquer efeito.---------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente questionou o senhor Consultor Jurídico se a Câmara 

Municipal poderá proceder à abertura de procedimento concursal para a 

concessão do direito de exploração deste espaço.-----------------------------------------

-----Dada a palavra, o senhor Consultor Jurídico informou que o Executivo na 

reunião ordinária de 08.05.18 deliberou por unanimidade a resolução com efeitos 

imediatos do direito de ocupação, nos termos da alínea e) do nº1 da cláusula 11ª 

do contrato, pelo que poderá proceder à abertura de procedimento concursal para 

a concessão do direito de exploração do espaço. Salientou que, na sua ótica, por 

uma questão de celeridade, deveria a autarquia optar pelo procedimento 

contratual de ajuste direto, porém trata-se de uma deliberação da competência do 

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

-----A senhora Presidente agradeceu ao senhor Dr.º Pedro Pereira Alves as 

explicações apresentadas.------------------------------------------------------------------------

-----Prosseguiu, dando conhecimento que o Tribunal de Contas, no p.p. dia 
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10.05.18, remeteu comunicação à Câmara Municipal solicitando o agendamento 

de uma reunião de abertura da auditoria aos Planos Municipais de Defesa da 

Floresta contra Incêndios e aos respetivos Planos Operacionais, tendo sido 

pedido a documentação mais relevante no âmbito da estratégia municipal da 

defesa da floresta. Informou que o trabalho em campo foi durante o período de 17 

a 25 de maio, tendo sido o senhor Vereador Mário Barata Garcia a acompanhar 

os trabalhos, tendo a sua pessoa reunido com toda a equipa do Tribunal de 

Contas no dia 25.03.18. onde teve a oportunidade para prestar alguns 

esclarecimentos a algumas questões que se prevaleceu de as expor ao 

Executivo, aguardando, presentemente o respetivo relatório o qual 

oportunamente será do conhecimento do Executivo.-------------------------------------- 

-----Deu conhecimento, que no dia 30.05.18 irá realizar-se  no Município de Rota 

EN2  Pedrógão Grande a apresentação da 80ª Volta a Portugal Santander a qual 

irá contemplar a Etapa Vida que se realiza a 04.08.18 numa homenagem solidária 

às populações atingidas pelos incêndios do ano passado, estando Góis 

contemplado nesta etapa tendo o seguinte percurso: partida da Sertã, às 12.30h, 

com destino a Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Castanheira de Pera, 

Lousã, Góis, Arganil e Tábua e Oliveira do Hospital.-------------------------------------  

-----Mais deu conhecimento, que a Secretaria de Estado do Ambiente no âmbito 

da candidatura “Rio Ceira – A História, o Ambiente e as Populações – 

Recuperação de Infraestruturas Verdes, sensibilização para as Alterações 

Climáticas e Redução da Vulnerabilidade às Alterações Climáticas na Bacia 

Hidrográfica do Rio Ceira” ao Fundo Norueguês irá proceder a uma visita aos 

concelhos de Pampilhosa da Serra, Arganil, Góis e Lousã nos dias  5 e 6 de junho, 

informando que a comitiva estará em Góis no dia 6 de junho, no período das 10.45 

horas às 17.30 horas, tendo para o efeito informado do programa, convidando o 

Executivo a associar-se a esta visita.----------------------------------------------------------

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

Associação Educativa e Recreativa de Góis, pelo majestoso Concerto de 

Primavera com que o Coro Misto da A.E.R.G. e seus Convidados brindaram a 
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comunidade goiense, no p.p. dia 19.05.18.---------------------------------------------------

-----Felicitou ainda, a Secção de Futebol da Associação Educativa e Recreativa 

de Góis pela vitória alcançada na Taça de Encerramento pela Equipa de Infantis 

e pela Equipa de Seniores, fruto do trabalho de todos quanto voluntariamente 

disponibilizam o seu tempo para se dedicarem à promoção do desporto no nosso 

concelho, pelo que na pessoa do senhor João Rosa Simões, apresentou o seu 

sincero agradecimento.----------------------------------------------------------------------------

-----De igual modo, dirigiu felicitações ao Conselho Regional da Casa do Concelho 

de Góis, pela participação na IV Festas das Coletividades e Casas Regionais em 

Lisboa, iniciativa ocorrida de 18 a 20 de maio, na Alameda D. Afonso Henriques 

em Lisboa, momento que contou a degustação de produtos endógenos do 

concelho e com a participação e animação do Grupo de Música e Cantares 

Tradicionais da Várzea.----------------------------------------------------------------------------

-----Mais felicitou, a Comissão de Melhoramentos de Amiosinho e Lugarejos pela 

comemoração do seu 65º aniversário.---------------------------------------------------------

-----Ainda no âmbito cultural felicitou a Cooperativa Social e Agro - Florestal de 

Vila Nova do Ceira, pela 3ª edição da Varzeartes – “Cruzamentos de Olhares”, 

exposição de pintura e escultura, ocorrido no espaço multiusos Capela da 

Costeira.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, dirigiu felicitações ao Núcleo de Góis da Liga Portuguesa Contra 

o Cancro pela divulgação e realização da Caminhada Solidária da Liga 

Portuguesa Contra o Cancro, ocorrida no passado dia 27.05.18, congratulações 

extensivas ao Góis Moto Clube por ter associado a 1ª Caminhada Góis Moto 

Clube/Alves Bandeira a esta nobre iniciativa.------------------------------------------------ 

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

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – Interveio o senhor 

Vereador José Alberto Domingos Rodrigues felicitando todas as coletividades 

concelhias pela promoção do nosso concelho em várias áreas, nomeadamente a 

Cooperativa Social e Agro - Florestal de Vila Nova do Ceira pela 3ª Varzeartes, 

realçando o protocolo celebrado com a Associação dos Artistas pela Arte 
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da Figueira da Foz, bem como o Conselho Regional da Casa do Concelho de 

Góis pela participação IV Festas das Coletividades e Casas Regionais em Lisboa 

com a apresentação de uma mostra de produtos regionais, momento que contou 

com a presença do Grupo de Música e Cantares Tradicionais da Várzea. Dirigiu 

ainda, congratulações à Associação Educativa e Recreativa de Góis pelo  

excelente Concerto de Primavera,  saudações extensivas à Secção de Futebol 

pela conquista do 1º lugar na Taça de Encerramento tanto da Equipa de Infantis 

como da Equipa de Seniores. De igual modo, felicitou a Academia de Música de 

Góis pelo espetáculo que ocorreu no passado sábado na Casa da Cultura de 

Góis, reputando-o de excelente.-----------------------------------------------------------------

-----Terminou a sua intervenção, questionando sobre a data prevista para a 

entrada das pessoas cujos lugares foram visados no âmbito da Lei Nº112/2017, 

29.12.---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Rodrigues que presentemente está a decorrer o procedimento concursal para o 

efeito.---------------------------------------------------------------------------------------------------

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

congratular-se pelas iniciativas, objeto de intervenção, pelo que embora não tenha 

estado presente em todas estas, reputa-as de excelentes, realçando que na sua 

maioria estas emanaram da sociedade civil sendo um sinal de maturidade cultural 

da sociedade.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

iniciou a sua intervenção agradecendo as palavras de reconhecimento ao 

Concerto de Primavera protagonizado pelo Coro Misto da A.E.R.G, bem como à 

Secção de Futebol pela vitória alcançada pelos Infantis e Seniores.------------------

-----Ainda sobre eventos, realçou a Caminhada Solidária da Liga Portuguesa 

Contra o Cancro, a qual contou com uma presença significativa de participantes, 

realçando que muitos dos participantes do 3º Encontro de Caravanismo também 

se associaram a esta iniciativa. Porém, referiu ser seu entendimento que Góis 

acolhe cada vez mais visitantes, pelo que aproximando-se a época estival 
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deverão as vias de comunicação e os espaços verdes  dentro da vila estarem em 

condições para acolher quem  os visita, pelo que referiu que a Av. José Girão 

Vitorino necessita de intervenção ao nível de limpeza de ervas, nomeadamente 

nos passeios bem como retirar uma árvore caída nesta zona. Salientou, que no 

próximo dia 31.05.18 irá realizar-se um jogo de infantis do campo de Futebol Eng.º 

Augusto Nogueira Pereira, sendo que estarão presentes alguns entidades 

distritais para entrega da Taça e Medalhas aos campeões infantis da Associação 

Educativa e Recreativa de Góis, pelo que deve também a zona envolvente a este 

equipamento estar devidamente limpa. Mais referiu, que também é sua opinião 

que, pela época do ano que atravessamos há um aumento da procura do Parque 

de Lazer do Cerejal, devendo as casas de banho públicas estarem abertas para 

utilização de quem delas necessita, o que não aconteceu no passado domingo. 

Realizou-se um encontro de carros antigos, promovido pela Núcleo de 

Sportinguistas de Arganil e as mesmas estavam fechadas.-----------------------------

-----Continuou a sua intervenção, referindo que em anterior reunião do Executivo, 

foi deliberado retirar dois estacionamentos na Av. Combatentes do Ultramar a fim 

dos autocarros poderem ali estacionar para as entradas/saídas de pessoas, 

referindo que pelo que pode constatar diariamente, não está a ser cumprida essa 

metodologia, pelo que questionou se foi dado conhecimento aos motoristas da 

Transdev.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Referiu ainda, que é seu entendimento que quando existem espaços que a 

Câmara Municipal possa  contribuir para o embelezamento dos mesmos deverá 

fazê-lo, pelo que a par com outros trabalhos já por si mencionados junto à Praia 

Fluvial da Peneda, referiu que o painel pintado com alguns monumentos da vila 

existente na esplanada Fazenda da Avó Thomázia necessita de ser requalificado, 

propondo que no âmbito do GóisArte se lance esse desafio a alguns artistas.-----

-----Relativamente aos Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios 

referiu que o Orçamento de Estado obrigou os municípios que não tinham este 

documento a criá-lo e os que tinham a ser objeto de melhoria até ao dia 31.03.18, 

sob pena de após esta data terem uma penalização com uma redução de 20% 
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nas transferências do FEF. Referiu, que esta ação ainda não está em prática, 

contudo questionou se o Plano do Município de Góis já foi objeto de alguma 

alteração relevante.---------------------------------------------------------------------------------

-----Relativamente ao Centro de Recolha Oficial de Animais de Companhia, 

assunto por si mencionado em anteriores reuniões, referiu que segundo uma 

intervenção do senhor Presidente da Câmara Municipal de Arganil na reunião 

ordinária daquela autarquia, realizada no p.p. 15.05.18, o Centro de Recolha 

Animal irá ficar instalado na localidade de Côja, através de candidatura remetida 

à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Centro (CCDRC) 

por intermédio da Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra (CIM-RC),  

a qual abrangerá os  concelhos de Góis, Tábua  e Oliveira do Hospital. Salientou 

que com esta medida está a cumprir-se a legislação, porém não retira ao 

Município de Góis as responsabilidades plasmadas na Lei e que terão que ser 

cumpridas, as quais incidem na recolha e esterilização, sendo importante que se 

ponha em prática.---------------------------------------------------------------------------------- 

-----Terminou, referindo que é do seu conhecimento que a Federação Portuguesa 

de Futebol ofereceu à Câmara Municipal de Góis cinquenta bilhetes para o jogo 

Portugal X Argélia, entendendo que o procedimento para ofertar os mesmos não 

foi o mais correto, uma vez que deveria  primeiramente ter sido dada a hipótese 

aos futebolistas da A.E.R.G. de participação nesta iniciativa e, posteriormente aos 

restantes interessados, mediante o número de bilhetes disponíveis. Face ao 

exposto, questionou sobre o procedimento.-------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou o senhor Vereador que sobre a limpeza da Av. 

José Girão Vitorino apraz-lhe mencionar que efetivamente também verificou  

situação exposta, pelo que julgou que após indicação aos serviços a mesma já 

estaria colmata, pelo que informou que os trabalhos necessários estarão prontos 

na próxima quinta-feira. Quanto ao painel existente junto à Fazenda da Avó 

Thomázia da autoria de dois goienses, informou que no ano transato deu 

indicações aos serviços para reparação de parte da madeira, trabalho efetivado, 

no sentido de nesse mesmo ano o artista Armando Martinez procedesse à 
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reparação do mesmo, dirigindo convite ao senhor Eng.º Rocha Barros para que 

estivesse presente na requalificação do mesmo, uma vez que foi um dos autores. 

Não tendo sido possível a realização deste trabalho no ano transato, informou 

que no p.p. dia 23.05.18 reiterou todas estas indicações. Quanto ao Centro 

Intermunicipal de Recolha de Animais de Companhia, informou ser do seu 

conhecimento a candidatura da CIM-RC a qual caso seja aprovada, pela CCDRC 

irá servir o concelho de Góis, tendo conhecimento de qual o papel da Câmara 

Municipal neste processo. Quanto à metodologia utilizada para oferta dos 50 

bilhetes para o jogo Portugal X Argélia, informou que presentemente não reúne 

informação sobre o assunto, em virtude de ter dado indicações ao senhor Chefe 

de Gabinete para interceder neste processo, pelo que estando o mesmo em 

serviço externo, oportunamente prestará os devidos esclarecimentos. Quanto aos 

Planos Municipais de Defesa da Floresta Contra Incêndios, informou que a 

Câmara Municipal tem cumprido rigorosamente com o que emana da legislação 

em vigor, estando o mesmo, presentemente, a ser reajustado de acordo com os 

normativos legais, sendo que o em vigor caduca no final do ano em curso, estando 

presentemente a serem elaborados alguns planos de intervenção para os 

próximos quatro anos, realçando que sempre que necessário realizam-se 

reuniões extraordinárias para o efeito.---------------------------------------------------------

------Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia referindo que no que 

concerne à paragem existente na Av. Combatentes do Ultramar, após deliberação 

do órgão executivo e, posteriormente, sinalização horizontal, foi remetido 

comunicação à Transdev, sendo do seu conhecimento que maioritariamente os 

motoristas não têm cumprido com o teor dessa comunicação, pelo que irá reiterar 

junto da empresa para que sejam dadas, novamente, indicações para o efeito.---

-----Referiu que no âmbito da participação no 9º Concurso Nacional de Méis 

Portugueses incluído na 55ª Feira Nacional de Agricultura – Feira do Ribatejo, o 

Mel Casa da Costeira da Cooperativa Social Agro-Florestal de Vila Nova do Ceira  

obteve os dois melhores prémios do concurso, um na categoria de mel de urzes 

e outro no melhor mel do ano: Medalha de Ouro de “Mel de Urzes e o prémio do 
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melhor mel apresentado a concurso “Mel do Ano 2018”, pelo que prevaleceu-se 

da oportunidade para felicitar e enaltecer a Cooperativa Social Agro-Florestal de 

Vila Nova do Ceira  por tão honrosa distinção.----------------------------------------------

-----Referiu ainda, que a faturação do consumo de água sofreu duas alterações 

as quais têm por finalidade melhorar a relação entre a Câmara Municipal e o 

Consumidor, i.e., foi introduzido um novo modelo de fatura, bem como alteração 

do modo de faturação no que concerne às tarifas – fixas e variáveis com escalões, 

associadas à prestação destes serviços, vão passar a ter em consideração o 

intervalo entre leituras (em dias) e não o período de faturação (30 dias).------------ 

-----No que concerne à intervenção do senhor Vereador António Rui de Sousa 

Godinho Sampaio no que respeita às casas de banho públicas no Parque de 

Lazer do Cerejal estarem encerradas no dia que sinalizou, informou que tem sido 

prática antes da época balnear as mesmas encontram-se fechadas, no sentido 

deste espaço não ser vandalizado, o que aconteceu em anos transatos, pelo que 

tem sido prática a sua abertura durante a feira semanal, bem como sempre que 

haja um pedido para o efeito.---------------------------------------------------------------------

-----No que concerne aos Centros de Recolha Oficial de Animais de Companhia, 

referiu que efetivamente a legislação em vigor  aprova medidas para a criação de 

uma rede de centros de recolha oficial de animais e para a modernização dos 

serviços municipais de veterinária e estabelece a proibição do abate de animais 

errantes como forma de controlo da população, privilegiando a esterilização, 

tendo recentemente sido criada uma legislação que aprova o  programa de 

apresentação de candidaturas à concessão de incentivos financeiros para a 

construção e modernização dos centros de recolha oficial de animais de 

companhia. Porém, referiu que segundo informação do veterinário afeto à Câmara 

Municipal não tem havido por parte dos munícipes qualquer solicitação para 

esterilização de animais, sendo que sobre a questão é seu entendimento que 

deverá existir alguma associação que se responsabilize pelos mesmos, 

apresentando como exemplo as associações criadas em alguns concelhos  para 

o efeito, pelo que se poderá eventualmente equacionar-se criar uma associação 
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ou celebrar um protocolo com uma das existentes no distrito.--------------------------

----Usou da palavra o senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio, 

referindo a possibilidade de protocolar alguns serviços nesta área, como a 

recolha, esterilização e doação desses animais com associações já existentes.--  

-----A senhora Presidente referiu que sobre este assunto poderá a Câmara 

Municipal criar um posto, contudo, numa ótica de associativismo e ajuda a 

associações cujo objetivo é ajudar os animais de rua, esterilizando-os, tratando-

os, alimentando-os e pondo-os à adoção, referiu que poderá ser celebrada 

parceria com uma das associações existentes nos concelhos limítrofes.------------ 

-----Terminou, propondo ao Executivo  retirar o ponto 3.2 da ordem de trabalhos, 

em virtude de o mesmo ter sido objeto de apreciação do órgão executivo na 

reunião de 08.05.18, tendo o Executivo sido anuído à proposta.-----------------------

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

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

-----a) Usou da palavra o senhor João Alfredo Neves Monteiro, proprietário de 

uma habitação no lugar de Sobreira, freguesia de Vila Nova do Ceira, referindo 

que na sequência do incêndio florestal ocorrido no ano transato nesta freguesia,  

procedeu à limpeza de algum arvoredo na sua propriedade, existindo a 

necessidade de reparação de uma barreira que com as condições atmosféricas 

que se têm vindo a sentir, tem dia-a-dia vindo a desmoronar-se, pelo que tratando-

se de uma via que não tem as medidas regulamentares necessárias para a 

circulação de viaturas, nomeadamente de veículos dos bombeiros voluntários, 

propôs a doação de dois metros da sua propriedade desde que a Câmara 

Municipal assuma os trabalhos de alargamento da via e reparação do referido 

muro.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que irá deslocar-se ao local com o intuito de 

verificar a situação para que a Câmara Municipal possa vir a proceder aos 

trabalhos necessários, agradecendo a cooperação do senhor João Alfredo Neves 

Monteiro.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----b) Usou da palavra o senhor José António Vitorino Serra referindo ser do 
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conhecimento geral o estado em que se encontra a água do rio Ceira, sendo sua 

opinião que, possivelmente, não se deve ao facto das últimas chuvas, uma vez 

que o leito do rio já se encontrava límpido, entendendo que devem ser solicitados 

esclarecimentos à empresa que gere a barragem do Alto do Ceira o quanto antes, 

uma vez que tal como foi informado pela senhora Presidente irá decorrer nos dias 

5 e 6 de junho uma visita da Secretaria de Estado do Ambiente sendo um dos 

pontos fulcrais o Rio Ceira, bem como se aproxima a época estival.------------------ 

-----A senhora Presidente referiu ser também seu entendimento que a cor da água 

do rio não resultou naturalmente das últimas chuvas, após as intempéries que se 

fizeram sentir, pelo que já tomou as devidas diligências junto da empresa gestora 

da barragem do Alto do Ceira, no sentido de ter conhecimento do que se passa.- 

-----c) Usou da palavra o senhor José Neves Bandeira, dirigindo à Câmara 

Municipal felicitações por apoiar, a par com Junta de Freguesia, pelo terceiro ano 

consecutivo, o Encontro de Caravanistas, o qual anualmente têm trazido um maior 

número de participantes tratando-se de uma mais valia para o comércio local, 

sendo que muitos dos participantes deste ano deram o seu contributo na 

Caminhada Solidária do Núcleo de Góis da Liga Portuguesa Contra o Cancro, 

facto que é de louvar, assim como a parceria da atividade do Góis Moto Clube.--

-----A senhora Presidente agradeceu as palavras do munícipe, enaltecendo todos 

quanto escolhem Góis para desenvolverem uma atividade, dando  desta forma o 

seu contributo na dinamização e promoção do concelho.-------------------------------- 

-----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 oito de maio de dois mil e 

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

3.2 – COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE CASÊLHOS E 

PORTELAS/ÓRGÃOS SOCIAIS - A Câmara tomou conhecimento dos órgãos 

sociais da Comissão de Melhoramentos de Casêlhos e Portelas para o biénio 
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2018/19.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente, em nome do Executivo, felicitou os novos órgãos 

sociais, desejando sucesso em todas as atividades que promovam, realçando a 

disponibilidade da Câmara Municipal em continuar a colaborar com a 

coletividade.------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.3 – ASSOCIAÇÃO DE MORADORES NATURAIS, DESCENDENTES E 

AMIGOS DE CARCAVELOS/ÓRGÃOS SOCIAIS – A Câmara tomou 

conhecimento dos órgão sociais da Comissão de Melhoramentos da Associação 

de Moradores Naturais, Descendentes e Amigos de Carcavelos para o biénio 

2018/19.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente, em nome do Executivo, felicitou os novos órgãos 

sociais, desejando sucesso em todas as atividades que promovam, realçando a 

disponibilidade da Câmara Municipal em continuar a colaborar com a 

coletividade.------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.4 –  COMISSÃO DE MELHORAMENTOS DE RODA FUNDEIRA/ÓRGÃOS 

SOCIAIS – A Câmara tomou conhecimento dos órgãos sociais da Comissão de 

Melhoramentos de Roda Fundeira para o biénio 2018/19.-------------------------------

-----A senhora Presidente, em nome do Executivo, felicitou os novos órgãos 

sociais, desejando sucesso em todas as atividades que promovam, realçando a 

disponibilidade da Câmara Municipal em continuar a colaborar com a 

coletividade.------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.5 – INFARMED/PEDIDO DE PARECER – A Câmara tomou conhecimento e 

após análise e discussão deliberou, por unanimidade, solicitar à Infarmed 

fundamentação relativa à alínea a) do nº2 do artigo 26º do Decreto-Lei 

nº307/2007, de 31 de Agosto, a fim de na próxima reunião do órgão executivo 

poder tomar uma posição sobre o assunto.------------------------------------------------------- 

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

-----Em conformidade com a legislação em vigor, o Executivo deliberou, por 

unanimidade, suspender a reunião por um período de 1.30 horas.--------------------

-----Os trabalhos foram interrompidos, pelas 13.30 horas, tendo sido retomados 
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pelas 15.00 horas.-----------------------------------------------------------------------------------

3.6 – ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FIGUEIRA CASTELO 

RODRIGO/PROPOSTA DE ESTATUTO DOS TERRITÓRIOS 

CONTINENTAIS/MOÇÃO – A Câmara tomou conhecimento e deliberou por 

unanimidade subscrever a  Moção relativa à Proposta de Estatuto dos Territórios 

Continentais da Assembleia Municipal de Figueira de Castelo Rodrigo.--------------  

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

3.7 –  ACAMPAMENTO OCASIONAL/SECRETARIADO DIOCESANO DA 

PASTORAL DA DIOCESE DE COIMBRA –  A senhora Presidente informou que 

o Secretariado Diocesano da Pastoral da Diocese de Coimbra, pretende realizar  

um acampamento de 23 de julho a 5 de agosto do ano em curso, no Baião, pelo 

que solicitou autorização para o efeito. Neste sentido, informou que de acordo 

com a informação da DAG – Licenciamentos Diversos, datada de 04.05.18, foram 

solicitados pareceres à GNR e ao Delegado de Saúde, sendo os mesmos 

favoráveis.  Informou ainda, que de acordo  com o art.º 15º, ponto 4 da Tabela de 

Taxas, anexa ao Regulamento Geral de Taxas e Outras Receitas Municipais, há 

lugar ao pagamento de taxas no valor de 328,16€, tendo sido solicitado pelo 

requerente a isenção das mesmas, cabendo ao órgão executivo deliberar sobre 

esse pedido em conformidade com o citado Regulamento.------------------------------

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

acampamento ocasional, bem como a isenção do pagamento de taxas.------------- 

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

3.8 – EDP/REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – A Câmara tomou conhecimento 

e deliberou, por unanimidade, aprovar o seguinte orçamento para alteração de 

potência IP:--------------------------------------------------------------------------------------------

-----a) Local: Largo Casal de Baixo, freguesia de Alvares, concelho de Góis, no 

montante de cinquenta e quatro euros e doze cêntimos.---------------------------------

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

3.9 – GLÓRIA RIBEIRO/PEDIDO DE EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA EFEITOS 

DO ARTº. 54 DA LEI Nº91/95 – A senhora Presidente informou que a  requerente, 
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na qualidade de mandatária dos herdeiros da herança aberta por óbito de António 

Lopes de Oliveira, natural da freguesia de Colmeal, concelho de Góis, falecido no 

estado de viúvo de Maria Emília Simões Lopes, com última residência habitual na 

Rua Heróis de Quionga, n.º 42, 3.º Dto., Penha de França, herança aberta com 

identificação fiscal n.º 740243640, vem solicitar a emissão de parecer favorável à 

constituição de compropriedade dos prédios rústicos melhor identificados no 

processo. Mais informou que se trata de um pedido de parecer nos termos do art.º 

54º da Lei nº 91/95 de 02.09, com a redação em vigor, no qual é referido que o 

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

infringir o regime legal dos loteamentos. Informou ainda, que requerimento vem 

instruído com documentação bastante para fundamentar o pedido, 

designadamente, certidões de escrituras de habilitação de herdeiros, bem como 

documentos de identificação, que atestam a existência de partilhas por vários 

óbitos. Segundo a Lei, atrás referida, informou que só pode ser emitido parecer 

desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele resulte 

parcelamento físico em violação do regime legal de loteamentos urbanos, 

nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer 

rendibilidade económica não urbana. ----------------------------------------------------------

-----Prosseguiu, referindo que o objetivo do legislador terá sido o de possibilitar o 

controlo sobre o parcelamento físico ou jurídico dos prédios rústicos, desde logo 

quando tal parcelamento contrarie o regime legal dos loteamentos ou dele 

derivem parcelas sem qualquer rendibilidade económica, como poderá acontecer, 

a título meramente exemplificativo, nas seguintes situações:---------------------------

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

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

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

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

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

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

número de compartes, a criação de parcelas não viabilize qualquer exploração 
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económica;--------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

-----A senhora Presidente, referiu que de acordo com a informação da Dr.ª Ana 

Cristina Rosa, datada de 23.04.18, estamos perante uma situação que não 

pretende dissimular um parcelamento físico nem violar o regime legal de 

loteamentos urbanos, pelo que poderá ser deferida a pretensão da requerente.--

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

certidão nos termos do  art.º 54º da Lei nº 91/95 de 02.09, com a redação em 

vigor.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.10 – MINUTA DO CONTRATO "INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS DE 

PROTEÇÃO DOS RECURSOS HÍDRICOS DEVIDO AOS INCÊNDIOS 

FLORESTAIS OCORRIDOS DE 17 A 24 DE JUNHO DE 2017 NO CENTRO DE 

PORTUGAL" – A senhora Presidente referiu que na sequência do procedimento 

concursal com vista à execução da empreitada suprarreferida, aberto por 

deliberação da Câmara Municipal de 27.02.2018, e adjudicada pelo mesmo órgão 

por deliberação de 10.04.2018, com o prazo de execução de 180 dias, foi 

elaborada a minuta de contrato de execução. Mais referiu, que em cumprimento 

do preconizado no nº1 do artº. 98º do Código dos Contratos Públicos, aprovado 

pelo Decreto-Lei nº18/2008, de 29 de janeiro, com a redação em vigor, a minua 

do contrato é aprovada pelo órgão competente para a decisão de contratar depois 

de comprovada a prestação de caução.-------------------------------------------------------

-----Mais referiu, que considerando que o valor contratual é de 489.956,89€ 

(quatrocentos e oitenta e nove mil, novecentos e cinquenta e seis euros e oitenta 

e nove cêntimos), de acordo com a alínea b) do nº1 do art.º18º do Decreto-Lei 

nº197/99, de 8 de junho a competência para o efeito é da Câmara Municipal. 

Referiu ainda, que foi prestada caução sob a forma de garantia bancária 

nº001425-02-2106944 s/ o Banco Comercial Português, S.A. no valor de 

24.498,00€ (vinte e quatro mil, quatrocentos e noventa e oitos euros), 
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correspondente a 5% do valor da adjudicação.----------------------------------------------

-----Face ao exposto, a senhora Presidente referiu que se encontram reunidos os 

requisitos para que a Câmara Municipal delibere no sentido de aprovação da 

minuta em questão.---------------------------------------------------------------------------------

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

de contrato relativa à empreitada “Intervenções Prioritárias de Proteção dos 

Recursos Hídricos devido aos Incêndios Florestais ocorridos de 17 a 24 de junho 

de 2017 no Centro de Portugal”.----------------------------------------------------------------- 

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

3.11 – OBRAS PARTICULARES/EZEQUIEL FERNANDO MESQUITA DA 

COSTA CAMPOS E ANTÓNIO MESQUITA DA COSTA CAMPOS – Foi presente 

a informação da DGUPA, datada de 04.05.2018, relativa a obras de ampliação de 

habitação unifamiliar, requerida por Ezequiel Fernando Mesquita da Costa 

Campos e António Mesquita da Costa Campos,  Soito, União das Freguesias de 

Cadafaz e do Colmeal.----------------------------------------------------------------------------- 

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

mencionada, deliberou, por unanimidade, aprovar o processo de arquitetura.------ 

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

3.12 – OBRAS PARTICULARES/ANTÓNIO PAULO FERREIRA BARATA LIMA 

– Foi presente a informação da DGUPA, datada de 04.05.2018, relativa a 

reconstrução de habitação unifamiliar, requerida por António Paulo Ferreira 

Barata Lima, Casal de Cima, freguesia de Alvares.---------------------------------------- 

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

mencionada, deliberou, por unanimidade, aprovar o processo de arquitetura.------

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

3.13 – OBRAS PARTICULARES/NUNO MIGUEL MÁXIMO DOS SANTOS – Foi 

presente a informação da DGUPA, datada de 04.05.2018, relativa a obras de 

alteração de edificação destinada a habitação coletiva, requerida por Nuno Miguel 

Máximo dos Santos, Travessa do Terreirinho, freguesia de Góis.----------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e, de acordo a informação técnica supra 
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mencionada, deliberou, por unanimidade, aprovar o processo de arquitetura.------

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

3.14 – ANTÓNIO RUI DE SOUSA GODINHO SAMPAIO/LEI Nº112/2017, 

29.12/PROPOSTA – A senhora Presidente informou que o senhor Vereador 

António Rui de Sousa Godinho Sampaio no dia 22.05.18 ao abrigo do  disposto 

no art.º 35º, nº1 a) do Regime Jurídico das Autarquias Locais, a que se refere  a 

Lei nº15/2013, de 12 de setembro apresentou uma proposta a ser incluída na 

presente reunião, a qual foi remetida a todo o Executivo. Face ao exposto, deu   a 

palavra ao senhor Vereador para apresentação da mesma.----------------------------- 

-----O senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio referiu que a  Lei 

n.º 112/2017, de 29 de dezembro, publicada no Diário da República I Série n.º249, 

veio estabelecer os termos da regularização prevista no programa de 

regularização extraordinária dos vínculos precários de pessoas que exerçam ou 

tenham exercido funções que correspondam a necessidades permanentes da 

Administração Pública, de autarquias locais e de entidades do setor empresaria 

o Estado ou do setor empresarial local, sem vínculo jurídico adequado, a que se 

referem o artigo 25º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro, e, a Resolução do 

Conselho de Ministros n.º 32/2017, de 28 de fevereiro. ----------------------------------

-----Neste sentido, referiu que a citada lei abrange as pessoas que exerçam ou 

tenham exercido funções que correspondam ao conteúdo funcional de carreiras 

gerais ou especiais e que satisfaçam necessidades permanentes dos órgãos ou 

serviços abrangidos pela Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, cujas 

relações laborais são abrangidas ainda que em parte, pelo Código do Trabalho, 

com sujeição ao poder hierárquico, à disciplina ou direção desses órgãos, 

serviços ou entidades, sem vínculo jurídico adequado. Acrescentou, que estas 

palavras resumem, de certa forma, o que acontece, i.e., as pessoas encontram-

se a trabalhar na Câmara Municipal há alguns anos. Se o exercício das suas 

funções se prolongam no tempo é porque há a necessidade das mesmas de 

forma permanente  no órgão ou serviço, sendo estes abrangidos pelo lei geral do 

trabalho em funções públicas, sendo que nas relações laborais com outras 
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entidades existe um contrato que poderá estar abrangido pelo Código do 

Trabalho.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----No âmbito das autarquias locais, referiu que nas situações de exercício de 

funções relativamente às quais exista decisão do respetivo órgão executivo que 

reconheça que as mesmas correspondem a necessidades permanentes e que o 

vínculo jurídico é inadequado, consideram-se verificados estes requisitos para 

efeitos do disposto no n.º 1 e 2 do art.º 2º do diploma acima referido. Referiu a 

existência de duas questões importantes neste diploma que incidem sobre a 

necessidade permanente e o vínculo jurídico, sendo que relativamente a este 

último as pessoas têm uma determinada relação com o município, porém não têm 

vínculo, logo é inadequado.-----------------------------------------------------------------------

-----Referiu ainda, que a legislação em questão, abrange as pessoas supra 

mencionadas, que exerçam ou tenham exercido as funções em causa, no período 

entre 1 de janeiro e 4 de maio de 2017, ou parte dele, e durante pelo menos um 

ano à data do início do procedimento concursal de regularização. --------------------

-----Mais referiu, que nas autarquias locais, nos procedimentos concursais que 

sejam abertos no respetivo órgão, serviço ou autarquia, podem ser opositores as 

pessoas que tenham exercido funções nas condições referidas nas alíneas a) ou 

b) do número 1 do art.º 3º da citada lei, reconhecidas como satisfazendo 

necessidades permanentes, sem vínculo adequado, reconhecidas pelo respetivo 

executivo.  Referiu que o número abrange as pessoas a que se refere o n.º 1 do 

artigo 2.º que exerçam ou tenham exercido as funções em causa, não fazendo 

alusão que terão que ser em simultâneo as alíneas a) e b) que citou; ”a)  No 

período entre 1 de janeiro e 4 de maio de 2017, ou parte dele, e durante pelo 

menos um ano à data do início do procedimento concursal de regularização; e na 

alínea b) Nos casos de exercício de funções no período 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”. Segundo estas alíneas, é seu 
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entendimento a existência de alguma distinção.--------------------------------------------

-----Prosseguiu, referindo que para efeitos de abertura dos procedimentos 

concursais para regularização extraordinária, os respetivos mapas de pessoal, 

caso os postos de trabalho correspondentes a atividades de natureza permanente 

não ocupados sejam em número insuficiente, são aumentados em número 

estritamente necessário para corresponder às necessidades permanentes 

reconhecidas pelo órgão executivo. Referiu que só se procede à abertura de 

procedimentos concursais para os lugares que são estritamente necessários e 

devidamente identificados.------------------------------------------------------------------------

-----Quanto ao processo de verificação, referiu que se o vínculo é precário ou não, 

incide sobre a situação atual, mais precisamente sobre a situação existente em 

qualquer momento do período de 1 de janeiro de 2017 a 4 de maio de 2017. Para 

a apreciação das situações de exercício efetivo de funções em necessidades 

permanentes, presume-se a inadequação do vínculo se na relação entre o 

trabalhador que presta atividade e a entidade que dela beneficia, se verificarem 

algumas das seguintes características, de acordo com a Portaria n.º 150/2017, de 

3/5, no n.º 5 art.º 3º:---------------------------------------------------------------------------------

-----a) “A atividade é realizada em local pertencente ao seu beneficiário ou por ele 

determinado”, facto que acontece.--------------------------------------------------------------

-----b) “Os equipamentos e instrumentos de trabalho, utilizados pertencem ao 

beneficiário da atividade; ou seja, o trabalhador exerce funções por conta do 

município”---------------------------------------------------------------------------------------------

-----c) “O trabalhador observa horas de início e termo da atividade laboral, 

determinadas pelo beneficiário da mesma”, i.e., os trabalhadores ao serviço da 

Câmara Municipal estão sujeitos ao cumprimento de horário de trabalho.-----------

-----Mais referiu, que existindo um número de trabalhadores, que embora não 

vinculados ao Município por qualquer tipo de contrato de trabalho, mas que se 

encontram a desempenhar funções permanentes no mesmo, através de contratos 

existentes com outras entidades, prefigurando uma situação de falso 

“outsourcing”, que pelos anos em que se encontram nessa situação, cumprem de 
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facto uma necessidade permanente do município, tendo estado subordinados à 

hierarquia dos serviços.----------------------------------------------------------------------------

----Assim, verificando-se que um determinado número de trabalhadores tem 

exercido funções que correspondem ao conteúdo funcional de carreiras gerais ou 

especiais os quais satisfazem necessidades permanentes da autarquia, estando  

sujeitos ao poder hierárquico, à disciplina ou direção do órgão e que o vínculo 

jurídico não é o adequado, desenvolvendo a sua atividade em local pertencente 

ao município ou por ele determinado com os equipamentos e instrumentos de 

trabalho utilizados pertencem ao município e observado o cumprimento de horas 

de início e termo da sua prestação laboral, determinada pelo município, o senhor 

Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio propôs que:------------------------

-----a) Sejam identificados todos os trabalhadores que se encontram 

eventualmente abrangidos pelas situações mencionadas na presente proposta, 

que se encontram a prestar serviço efetivo no município, ao abrigo de qualquer 

tipo de contrato com entidades externas, que satisfaçam necessidades 

permanentes da autarquia, sem o vínculo jurídico adequado.---------------------------

-----b) Posteriormente, o executivo municipal reconheça aquela situação para 

efetivação de todos os procedimentos posteriores no âmbito do Dec.Lei n.º 

112/2017, de 29/12.--------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que, sobre a criação de oportunidades de 

empregabilidade, foi a pessoa que, desde a primeira hora, criou as mesmas, 

através de algumas medidas, tanto ao nível de estágios curriculares, como de 

estágios profissionais, sendo estes o princípio para que, posteriormente, lhes 

tivesse sido criada a oportunidade de exercerem funções através das medidas 

CEI  e CEI+ na sequência dos serviços terem comunicado que a presença dessas 

pessoas se tratava de uma necessidade permanente dos serviços, tendo 

enumerado alguns casos.-------------------------------------------------------------------------

-----Referiu ainda, que quando foi presente em sede do Executivo todas as 

situações abrangidas pelo Dec. Lei n.º 112/2017, de 29/12, foi sua posição que 

todas as outras situações não enquadráveis no citado normativo legal, careciam 
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de ser definitivamente resolvidas, tendo para o efeito solicitado aos serviços a 

elaboração de estudo sobre todas as situações existentes como sendo  

necessidades permanentes e efetivas. Salientou que, aquando a discussão das 

situações precárias, foram dados vários exemplos de posições tomadas por 

outros municípios, sendo que em alguns dos casos houve um reconhecimento 

situações precárias bastante significativo, por ser entendimento político 

enquadrar todas as situações que consideram precárias, pelo que 

simultaneamente tiveram que dotar o orçamento municipal com um valor bastante 

considerável. Lembrou que no que concerne a despesas com o pessoal, foi em 

mandatos anteriores criticada pelos senhores Vereadores eleitos pelo Grupo de 

Cidadãos Eleitores Independentes por Góis pelos montantes despendidos 

aquando a apresentação da Prestação de Contas. Porém, referiu que foi sempre 

sua posição que se as pessoas exercem funções na autarquia é porque 

efetivamente são necessárias, reiterando a sua posição, estará na linha da frente 

a defender, como sempre defendeu, que estas situações sejam regularizadas a 

bem de todas as pessoas.-------------------------------------------------------------------------

-----Mais referiu, que pela proposta do senhor Vereador António Rui de Sousa 

Godinho Sampaio existem situações passíveis de enquadramento na referida 

legislação, pelo que deverão as mesmas ser presente ao Executivo no sentido de 

serem analisadas.----------------------------------------------------------------------------------- 

-----O senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio referiu que a 

única questão que se coloca é não existir qualquer vínculo com a Câmara 

Municipal, sendo o vínculo com uma entidade externa. Acrescentou que se trata 

da questão que não foi assumida ipsis verbis, que é um “outsourcing”, i.e., há 

pessoas a prestarem funções para a Câmara Municipal mas vinculadas a uma 

entidade externa, sendo que estas reúnem todas as condições para serem 

consideradas precárias, porém não têm um vínculo direto com a Câmara 

Municipal.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente ainda sobre a Lei nº112/2017, de 29 de dezembro, deu 

conhecimento de uma comunicação da DGAL, remetida à Câmara Municipal no 
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p.p. 25.05.18. no que concerne a alguns procedimentos a tomar sobre esta 

matéria.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Usou da palavra o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues 

referindo que ao abrigo da Lei nº112/2017, de 29 de dezembro, em sede do 

Executivo foram reconhecidas catorze situações, entendendo que a presente 

proposta consubstancia-se na identificação dos trabalhadores que se encontram, 

eventualmente, abrangidos nestas situações, pelo que  primeiramente deverá ser 

presente a listagem solicitada na proposta e, posteriormente, o Executivo tomar 

uma posição.------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que irá dar indicações aos serviços para que 

seja elaborada a referida listagem para que o assunto possa ser inserido na 

ordem de trabalhos da reunião ordinária da Câmara Municipal do dia 12.06.18.--- 

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

identificados todos os trabalhadores que se encontram eventualmente abrangidos 

pelas situações mencionadas na presente proposta, que se encontram a prestar 

serviço efetivo no município, ao abrigo de qualquer tipo de contrato com entidades 

externas, que satisfaçam necessidades permanentes da autarquia, sem o vínculo 

jurídico adequado.-----------------------------------------------------------------------------------  

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

3.15 – MANUAL DE CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS 2017/PROPOSTA – A 

senhora Presidente referiu que em cumprimento com o disposto no nº 6 do artigo 

75º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro (Regime Financeiro das Autarquias 

Locais e das Entidades Intermunicipais - RFALEI), com as alterações introduzidas 

pelas Leis nº 82-D/2014, de 31 de dezembro, 69/2015, de 16 de julho, 132/2015, 

de 4 de setembro, 7-A/2016, de 30 de março, 42/2016, de 28 de dezembro e 

114/2017, de 29 de dezembro, o Município de Góis apresenta demonstrações 

financeiras consolidadas, uma vez que “devem (…) ser consolidadas, na 

proporção da participação ou detenção, as empresas locais (…) que integrem o 

setor empresarial local (…) independentemente da percentagem de participação 

ou detenção do município …”. Mais referiu, que de acordo com as disposições 
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previstas na Portaria nº 47/2010, de 1 de julho, a qual aprovou a Orientação nº 

1/2010, designada de “Orientação genérica relativa à consolidação de contas no 

âmbito do setor público administrativo”, torna-se necessário a elaboração do 

Manual de Consolidação, como instrumento orientador e estruturante de apoio ao 

processo de consolidação de contas. De referir ainda que, na preparação do 

referido Manual foi ainda considerada a Nota explicativa do Subgrupo de Apoio 

Técnico na Aplicação do POCAL (SATAPOCAL) designada como “Consolidação 

de Contas pelos Municípios – Instruções para o exercício de 2014”, datada de 

maio de 2015, devidamente conjugada com a Nota explicativa do SATAPOCAL 

designada como “Consolidação de Contas pelos Municípios – Instruções para o 

exercício de 2010” (cuja última revisão data de 16.05.2011).----------------------------

-----Face ao exposto, a senhora Presidente referiu que de acordo com o 

estipulado na alínea k) do nº 1 do artigo 33º da Lei nº 75/2013, de 12 de Serviços 

Financeiros 2 setembro, com as alterações introduzidas pelas Leis nº 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, o  Manual de Consolidação de Contas de 2017 deverá ser objeto 

de aprovação do Órgão Executivo, tendo para o efeito apresentado o mesmo, o 

qual constitui o Anexo I da presente Ata.------------------------------------------------------

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

Manual de Consolidação de Contas de 2017.----------------------------------------------- 

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

3.16 – DÍVIDAS DE TERCEIROS/PAGAMENTO A PRESTAÇÕES/PROPOSTA 

– Foi presente a informação nº 44 do Serviço Administrativo/Águas e Saneamento 

– DAG, datada de 24.05.18, relativa à proposta de pagamento em prestações de 

dívidas de terceiros ao Município de Góis, na qual o consumidor nº14330 da 

freguesia de Vila Nova do Ceira, solicita autorização para proceder ao pagamento 

em prestações da dívida relacionada com a prestação de serviços de água e 

resíduos.-----------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

abrangida pela alínea anterior”,  o senhor Vereador Mário Barata Garcia não 

participou na votação.------------------------------------------------------------------------------

3.17 – 9ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018 – Em conformidade com o 

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

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

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

deliberou, por unanimidade, aprovar a 9ª alteração ao Orçamento Municipal para 

o Ano de 2018, que importa, no orçamento da parte da despesa, em 104.750,00€ 

(cento e quatro, setecentos e cinquenta euros) tanto nos reforços como nas 

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

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

3.18 – 9ª 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 9ª alteração às Grandes Opções do Plano para o Ano de 

2018, que importa em 30.000,00€ (trinta mil euros) nos reforços  e 54.750,00€ 

(cinquenta e quatro mil, setecentos e cinquenta euros) nas anulações, cuja cópia 

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

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

3.19 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL – A senhora Presidente 

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

capital, datado do dia vinte três de maio do ano em curso, cujo documento 

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

3.19.1 – Fábrica da Igreja Paroquial da Freguesia do Colmeal – A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 
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transferência de capital no montante de dez mil euros, sendo a finalidade as obras 

de reconstrução da capela de Nossa Senhora da Luz na aldeia de Ádela, 

Colmeal.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.20 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – A senhora Presidente 

levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno de transferências 

correntes, datado do dia três de maio do ano em curso, cujo documento constitui 

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

3.20.1 – CIM-RC –  A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

aprovar a referida transferência de capital no montante de setecentos e setenta e 

seis euros e dezassete cêntimos, sendo a finalidade a comparticipação financeira 

relativa ao projeto “Programa Intermunicipal de Modernização Administrativa”.---- 

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

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

total de movimentos da tesouraria do dia vinte e oito de maio do ano em curso, 

no montante de um milhão, novecentos e oitenta e cinco mil, quatrocentos e 

setenta e quatro euros e noventa e cinco cêntimos.--------------------------------------- 

4 – APROVAÇÕES EM MINUTA: INFARMED/PEDIDO DE PARECER;  

ASSEMBLEIA MUNICIPAL DE FIGUEIRA CASTELO RODRIGO/PROPOSTA DE 

ESTATUTO DOS TERRITÓRIOS CONTINENTAIS/MOÇÃO; ACAMPAMENTO 

OCASIONAL/SECRETARIADO DIOCESANO DA PASTORAL DA DIOCESE DE 

COIMBRA; EDP/REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA; GLÓRIA RIBEIRO/PEDIDO DE 

EMISSÃO DE CERTIDÃO PARA EFEITOS DO ARTº. 54 DA LEI Nº91/95; MINUTA DO 

CONTRATO "INTERVENÇÕES PRIORITÁRIAS DE PROTEÇÃO DOS RECURSOS 

HÍDRICOS DEVIDO AOS INCÊNDIOS FLORESTAIS OCORRIDOS DE 17 A 24 DE 

JUNHO DE 2017 NO CENTRO DE PORTUGAL"; OBRAS PARTICULARES/EZEQUIEL 

FERNANDO MESQUITA DA COSTA CAMPOS E ANTÓNIO MESQUITA DA COSTA 

CAMPOS; OBRAS PARTICULARES/ANTÓNIO PAULO FERREIRA BARATA LIMA; 

OBRAS PARTICULARES/NUNO MIGUEL MÁXIMO DOS SANTOS; ANTÓNIO RUI DE 

SOUSA GODINHO SAMPAIO/LEI Nº112/2017, 29.12/PROPOSTA; ANTÓNIO RUI DE 

SOUSA GODINHO SAMPAIO/LEI Nº112/2017, 29.12/PROPOSTA; MANUAL DE 
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CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS 2017/PROPOSTA; DÍVIDAS DE 

TERCEIROS/PAGAMENTO A PRESTAÇÕES/PROPOSTA; 9ª ALTERAÇÃO AO 

ORÇAMENTO/ANO 2018; 9ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018; MAPA DE 

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL; MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.------ 

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

encerrada a reunião, pelas dezasseis horas e quinze minutos, da qual, para 

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

 

                 Presidente da Câmara Municipal,                      A Secretária, 

                 ________________________                      _______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


