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A T A  D A  R E U N I Ã O  D E  

V I N T E  E  Q U A T R O  D E  J U L H O  D E  2 0 1 8  

 
 

-----No dia vinte e quatro de julho 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 – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE DISTINÇÃO HONORÍFICA/MEDALHA DE 

SERVIÇO PÚBLICO----------------------------------------------------------------------------------------- 

3.3 – GÓIS MOTO CLUBE/PLANO DE PREVENÇÃO E 

SEGURANÇA/CONCENTRAÇÃO INTERNACIONAL DE MOTOS---------------------------- 

3.4 – VICENTE&VICENTE/PAGAMENTO DO PAVILHÃO DO LOTE 1 DA ZONA 

INDUSTRIAL DE GÓIS-------------------------------------------------------------------------------------- 

3.5 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE DONATIVOS 

FINANCEIROS – CONTA SOLIDÁRIA/PROJETO-------------------------------------------------- 

3.6 – GRATUITIDADE DOS CADERNOS/FICHAS DE ATIVIDADES DOS 1º E 2º 

CICLOS DO ENSINO BÁSICO/PROPOSTA---------------------------------------------------------- 
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3.7 – REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM)/PRORROGAÇÃO DO 

PRAZO DE ELABORAÇÃO------------------------------------------------------------------------------- 

3.8 – RESTABELECIMENTO DA FLORESTA AFETADA POR AGENTES BIÓTICOS 

E ABIÓTICOS OU ACONTECIMENTOS CATASTRÓFICOS – INCÊNDIOS DE JUNHO 

DE 2017/MINUTA DE CONTRATO---------------------------------------------------------------------- 

3.9 – PROGRAMA BEM – BENEFICIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

MUNICIPAIS/REQUALIFICAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GÓIS---------------- 

3.10 – OBRAS PARTICULARES/ANTÓNIO ALMEIDA------------------------------------------- 

3.11 – OBRAS PARTICULARES/CARLOS MANUEL FONTES DE ALMEIDA------------- 

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

EXTRAORDINÁRIA DOS VÍNCULOS PRECÁRIOS/ADITAMENTO ÀS 

DELIBERAÇÕES DE 07.03.18 E DE 20.04.18------------------------------------------------------- 

3.13 – 13ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018------------------------------------------- 

3.14 –  13ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018------------------------------------------------------- 

3.15 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES/RATIFICAÇÃO------------------------ 

3.15.1 – RAIZVANGUARDA------------------------------------------------------------------------------ 

3.16. – 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 conforme acordado o senhor 

Arquiteto Carlos Santos da Pura Arquitetos, empresa responsável pela 

elaboração do Projeto de Requalificação da Praça da República e Ruas 

Envolventes, irá fazer uma breve apresentação  do projeto.----------------------------

------Dada a palavra, o senhor Arquiteto Carlos Santos apresentou em traços 

gerais o Enquadramento Geral; o Enquadramento Regular e Condicionantes; o 

Diagnóstico da Situação Atual; os Objetivos e Princípios de Conceção, bem 

como a Descrição Geral da Proposta (Principais Ações a Realizar, Pavimentos, 

Elementos Construídos, Equipamentos e Mobiliário Urbano, Corrimãos, 

Instalações Elétricas e de Serviço Público, Rede de Telecomunicações, Rede de 
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Drenagem de Águas Pluviais, Rede de Drenagem de Esgotos, Rede de 

Abastecimento de Água, Rede de Segurança Contra Incêndio e Fonte 

Luminosa).-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente agradeceu a presença e as explicações do Técnico da 

Pura Arquitetos.--------------------------------------------------------------------------------------

-----Prosseguiu, dando conhecimento que o Município de Penacova numa ótica 

de sensibilizar e dar a conhecer o trabalho desenvolvido pela ADESA irá 

realizar, no dia 27.07.18,  uma demonstração pública do Parque de Máquinas da 

ADESA, no  lugar da Espinhal, pelas 11.00 horas, iniciativa que contará com a 

presença do senhor Secretário de Estado da Proteção Civil, Eng.º José Artur 

Tavares Neves, pelo que convidou o Executivo a associar-se a este momento.--- 

-----Mais deu conhecimento que, no dia 02.08.18, irá realizar-se a assinatura do 

Protocolo de Colaboração entre a empresa ALTRI Florestal, S.A., o Município de 

Góis e a Associação Florestal do Concelho de Góis, cerimónia que terá lugar no 

Parque de Lazer do Baião, pelas 15.30 horas. Deu conhecimento que o referido 

protocolo objetiva regular os termos e condições em que se desenvolverá a 

colaboração das três entidades envolvidas, tendo em vista reduzir os riscos de 

incêndios e criar condições e constituir uma cadeia de valor para o 

aproveitamento e valorização energética de biomassa florestal  residual no 

território do município. Acrescentou, que este tem também como objetivo 

promover o reforço de competências profissionais, a solidificação das estruturas 

associativas, o desenvolvimento de boas práticas e a integração destas ações 

numa política integrada de desenvolvimento rural e local, tendo para o efeito 

dado conhecimento das obrigações de todas as partes envolvidas neste 

protocolo.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

------Sobre o assunto relativo à ligação de esgotos domésticos no Parque 

Municipal, deu conhecimento que solicitou aos serviços a apresentação de uma 

proposta concreta,  tendo em conta a área residencial envolvente para que no 

futuro não traga qualquer tipo de constrangimento nesta zona. Sobre o assunto 
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relativo ao sistema de supressão de incêndios grupo hidropressor do Parque 

Municipal, deu conhecimento que reuniu, conjuntamente com o senhor 

Consultor Jurídico, Dr.º Pedro Pereira Alves, e sua colega, Dr.ª Helena Mateus, 

com a empresa a quem foi adjudicada a empreitada e com o autor do projeto, no 

sentido de ter informação suficiente para que através de parecer jurídico o 

Executivo possa vir a tomar uma posição sobre o assunto. ----------------------------- 

-----Terminou, renovando o agradecimento a todos que colaboraram e se 

associaram à XXIIª edição do Góis Oroso Arte, realçando que devido às 

condições atmosféricas que se fizeram sentir no final de domingo à tarde a 

programação desta noite teve que ser alterada, tendo apenas sido realizado o 

espetáculo do artista Hélder Bruno e seus Convidados na Casa da Cultura de 

Góis, agradecendo a forma voluntária de todos que deram o seu contributo na 

deslocalização do mesmo. Quanto ao espetáculo do Grupo Ginga, informou que 

o mesmo integra o Programa das Festas do Município, sendo que irá ser 

agendada nova data para o espetáculo Piromusical.-------------------------------------- 

-----Ainda na sequência das intempéries dos últimos dias, que originaram 

problemas na zona de captação do Rio Ceira, não se encontrando com as 

condições adequadas para o abastecimento de água à população da vila de 

Góis, informou que estão viaturas dos Bombeiros Voluntários de Góis a 

efetuarem o transporte de água a partir da zona de captação de Ponte do Sótão, 

na freguesia de Góis, tendo sido um desses veículos apetrechado com uma 

cisterna cedida pelos Bombeiros Voluntários de Vila Nova de Poiares, sendo 

que também estão a colaborar nesta operação os Bombeiros Voluntários de 

Condeixa, pelo que dirigiu o seu reconhecido agradecimento a todos quanto se 

associaram ao Município de Góis neste processo.----------------------------------------- 

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

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – Interveio o senhor 

Vereador José Alberto Domingos Rodrigues questionando sobre os 

procedimentos tomados junto da Altice PT sobre a falta de comunicações, 
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nomeadamente de internet nas aldeias de Ádela e Açor na União das 

Freguesias de Cadafaz e Colmeal.------------------------------------------------------------- 

------Sobre esta questão, a senhora Presidente informou que a Câmara 

Municipal no p.p. dia 19.07.18, remeteu comunicação à empresa solicitando 

esclarecimentos sobre a falta de restabelecimento das comunicações nas 

aldeias afetadas pelos incêndios no concelho de Góis, tendo nesse mesmo dia 

obtido como resposta que já se encontravam a analisar a situação e que, 

brevemente, iriam entrar em contacto com o Município de Góis.----------------------- 

-----O senhor Vereador continuou a sua intervenção, questionando sobre o ponto 

de situação das limpezas das faixas de gestão de combustível da 

responsabilidade da Câmara Municipal, nomeadamente a da estrada do Vale do 

Ceira, realçando que a estrada de acesso à localidade de Carcavelos além de 

necessitar das respetivas limpezas, o piso, em algumas zonas, carece de ser 

reparado. E por falar nesta localidade, dirigiu em nome da população um 

agradecimento à Câmara Municipal pelo trabalho efetuado no imóvel em 

avançado estado de degradação.---------------------------------------------------------------

-----Terminou, solicitando o ponto de situação sobre a última visita da Comitiva 

do Fundo Norueguês, no âmbito do projeto “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”.-----------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que há um conjunto de trabalhos que 

presentemente estão a ser efetuados no âmbito da limpeza das faixas de gestão 

de combustível, sendo que após términus dos trabalhos na EN2, será dado 

início às limpezas do Vale do Ceira. ----------------------------------------------------------- 

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

quanto ao assunto das limpezas das faixas de gestão de combustível apraz-lhe 

mencionar que é vergonhoso visualizar que algumas estradas nacionais que 

atravessam o nosso concelho ainda se encontram sem qualquer tipo de 
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intervenção, sugerindo que para o efeito que seja tomado algum procedimento 

junto da administração central. Ainda sobre esta temática, referiu que sobre a 

limpeza na parte envolvente de algumas aldeias, apesar de nas propriedades de 

privados ter que ser efetuada pelos mesmos, é certo que a Câmara Municipal 

também tem alguma responsabilidade, nomeadamente, no que concerne à 

fiscalização, bem como, em substituir-se aos proprietários, procedimento que 

em nada é fácil, não compreendendo qual o trabalho de algumas entidades 

florestais que andam diariamente em campo, pelo que sugeriu que se coloque 

esta questão à competente entidade.---------------------------------------------------------- 

------Prosseguiu, referindo que no âmbito do Góis Oroso Arte alguns espetáculos 

decorreram no Largo Francisco Inácio Dias Nogueira (Largo do Pombal), pelo 

que apraz-lhe mencionar a sua insatisfação relativamente aos canteiros ali 

existentes, porquanto estão demasiado descuidados, faltando flores nos 

mesmos, as quais embelezariam todo o espaço, realçando que se trata de um 

trabalho que deverá ser feito em toda a vila de modo a ornamentá-la ainda mais. 

-----Terminou, referindo que apesar de não ser a primeira vez que o rio Ceira 

não se encontra em condições capazes de satisfazer a época balnear, é seu 

entendimento que existindo outras zonas balneares no concelho que estão a ser 

difundidas na página do Facebook do Município, as mesmas deveriam ser de 

também divulgadas em alguns espaços emblemáticos da vila e do concelho de 

forma a quem nos visita possa usufruir destas nas suas horas de lazer.------------

------Sobre as questões apresentadas pela senhora Vereadora, a senhora 

Presidente informou que já tomou alguns procedimentos junto da entidade 

responsável pelas estradas nacionais, realçando o facto de também ter que 

tomar diligências junto do ICNF para verificar a situação apresentada. Quanto 

ao embelezamento dos jardins existentes na vila, informou que já reivindicou 

essa situação junto dos serviços municipais para que efetuem esse trabalho. 

Sobre a divulgação das zonas balneares do concelho, informou que o Posto de 

Turismo fez um trabalho de excelência, através das redes sociais da Câmara 
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Municipal, de forma a dar conhecimento de todas essas zonas, subscrevendo a 

sugestão apresentada por forma a dar uma maior visibilidade a todas estas 

zonas de lazer.--------------------------------------------------------------------------------------- 

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

referindo que, na última reunião da Câmara Municipal, o Executivo deliberou 

distinguir com a Distinção Honorífica – Medalha do Concelho a 

Cooperativa Social e Agro-Florestal de Vila Nova do Ceira e a FILVAR – 

Filarmónica Varzeense, pelo que, não tendo estado presente, concorda com a 

referida condecoração pelo meritório trabalho que ambas desenvolvem no 

nosso concelho, dentro das suas áreas de intervenção.---------------------------------- 

------Referiu que, cumpridos nove meses deste mandato, é sua intenção fazer o 

ponto de situação sobre aquilo que tem sido o mesmo, realçando duas questões 

que o preocupam e são recorrentes. Isto é, os assuntos são sistematicamente 

abordados em sede do Executivo, entendendo que tal, reside sobretudo numa 

falha na gestão da comunicação por parte do município, o que é visível, 

porquanto também o Executivo não tem informação suficiente sobre os diversos 

procedimentos que se encontram a ser realizados, bem como a própria 

população residente, prática que é normal e usual em alguns municípios, para 

que se possam inteirar do funcionamento da autarquia onde residem. A outra 

questão, prende-se com a demora nas respostas às solicitações por parte dos 

munícipes e outros, havendo situações em que nem sequer é dada resposta. É 

seu entendimento que se trata de uma postura que urge alterar o mais breve 

possível, em virtude de se tratar de uma obrigação legal, tendo para o efeito 

apresentado um exemplo de alguém que pertence a uma coletividade e que já 

remeteu algumas solicitações à Câmara Municipal e até à data ainda não obteve 

qualquer resposta. Renovou as suas palavras no que concerne à existência de 

prazos para cumprimento das respostas às diversas solicitações, pelo que se 

em alguns casos a resposta carecer de mais dias deverá ser remetida essa 
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mesma informação, numa ótica de respeito pelo cidadão e para não trazer 

qualquer tipo de constrangimento sobre o funcionamento dos serviços.------------- 

-----Sobre o estado em que se encontra o rio Ceira, fez referência aos 

comunicados publicados na imprensa, realçando o esclarecimento realizado 

pela APA -  Agência Portuguesa do Ambiente, no qual são mencionados os 

factos que estão na sua origem, sem concretizar o fator que originou o 

arrastamento das terras, se teve origem na mobilização do solo ou se apenas 

teve a ver com a erosão do mesmo provocada pelos incêndios, ficando a dúvida  

sobre a causa que originou o estado atual da água do rio. É certo que existem 

uma série de questões que estão a prejudicar-nos e que trazem alguns 

constrangimentos, sobretudo nas zonas classificadas como Praias Fluviais, 

nomeadamente, em termos de fluxo de pessoas, aproveitando a oportunidade 

de se estar a referir a este assunto para enaltecer, o senhor Jorge Lucas, no 

trabalho de divulgação que tem realizado ao nível das redes sociais, das zonas 

de lazer, entre outros espaços, que poderão ser visitados no concelho, 

incentivando desta forma a visita de turistas ao nosso concelho. Porém, é 

sabido por todos que as outras zonas balneares existentes no nosso concelho, 

em outras localidades, são pequenas não podendo ser utilizadas de forma 

massiva como as Praias Fluviais da Peneda e das Canaveias, sendo de facto  

um problema muito grave e preocupante, que prejudica o concelho em termos 

turísticos, mas que também tem outras questões adjacentes que nos devem 

preocupar a todos. Não devemos estar centrados apenas no rio, que apesar de 

em outros anos ser o cartão de visita da vila, este ano infelizmente, tal não 

acontece, pelo que é seu entendimento que todos os outros espaços que podem 

ser visitados, estejam nas devidas condições, incluindo os espaços verdes, o 

que não se verifica. Face ao exposto, reportou algumas situações que em nada 

abonam a imagem que desejamos passar a quem nos visita,  nomeadamente, o 

passeio pedonal entre a Peneda e o Pé Escuro, porquanto não reúne condições 

de segurança para nele se circular, mesmo, tendo tábuas partidas e deslocadas, 
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sendo do seu conhecimento a existência de acidentes neste circuito, pelo que 

não podemos convidar a visita a Góis, quando os espaços não reúnem 

condições propícias a serem visitados, como é o caso deste passeio pedonal 

pelo que se trata de uma situação cuja reparação urge ser feita de imediato. 

Sobre o painel com alguns monumentos de Góis, junto à esplanada, referiu que 

lamenta que até à data nada tenha sido feito para que este honrasse quem o 

pintou, realçando que apenas teve uma intervenção ao nível de colocação de 

algumas tábuas no mesmo para tapar a degradação, pelo que na sua ótica, se 

não há possibilidade de intervenção no mesmo, deveria ser efetivamente 

tapado. Ainda sobre esta zona de lazer, referiu a existência de alguns banhistas 

no rio, apesar de ter sido colocado no local painel informativo que não 

aconselha a banhos, é do seu conhecimento que uma pessoa já se magoou na 

parte de cima do açude, salientando que quando das obras de beneficiação 

deste, o piso necessitava de intervenção, porquanto estava irregular e perigoso 

com as pedras pontiagudas ali existentes, sendo um fator propício a alguns 

acidentes, pelo que poderá a Câmara Municipal vir a ser responsabilizada por 

este facto, por não haver informação suficiente sobre o estado em que se 

encontra o piso do rio. Mais referiu, que as casas de banho existentes nesta 

praia fluvial, propriedade da Câmara Municipal, também necessitam de ser 

intervencionadas.------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto ao Parque do Cerejal, referiu a existência de ervas nos dois lados da 

ponte, não tendo conhecimento se as lamas existentes na levada foram 

removidas, bem como se já se procedeu ao arranjo e limpeza dos equipamentos 

(assador e lava louças) ali existentes. De igual modo, fez referência à existência 

de muita vegetação na rua da Casa da Natureza do lado do Agrupamento de 

Escolas de Góis, bem como um número significativo de folhas secas junto à 

berma de ambos lados da via há já algum tempo, pelo que caso poderia ser 

utilizada a varredoura para efetuar esse trabalho. -----------------------------------------

-----Quanto ao muro da entrada da vila, referiu que efetivamente já se procedeu 



 
                                                     

M U N I C Í P I O  D E  G Ó I S   
 

 

10 

 

à pintura deste que ficou substancialmente melhor, porém poderiam ter 

embelezado o mesmo com a plantação de algumas flores no canteiro que lá 

existe.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Concluiu, referindo que os assuntos objeto de intervenção são pequenas 

coisas, que vão ao encontro das palavras referidas pela senhora Presidente, 

pois que, o cuidado que se tiver com estes pequenos pormenores, valorizam a 

vila de Góis, estão à vista de toda a gente, pelo que deve haver a sensibilidade 

para isso, porque o turismo também passa por isto, uma vez que, quando 

visitamos outras localidades, o que nos salta à vista é a forma cuidada como 

elas estão, sendo um cartão de visita para quem passa.---------------------------------  

-----A senhora Presidente agradeceu as palavras do senhor Vereador António 

Rui de Sousa Godinho Sampaio realçando entristecer-se por alguns assuntos 

serem  objeto do intervenção demasiadas vezes, porém apraz-lhe informar que 

no que concerne ao passeio pedonal deu indicações ao encarregado do serviço 

de carpintaria para proceder às reparações necessárias para esta época 

balnear, uma vez que o passeio irá ser objeto de uma intervenção profunda 

após o verão por uma empresa do ramo, tendo obtido como resposta que iriam 

efetuar uma reparação digna a qual iria ser segura a quem por ali passeia, tendo 

posteriormente sido informada que a intervenção já teria sido efetuada, pelo que 

face às palavras do senhor Vereador e ao respetivo registo fotográfico informou 

que irá tomar as devidas diligências junto dos serviços. No que concerne à 

comunicação entre os serviços municipais e o exterior, referiu que se trata de 

uma luta que tem vindo a travar desde o ano de 2009, sendo que continuamente 

tem dado indicações aos serviços para que se dê uma resposta no período de 

dez dias, facto que na maioria dos casos ainda não resultou, ainda que 

constantemente dê essas indicações às chefias para que o funcionamento dos 

serviços melhore substancialmente.------------------------------------------------------------ 

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

as intervenções é-lhe difícil proferir algumas palavras sobre as situações 
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apontadas, realçando que quem tem que gerir todas estas situações, tem de 

estabelecer prioridades, havendo no decorrer de algumas situações 

contingências que não podemos prevenir nem antecipar, sendo este ano atípico 

face às condições atmosféricas, o que levaram a que  tivéssemos que intervir 

duas vezes nas praias fluviais galardoadas, sendo um facto que continuamos 

com algumas dificuldades, realçando que há um trabalho redobrado para os 

trabalhadores dos serviços externos. Mais referiu, que dos factos apontados 

pelo senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio a área que a 

Câmara Municipal deverá melhorar substancialmente é sem dúvida os espaços 

verdes existentes, sendo que a redução de dois trabalhadores destas tarefas, 

um por transferência e outro por falecimento, em muito tem contribuído para não 

existir um trabalho mais elaborado na área da jardinagem. Quanto ao rio, referiu 

que se tem que proceder a uma intervenção para melhorar o fundo do rio, tendo 

tecnicamente já sido efetuada visita ao local, por forma a que sejam feitos os 

trabalhos necessários, contudo terá que ser uma situação que a seu tempo terá 

que ser resolvida. -----------------------------------------------------------------------------------

----Sobre esta questão do fundo do rio, a senhora Presidente informou que antes 

de iniciar a reunião da Câmara Municipal foi celebrada a assinatura com a 

empresa que irá realizar os trabalhos do açude 2 em Vila Nova do Ceira, tendo 

a sua pessoa exposto a situação do açude da Peneda, tendo a empresa 

disponibilizado a realizar algum trabalho de máquina no sentido de melhorar a 

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

-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia, prosseguiu salientando o trabalho 

meritório realizado pelo serviço de carpintaria da Câmara Municipal em todas as 

zonas balneares concelhias, por forma a que todos as possam desfrutar nas 

suas horas de lazer.-------------------------------------------------------------------------------- 

-----Continuou, referindo que a Cooperativa Social e Agro-Florestal de Vila Nova 

do Ceira deliberou em assembleia geral aprovar uma UGF – Unidade de Gestão 

Florestal, a qual visa promover e facilitar a gestão conjunta dos espaços 
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florestais contínuos, preferencialmente no minifúndio e pelos próprios 

proprietários agregados, segundo os princípios da gestão florestal sustentável, 

em áreas que permitam proporcionar a valorização e rendibilidade adequada 

dos ativos.-------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Concluiu, referindo que no que concerne  ao projeto “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”, o que ficou acordado 

é que irá ser realizada reunião para definição de medidas concretas para as 

áreas que irão ser intervencionadas, pelo que oportunamente serão prestadas 

mais informações sobre este projeto.---------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente endereçou as felicitações à Cooperativa Social 

e Agro-Florestal de Vila Nova do Ceira pela criação de uma Unidade de Gestão 

Florestal, sendo nesse modelo de trabalho que se revê, porquanto há uma 

equipa que entendeu criar uma estratégia para dinamizar uma área, entendendo 

que em outras áreas deverão também ser as instituições de direito privado a 

fomentar a adoção de modelos de gestão conjunta  que visem a valorização da 

referida área de intervenção por forma a existir uma maior rentabilização da 

mesma.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Terminou, referindo que é comum ser somente sinalizado alguns aspetos 

negativos com que a Câmara Municipal se depara, contudo salientou muitos dos 

aspetos positivos, os quais somente são sinalizados por uma minoria que 

reconhece o trabalho realizado pela autarquia aos mais diversos níveis, tendo 

apresentado como exemplo o protocolo que irá ser celebrado entre o Município 

de Góis, a empresa ALTRI Florestal, S.A., o Município de Góis e a Associação 

Florestal do Concelho de Góis.------------------------------------------------------------------ 

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

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

-----a) Usou da palavra o senhor João Ribeiro mencionando a sua preocupação 
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relativamente à limpeza das faixas de gestão de combustível na aldeia de Vale 

de Godinho, uma vez que apesar de alguns proprietários já terem realizado 

algumas limpezas, existem terrenos que ainda não foram intervencionados, 

pondo em risco a população em caso de incêndio, pelo que solicitou a 

intervenção da Câmara Municipal neste processo.----------------------------------------- 

-----O senhor Vereador Mário Barata Garcia informou que no que concerne às 

propriedades privadas, terão que ser os donos das mesmas a efetuarem as 

respetivas limpezas, sendo que a Câmara Municipal só se substituirá aos 

mesmos nas zonas das estradas municipais  e na largura legalmente 

estabelecida, sendo que se os privados não efetuarem as limpezas ficaram 

sujeitos ao regime contraordenacional previsto legalmente.----------------------------- 

-----A senhora Presidente informou que quanto aos trabalhos de limpeza da 

responsabilidade da Câmara Municipal os mesmos irão ser realizados, 

salientando que estamos a trabalhar nesse sentido, sendo que quanto aos 

terrenos privados, os serviços municipais terão que entrar em contato de forma 

a que procedam às respetivas limpezas, sendo do seu conhecimento que por 

vezes há dificuldade em ter conhecimento da pertença dos mesmos, pelo que 

necessitam, em algumas situações, da prestimosa ajuda da população para a 

sua identificação.------------------------------------------------------------------------------------  

-----b) Usou da palavra o senhor Manuel Neves Martins, que na qualidade de 

Presidente da Assembleia Geral da Associação de Melhoramentos de Vale de 

Godinho, manifestou a necessidade de intervenção no escoamento de águas 

pluviais na rua Combatentes do Ultramar naquela povoação, uma vez que 

aquando intempéries a rua fica como que intransitável, sendo visível a 

quantidade de cascalho nesta o que torna perigoso quem por ali circula com 

veículos motorizados. Sobre a limpeza de faixas de gestão de combustível, 

referiu a necessidade de limpeza de algumas vias de acesso a outras 

povoações limítrofes, tendo para o efeito sinalizado as mesmas, uma vez que 

que em caso de incêndio podem ser condicionantes ao combate ao mesmo.------
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-----A senhora Presidente informou o munícipe que efetivamente a estrada que 

sinalizou na povoação de Vale de Godinho necessita de uma requalificação 

profunda, sendo no presente ano de todo o impossível, pelo que irá solicitar aos 

serviços para que verifiquem a situação exposta e que realizarem os trabalhos 

necessários. Quanto à limpeza das faixas de gestão de combustível sinalizadas, 

informou que efetivamente a par com outras situações a freguesia de Góis é 

uma prioridade, salientando que a Câmara Municipal encontra-se a realizar 

muitos trabalhos simultaneamente e que, oportunamente, também terão que 

proceder à limpeza dos que o munícipe sinalizou. ---------------------------------------- 

-----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 julho de dois mil e 

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

-----Em conformidade com o nº3, do artigo 34º do Código do Procedimento 

Administrativo, o senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio não 

participou na votação por não ter estado presente na sessão a que a mesma 

respeita.------------------------------------------------------------------------------------------------

3.2 – PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE DISTINÇÃO HONORÍFICA/MEDALHA 

DE SERVIÇO PÚBLICO – A senhora Presidente referiu que o artigo 15º do 

Regulamento das Distinções Honorificas do Município de Góis estabelece os 

pressupostos para atribuição da Medalha de Serviço Público e que se destina 

“(…) a agraciar trabalhadores que tenham prestado  serviço efetivo no Município 

e se tenham comportado com especial dedicação no exercício  da sua atividade 

e no desempenho da sua missão, não podendo portanto existir, averbado ao 

seu processo, qualquer nota desprestigiante”.----------------------------------------------

-----------Neste sentido, a  senhora Presidente propôs à  Câmara Municipal que 

delibere sobre a proposta de atribuição de Medalha de Serviço Público a Título 
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Póstumo ao senhor Frederico José Fernandes Barata Seco, trabalhador da 

Câmara Municipal que faleceu no ano de 2017. ------------------------------------------- 

-----Frederico José Fernandes Barata Seco nasceu a 04 de maio de 1970.---------

-----Ingressou no Quadro de Pessoal da Câmara Municipal através de 

Procedimento Concursal. A 12 de julho de 2000 é nomeado, provisoriamente, 

para exercer funções na categoria de Cantoneiro de Vias Municipais. A 12 de 

julho de 2001 é nomeado, definitivamente, exercendo as mesmas funções na 

categoria de Cantoneiro de Vias Municipais. A 18 de fevereiro de 2003, através 

de reconversão/reclassificação é-lhe reconhecido o direito à categoria de Bate-

Chapas. A 25 de janeiro de 2008, novamente através de 

reconversão/reclassificação é-lhe reconhecido o direito à categoria de Operário 

Altamente Qualificado em Mecânico.----------------------------------------------------------

------Por força da Lei nº12-A/2008, de 27 de fevereiro (Regime de Vinculação, de 

Carreiras e de Remunerações dos Trabalhadores que exercem Funções 

Públicas) a 1 de janeiro de 2009, passa à categoria de Assistente Operacional, 

mantendo-se no mesmo posto de trabalho  e exercício  de funções até à data do 

seu falecimento ocorrido a 30 de outubro de 2017, vítima de doença 

prolongada.------As suas funções foram desempenhadas com elevado grau de 

responsabilidade e profissionalismo.-----------------------------------------------------------

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

atribuição de Medalha de serviço Público a Tútulo Póstumo ao senhor Frederico 

José Fernandes Barata Seco.-------------------------------------------------------------------- 

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

3.3 – GÓIS MOTO CLUBE/PLANO DE PREVENÇÃO E SEGURANÇA/ 

CONCENTRAÇÃO INTERNACIONAL DE MOTOS – A Câmara tomou 

conhecimento do Plano de Prevenção e Segurança da XXVª Concentração 

Internacional de Motos do Góis Moto Clube.------------------------------------------------- 

-----Por deliberação do Executivo a reunião foi interrompida pelas 13.00 horas, 

tendo sido retomada pelas 14.00 horas.------------------------------------------------------ 
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3.4 – VICENTE&VICENTE/PAGAMENTO DO PAVILHÃO DO LOTE 1 DA 

ZONA INDUSTRIAL DE GÓIS – A senhora Presidente informou que no âmbito 

do contrato de compra e venda do pavilhão do Lote 1 da Zona Industrial de Góis 

a empresa Vicente & Vicente – Indústria de Iluminação e Decoração, Lda, em 

19.07.2018, através de comunicação remetida à Câmara Municipal solicitou 

mais um ano de carência e um prolongamento do prazo de pagamento com uma 

redução de 50% nas prestações mensais, consubstanciando-se o seu pedido 

num conjunto de fatores, que são do conhecimento de todo o Executivo, os 

quais contribuíram significativamente para o não cumprimento das deliberações 

anteriormente tomadas, pelo que cabe ao Executivo tomar uma posição de 

acordo com a pretensão da empresa, tendo em conta todo o seu historial, tanto 

ao nível da empregabilidade como económico no nosso concelho.-------------------  

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

iniciou a sua intervenção comparando a vida das empresas como a das 

pessoas, i.e.,  tanto uma como a outra tem períodos bons e outros menos bons, 

existindo para o efeito sempre duas soluções quanto aos momentos menos 

bons, i.e., ou entramos em decadência ou lutamos para nos manter em pé e 

salvamo-nos. Pelo que no caso na empresa em apreço, referiu que efetivamente 

o acordado deverá ser cumprido, bem como deverá o Executivo equacionar 

todas as possibilidades de poder ir de encontro às pretensões da empresa. 

Contudo, referiu que a empresa tem um historial no nosso concelho bastante 

significativo, pelo esforço e empenho de quem gere a mesma, cumprindo 

sempre a todos os níveis, com as suas responsabilidades com as entidades 

públicas e privadas, bem como com os seus trabalhadores, apesar de todas as 

dificuldades, realçando o contributo que tem, em termos de empregabilidade no 

nosso concelho. Apesar das dificuldades que são do conhecimento de todos, 

pela crise que o país atravessou e das mencionados pela empresa, o 

empresário de tudo tem feito para a manter em funcionamento e 

consequentemente todos os postos de trabalhos, que  são a fonte de 
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rendimentos de algumas famílias goienses. ----------------------------------------

Prosseguiu, referindo que presentemente o Governo tem criado uma série de 

medidas para incentivar que os empresários se instalem no interior do país, com 

promessas de reduções de taxas de impostos, entre outras benesses, pelo que,  

entendendo que esta empresa tem sido uma mais valia para o concelho de 

Góis, é de todo importante que o Executivo tome uma posição no sentido da 

empresa poder vir a cumprir com o acordado com a Câmara Municipal, por 

forma a que possa continuar a laborar. Deverá o Executivo deliberar no sentido 

de atender às pretensões solicitadas pela empresa em consonância do que é 

permitido legalmente.------------------------------------------------------------------------------- 

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

subscrever as palavras do senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho 

Sampaio, naturalmente quando o próprio Governo promove incentivos à 

implantação de empresas no interior do país, deve também a administração 

local incentivar a continuidade das empresas aqui existentes e a implantação de 

novos negócios, pelo que referiu concordar que se tomem as medidas para que 

a empresa continue a laborar no nosso concelho.----------------------------------------- 

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

corroborar com as palavras mencionadas nas anteriores intervenções, 

realçando o historial  da empresa na economia concelhia da empresa em 

questão, pelo que é de todo importante o Executivo tomar uma deliberação que 

vá ao encontro do pedido efetuado, numa ótica do empresário poder cumprir 

com a Câmara Municipal no que concerne ao pagamento da sua dívida.----------- 

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

com o que disse senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio e 

acrescentou que se estava perante um grande empreendedor do concelho de 

Góis, que é dinâmico frontal e cauteloso que, com certeza, quando tomou a 

decisão do investimento em causa preparou um plano de contingências para 

fazer face aos problemas previsíveis. Contudo, referiu que temos que ter 
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consciência que tanto o mercado como a conjuntura atuais podem-nos 

surpreender e criar dificuldades. Assim, dado que se está perante um 

empresário que tem demonstrado ser digno de confiança e que emprega 

dezenas de trabalhadores cabe ao Município tudo fazer, dentro da legalidade, 

para que possa continuar a laborar e recuperar a necessária estabilidade 

financeira para fazer face aos compromissos assumidos, pelo que propõe que 

seja adequadamente analisada a proposta apresentada e dentro do possível 

corresponder ao solicitado. ---------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu concordar com a posição dos senhores 

Vereadores no que concerne à posição que a Câmara Municipal deverá tomar 

relativamente à empresa tendo em conta o seu historial, pelo que face ao 

requerimento irá solicitar parecer jurídico devidamente fundamentado para que o 

Executivo possa tomar uma deliberação.----------------------------------------------------- 

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

assunto ao senhor Consultor Jurídico para emissão de parecer para análise da 

possibilidade de ser dado provimento ao requerido pela empresa.-------------------- 

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

3.5 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE DONATIVOS 

FINANCEIROS – CONTA SOLIDÁRIA/PROJETO – A  senhora Presidente 

referiu que a 27.02.2018 foi deliberado em sede de reunião do Executivo, iniciar 

o procedimento de elaboração do Regulamento mencionado em epígrafe, 

conforme prevê o nº1 do artigo 98º do novo Código do Procedimento 

Administrativo (CPA), aprovado pela Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, e decorrido o 

período de 10 dias concedido para que os interessados se constituíssem como 

tal e apresentassem contributos para a elaboração do mesmo, sem que tivesse 

sido rececionado qualquer documento relacionado com essa fase, cumpre agora 

elaborar, o projeto de Regulamento (artigo 99º do CPA).-------------------------------- 

------Face ao exposto, a senhora Presidente apresentou ao Executivo a proposta 

de projeto de Regulamento, cuja cópia constitui o Anexo I da presente Ata, o 
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qual após ser aprovado pelo Órgão Executivo, deverá ser sujeito a audiência 

dos interessados, nos termos do artigo 100º do CPA.------------------------------------- 

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

projeto de Regulamento Municipal de Atribuição de Donativos Financeiros – 

Conta Solidária.-------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.6 – GRATUITIDADE DOS CADERNOS/FICHAS DE ATIVIDADES DOS 1º E 

2º CICLOS DO ENSINO BÁSICO/PROPOSTA – A  senhora Presidente referiu 

que a educação é um fator determinante na qualificação dos cidadãos e, 

consequentemente, no desenvolvimento sustentável do território; sendo 

também, um eixo fundamental para o sucesso das novas gerações, as políticas 

educativas e sociais da autarquia assumem-se como fatores de valorização 

humana, que a autarquia procura reforçar continuamente, pelo que é uma 

medida que tem como objetivo contribuir para a qualidade de vida e para a 

consolidação de um concelho mais inteligente, moderno e inclusivo. É também 

uma medida de grande alcance social, que representa um importante contributo 

para as famílias do concelho de Góis que, cada vez mais, sentem o peso das 

despesas de educação no seu orçamento familiar. Acrescentou que estabelece 

o artigo 170º da Lei nº114/2017, de 29 de dezembro, que aprovou o Orçamento 

do Estado para 2018, que o Ministério da Educação promove a gratuitidade dos 

manuais escolares para todos os alunos dos 1º e 2º ciclos do ensino básico da 

rede pública.------------------------------------------------------------------------------------------ 

------Face ao exposto, a senhora Presidente propôs ao Executivo que termos 

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

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

julho, 7-A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro, delibere atribuir, 

para o ano letivo de 2018/ 2019, os cadernos e fichas de atividades a todos os 

alunos que frequentem do 1º ao 6º ano correspondente aos 1º e 2º ciclos do 

ensino básico e na área do Município. Mais propôs, que seja publicitada em 
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edital a deliberação tomada e seja comunicada individualmente a cada 

encarregado de educação por meio de ofício e que seja concedido o prazo até 

31 de outubro de 2018 para, mediante requerimento dirigido à Presidente da 

Câmara Municipal, seja(m) entregue(s) a(s) fatura(s) de compra dos 

cadernos/fichas de atividades. As referidas faturas deverão ter devidamente 

identificados os cadernos e fichas de atividades e deverão ainda estar emitidas 

em nome do aluno bem como que o reembolso seja emitido até 30 de novembro 

de 2018. Propôs ainda, que a aquisição dos cadernos/fichas de atividades seja 

efetuada em estabelecimento comercial do concelho.------------------------------------ 

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

proposta apresentada pela senhora Presidente da Câmara Municipal.--------------- 

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

3.7 – REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL (PDM)/PRORROGAÇÃO 

DO PRAZO DE ELABORAÇÃO – Foi presente a informação da  DGUPA, 

datada de 16.07.2018, relativa à prorrogação do prazo de elaboração da 

Revisão do Plano Diretor Municipal (PDM).-------------------------------------------------- 

------A senhora Presidente  referiu que a elaboração da revisão do Plano do 

Diretor Municipal (PDM) teve início com a publicação do aviso n.º 9901/2015 de 

31 de agosto, onde foi estabelecido para esse efeito um período de 3 anos, 

terminando em 31 de agosto do presente ano. A composição da Comissão 

Consultiva da Revisão do PDM de Góis foi publicada no DRE 2ª Série nº 169 

pelo Despacho nº 2537/2017 de 27 de março, cumprindo com o disposto no nº 1 

do artigo 5º da Portaria nº 277/2015, de 10 de Setembro. Acrescentou, que a 

empresa SÍNTESE é a equipa de trabalho externa ao Município que está a 

elaborar a revisão do PDM, até à presente data entregou os seguintes 

documentos:------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----a) Relatório de Definição de Âmbito e o Relatório do Estado do 

Ordenamento do Território em 19/07/2017. Tendo sido enviado o Relatório de 

Definição de Âmbito para Comissão de Coordenação e Desenvolvimento 
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Regional do Centro (CCDRC), para Agência Portuguesa do Ambiente (APA) e 

para o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF) em 

03/01/2018. Foram rececionados os pareceres da APA e do ICNF em 

14/02/2018 e 02/03/2018, respetivamente, os documentos foram remetidos por 

correio eletrónico para a empresa para acolher os comentários das referidas 

entidades.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----b) Relatórios Sectoriais de Caraterização e respetivas Plantas, em 

02/10/2017, tendo sido sujeitos a revisão por equipa multidisciplinar do 

Município de Góis, cujos comentários ou revisão foram dados a conhecer à 

empresa em 29/03/2018.-------------------------------------------------------------------------- 

-----c) Em 22/05/2018 a empresa veio apresentar os Relatórios Sectoriais de 

Caraterização corrigidos e respetivas plantas, tendo em consideração os 

comentários e revisão da Serviços Técnicos 2 equipa multidisciplinar do 

Município de Góis. Na mesma data, após já terem decorrido reuniões de 

trabalho com todos os presidentes de junta de freguesia do concelho para 

delimitação dos perímetros urbanos, foi apresentado a versão preliminar da 

Revisão do PDM de Góis, constituída por: Regulamento do Plano, Plantas de 

Ordenamento, Plantas de Condicionantes, plantas com delimitação de 

perímetros urbanos e Relatório do Plano. A versão preliminar da revisão do 

plano encontra-se atualmente em revisão pela equipa multidisciplinar do 

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

------Mais referiu, que foi  adjudicado à empresa SOCARTO, Levantamentos 

Topo Cartográficos, Lda., pelo contrato nº 29/2017 de 13/06/2017 a elaboração 

da Cartografia base do concelho para revisão do PDM de carater Vetorial e 

Digital à escala 1:10000. A empresa cumpriu o prazo estabelecido no contrato, 

tendo entregado a versão para homologação da Direção Geral do Território 

(DGT) em 31/10/2017 e a versão homologada em 12/07/2018.------------------------ 

-----Referiu ainda que, atualmente, os Relatórios Sectoriais de Caraterização e 

respetivas plantas foram enviados para a CCDRC. Estes serão disponibilizados 
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a todas entidades que compõem a Comissão Consultiva para emissão de 

parecer. A equipa do Município de Góis encontra-se a analisar a versão 

preliminar da revisão do PDM. Entretanto, com a entrega da cartografia base 

homologada e sua disponibilização à empresa SÍNTESE, poderá iniciar-se ao 

processo de cálculo da área e categorias de Reserva Ecológica Nacional e 

respetivo pedido de exclusão. A cartografia base digital atualizada é um 

elemento essencial para o desenvolvimento do processo de revisão do PDM. A 

adjudicação da elaboração da cartografia base do plano ter ocorrido após o 

início do prazo aprovado para elaboração da revisão PDM, condicionou bastante 

o desenvolvimento do trabalho da empresa SÍNTESE e, consequentemente, o 

cronograma estabelecido para elaboração dos vários elementos e fases do 

processo de revisão do PDM. A ocorrência dos incêndios de junho e outubro de 

2017 também condicionou o tempo de resposta, no que diz respeito à análise e 

validação, da equipa do Município que se viu de repente com um acréscimo de 

trabalho não programado, relacionado com o levantamento de danos/prejuízos, 

instrução de processos de candidatura, processos de procedimentos concursais 

de empreitadas e prestação de serviços e fiscalização de obras públicas. De 

acordo com o cronograma aprovado e a Portaria nº 277/2015, de 10 de 

Setembro, que regula a constituição, a composição e o funcionamento das 

comissões consultivas da elaboração e da revisão do Plano Diretor 

Intermunicipal (PDIM) e do Plano Diretor Municipal (PDM), verifica-se que 

estamos, aproximadamente, a um ano do fim dos trabalhos.--------------------------- 

-------Perante os factos referidos e a proximidade do fim do prazo estabelecido 

para conclusão do processo de revisão do PDM de Góis – 31/08/2018, sob pena 

de ser determinada a sua caducidade, a senhora Presidente referiu que é 

proposto a prorrogação por igual período do prazo inicial estabelecido – 3 anos, 

ao abrigo do disposto no nº 6 e 7 do artigo 76º do Regime Jurídico dos 

Instrumentos de Gestão Territorial (RJIGT).------------------------------------------------- 

------A Câmara tomou conhecimento e, deliberou, por unanimidade,  a 
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prorrogação do prazo de elaboração da revisão do PDM, devido ao atraso dos 

trabalhos, relacionado com a elaboração da cartografia base homologada e 

acréscimo de trabalho não programado dos técnicos do Município devido aos 

incêndios ocorridos durante o ano de 2017, por um período máximo igual ao 

previamente estabelecido, ou seja, por mais 3 anos, de acordo com disposto no 

nº 6 e 7 do artigo 76º do DL nº 80/2015, de 14 de maio, e o nº 2 do aviso n.º 

9901/2015 de 31 de agosto, que determina o início do período de elaboração da 

revisão do PDM de Góis.--------------------------------------------------------------------------  

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

-3.8 – RESTABELECIMENTO DA FLORESTA AFETADA POR AGENTES 

BIÓTICOS E ABIÓTICOS OU ACONTECIMENTOS CATASTRÓFICOS – 

INCÊNDIOS DE JUNHO DE 2017/MINUTA DE CONTRATO – Foi presente a 

informação da  DAG – Serviço Jurídico e de Contraordenações, datada de 

19.07.2018, relativa à Minuta de Contrato da  empreitada de restabelecimento 

da floresta afetada por agentes bióticos e abióticos ou acontecimentos 

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

-----A  senhora Presidente referiu que em cumprimento do preconizado no n.º 1 

do art.º 98.º do Código dos Contratos Públicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.º 

18/2008, de 29 de janeiro, com a redação em vigor, a minuta 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 € 613.992,60 (seiscentos e treze mil novecentos e noventa e 

noventa e dois euros e sessenta cêntimos) acrescidos de iva, de acordo com a 

alínea b) n.º 1 do art.º 18.º do Decreto-Lei n.º 197/99, 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 n.º 00408089 s/ o Novo 

Banco no valor de 30.699,63€  (trinta mil seiscentos e noventa e nove euros e 

sessenta e três cêntimos), correspondente a 5% do valor da adjudicação.--------- 
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-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade, aprovar a 

minuta relativa à empreitada de Restabelecimento da Floresta afetada por 

Agentes Bióticos e Abióticos ou Acontecimentos Catastróficos – Incêndios de 

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

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

3.9 – PROGRAMA BEM – BENEFICIAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 

MUNICIPAIS/REQUALIFICAÇÃO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE GÓIS – A 

senhora Presidente deu conhecimento do Programa BEM – Beneficiação de 

Equipamentos Municipais, sendo que constituem objeto do concurso as 

iniciativas de natureza municipal que promovam a coesão territorial e o aumento 

da capacidade de atração dos territórios do interior, designadamente projetos de 

valorização e requalificação de espaços, infraestruturas ou equipamentos 

municipais que potenciem o desenvolvimento desses territórios. Mais referiu, 

que os projetos a cofinanciar têm por objeto a realização de investimentos em 

património municipal, nas seguintes áreas: Valorização de infraestruturas e 

espaços desportivos; Valorização de infraestruturas e equipamentos culturais;  

Valorização de património classificado como de interesse municipal ou nacional;  

Valorização de infraestruturas e equipamentos para habitação social; 

Valorização de infraestruturas e equipamentos para prestação de serviços de 

apoio à população e Valorização de edifícios sede de municípios cujo 

investimento revista carácter urgente, tendo em vista assegurar a funcionalidade 

dos órgãos e serviços municipais e a dignidade do exercício do poder local. 

Referiu ainda, que a dotação global disponível para financiamento no âmbito do 

presente concurso é de três milhões e quinhentos mil euros, sendo que o apoio 

financeiro concedido pela administração central terá uma comparticipação 

máxima de 60 % do investimento elegível por projeto, exceto para candidaturas 

na área prevista na alínea f) do n.º 3 do Despacho 6274/2018, de 28 de Junho, 

cuja comparticipação máxima corresponde a 50 % do investimento elegível por 

projeto.------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
                                                     

M U N I C Í P I O  D E  G Ó I S   
 

 

25 

 

-----Face ao exposto, referiu que a Câmara Municipal irá apresentar uma 

candidatura na área de “ Valorização de infraestruturas e equipamentos 

culturais” e “Valorização de infraestruturas e equipamentos para prestação de 

serviços de apoio à população” alíneas b)  e e) do n.º 3 do Despacho 

6274/2018, de 28 de Junho, cujo objeto da mesma será a requalificação da 

Biblioteca Municipal pelo facto de o edifício carecer de algumas melhorias 

significativas, tendo para o efeito apresentado algumas destas, bem como 

informado do ante projeto elaborado pela empresa Pura Arquitetos para  

beneficiação deste equipamento, sendo que a candidatura terá de ser 

submetida até ao dia 30.07.18.------------------------------------------------------------------ 

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

3.10 – OBRAS PARTICULARES/ANTÓNIO ALMEIDA – Foi presente a 

informação da DGUPA, datada de 08.06.2018, relativa  ao pedido de alterações 

ao projeto de arquitetura, requerido por António Almeida, Raposeira, freguesia 

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

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

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

alterações.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

3.11 – OBRAS PARTICULARES/CARLOS MANUEL FONTES DE ALMEIDA – 

Foi presente a informação da DGUPA, datada de 13.07.2018, relativa  a obras 

de reconstrução de habitação unifamiliar, requerida por Carlos Manuel Fontes 

de Almeida, Casal de Cima, Vale das Cortinas, 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 – LEI Nº112/2017, DE 29 DE DEZEMBRO - PROGRAMA DE 

REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS VÍNCULOS 
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PRECÁRIOS/ADITAMENTO ÀS DELIBERAÇÕES DE 07.03.18 E DE 20.04.18 

– Foi presente a informação da DAG, datada de 19.07.2018, relativa à Lei 

nº112/2017, de 29 de dezembro - Programa de Regularização Extraordinária 

dos Vínculos Precários (PREVPAP).-----------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que relativamente ao assunto em epígrafe, nas 

reuniões do Executivo Municipal de 07.03.2018 e 20.04.2018, foram 

reconhecidas 12 situações que consubstanciam necessidades permanentes de 

serviço, sem o adequado vínculo jurídico. Sucede porém que, vários 

colaboradores do Município que exercem funções nos serviços municipais, mas 

que são contratados por entidades terceiras, no caso a Associação de 

Desenvolvimento da Serra do Açor (ADESA), apresentaram requerimento a 

solicitar o enquadramento das suas situações no PREVPAP. Apesar de tal 

procedimento (apresentação do requerimento como forma de iniciar o 

procedimento) não ser o procedimento definido pelo Executivo Municipal na 

reunião de 07.03.2018, e apesar dos entendimentos (transmitidos verbalmente) 

em várias ocasiões por variadas pessoas irem no sentido destas situações não 

serem passíveis de serem enquadradas neste Programa, foi proposto que se 

solicitasse um parecer jurídico sobre o assunto à Comissão de Coordenação e 

Desenvolvimento Regional do Centro, de forma a clarificar se estas situações ou 

outras similares podem ser analisadas ao abrigo do referido Programa.------------- 

------Mais referiu que foi entretanto rececionado o referido parecer (Parecer 

nº169/18 (ref. CSJ_2018_0247_060604), de 12.06.2018, que conclui o seguinte: 

“Em suma, o diploma dos precários visa regularizar situações de emprego 

tituladas por contratos inadequados, dado os trabalhadores estarem a exercer 

funções que correspondem a necessidades permanentes do serviço, com 

horário de trabalho e sujeitos a poder hierárquico, sem serem titulares pelos 

contratos exigidos pelo regime legal do emprego público. São essas as 

situações que se pretendem regularizar, independentemente da tipologia e da 

entidade contratante que celebrou os contratos inadequados, por se tratarem de 
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contratos que não se enquadravam no regime legal que o emprego público 

impunha. Sem prescindir dos considerandos, assim, enunciadas as respostas a 

todas as questões suscitadas no âmbito da regularização extraordinária dos 

vínculos precários, restará sugerir a adoção dos procedimentos referenciados, 

em ordem a dar cumprimento à regularização pretendida.”------------------------------ 

-----Assim, e face ao exposto, referiu que foram analisadas todas as situações 

de colaboradores contratados por entidades terceiras, que são passíveis de ser 

enquadradas no PREVPAV, tendo em consideração o constante no parecer da 

CCDRC supra referido, de acordo os períodos de referência constantes no nº1 

do artigo 3º da Lei nº112/2017, de 29 de dezembro e o constante no Guião para 

a Administração Local do PREVPAP (Anexo I) e a estrita necessidade dos 

serviços municipais, considerando as funções que os mesmos 

exercem/exerceram.-------------------------------------------------------------------------------- 

-----Importa referir que a análise efetuada teve por base a informação 

disponibilizada por todas as entidades com quem o Município celebrou parcerias 

desde 2015, que foi comparada com as existentes no Município.---------------------

------Neste sentido, resulta a proposta de que advém na verificação de 23 novas 

situações que consubstanciam necessidades permanentes de serviço, sem o 

adequado vínculo jurídico, conforme consta na supra mencionada informação.---

-----Interveio o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues questionando 

se quem validou estas 23 situações, foram as mesmas pessoas que validaram 

as anteriormente reconhecidas, salientado que da sua parte não haverá 

qualquer objeção ao recrutamento dos trabalhadores. Mais referiu, que se estas 

23 situação se enquadram na Lei nº112/2017, de 29 de dezembro, lamenta que 

as mesmas não tenham sido presentes ao Executivo para apreciação aquando 

a apresentação das que foram reconhecidas nas reuniões de 07.03.18 e de 

20.04.18. Referiu ainda, que apesar da informação transcrever o teor do parecer 

da CCDRC, questionou da possibilidade deste ser distribuído ao Executivo, bem 

como o ofício da Câmara Municipal a solicitar o mesmo.--------------------------------- 
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-----A senhora Presidente referiu que estas 23 novas situações são as que têm 

enquadramento na referida Lei e que as pessoas estão em exercício de 

funções. Mais referiu, que a documentação solicitada irá ser remetida a todo o 

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

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

referindo lamentar que as situações presentes nesta reunião não tenham sido 

propostas aquando as outras situações anteriormente objeto de deliberação do 

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

------A senhora Presidente  informou que as situações presentes nesta reunião 

são fruto de um requerimento apresentado em sede do Executivo pelo senhor 

Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio, sendo que também os  

senhores Vereadores eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes 

por Góis poderiam ter requerido esse mesmo pedido.------------------------------------ 

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

referindo que a informação supra referida, assinada pela senhora Chefe da 

DAG, é completamente omissa à proposta por si apresentada, referindo as 

situações anteriormente reconhecidas e que o pedido do parecer à CCDRC 

consubstancia-se no requerimento apresentado, salientando desejar ter 

conhecimento de quando é que foi solicitado o citado parecer, i.e., se foi em 

data anterior ou posterior à sua proposta. Referiu que apresentou a proposta, 

uma vez que entendeu do que foi consultando e lendo sobre as situações ora 

apresentadas,  que estas eram enquadráveis na referida legislação e, de facto, 

o que a CCDRC menciona é que “exercem funções, “estão sujeitos ao poder 

hierárquico” e “são necessidade permanente”, tratando-se de situações básicas, 

sendo estas o cerne da questão, o que o satisfaz plenamente, pois são 

exatamente estas palavras que constam na proposta que apresentou. Mais 

referiu, entender o facto de somente na presente reunião ter sido entregue a 

listagem ao Executivo, porém, referiu não perceber a identificação na 

informação, dos funcionários que apresentaram requerimento, uma vez que 
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também estes devem estar ao abrigo da proteção de dados.--------------------------- 

-----Sobre a identificação dos trabalhadores que constam na informação, a 

senhora Presidente referiu que o requerimento é público, uma vez que o mesmo 

deu entrada nos serviços, sendo que posteriormente foi do conhecimento da sua 

pessoa e após seu despacho foi remetido para a senhora Chefe da DAG para 

elaboração de informação, realçando que também esta documentação está ao 

abrigo da confidencialidade.----------------------------------------------------------------------  

-----O senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio continuou, 

referindo que relativamente às questões orçamentais aceita que possam haver 

algumas alterações remuneratórias, no entanto, em relação às transferências 

que mensalmente a Câmara Municipal faz para as instituições para pagamento 

dos salários aos trabalhadores por elas contratados, mas que exercem funções  

ao serviço da Câmara Municipal, efetivamente será um procedimento que irá 

deixar de ser efetuado, uma vez que os mesmos irão integrar o quadro de 

pessoal da Câmara Municipal. ------------------------------------------------------------------

-----Ainda sobre o assunto em análise, para que dúvidas não persistam, referiu 

que o que consta na listagem é a identificação das pessoas que estão a exercer 

funções, sendo necessidades permanentes e que são enquadráveis no diploma, 

sendo o reconhecimento das situações competência da Câmara Municipal, ou 

seja, os serviços internos identificam os trabalhadores que estão nestas 

condições, que estão a exercer funções permanentes, o Executivo reconhece-

as. Concluiu, mencionando a sua satisfação,  porquanto o parecer da CCDRC 

vem de encontro àquilo que foi proposto, pelo que devem ser tomadas as 

diligências necessárias para que estas questões sejam definitivamente 

resolvidas. -------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que no que concerne à orçamentação de 

despesas com o pessoal, não se esquecerá dos brutais ataques que recebeu 

em oito anos consecutivos, uma vez que ouviu muitas vezes que não era douta 

a cabimentar essas despesas e que não sabia fazer a gestão de recursos 
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humanos porque conseguia hipotecar todos os anos um terço do orçamento em 

despesas com pessoal, pelo que no futuro vamos ver quem é douto a 

cabimentar, qual o valor que irá ser despendido em despesas com o pessoal, 

porque retiramos esse montante das transferências que são cerca de um milhão 

de euros, porém irá ser agravada a dotação no que respeita neste âmbito, 

reiterando as suas palavras no que concerne às acusações à sua pessoa 

durante os seus mandatos a oposição irá continuar a fazer os mesmos ataques, 

porém, realçou que sempre foi detentora de criar oportunidades a todos, numa 

ótica de não descapitalizar Góis do capital humano.-------------------------------------- 

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia referindo que por norma e 

regra gosta que a normalidade permaneça em todos os serviços da 

administração pública, sendo que o recurso a situações extraordinárias seja 

reduzido ao mínimo ou quando  se tratem de situações excecionais. Mais 

referiu, que ao longo da sua vida na administração pública tinha assistido a mais 

momentos extraordinários e excecionais de regularização de vínculos 

contratuais de trabalhadores, porquanto é elaborada legislação para suprir 

algumas práticas fora da normalidade que a administração pública vai 

desenvolvendo. Referiu ainda que quando saiu a  Lei nº112/2017, de 29 de 

dezembro foi sua preocupação, num primeiro momento, saber se esta iria 

permitir que o Município resolvesse algumas situações irregulares para  que os 

trabalhadores viessem a ter uma oportunidade de verem normalizada a sua 

situação contratual, tendo ficado um pouco apreensivo pelo facto de a mesma 

não ser conclusiva relativa à resolução de algumas situações existentes na 

autarquia. Acrescentou ainda que foi do conhecimento de todos que a mesma 

legislação mereceu diferentes interpretações nos municípios, por isso agora 

com o parecer emitido pela CCDRC foi proporcionado algum conforto para a 

proposta de regularização dos precários que se estava a discutir. Continuou 

dizendo que acreditava que se podia assim com segurança resolver algumas 

questões relacionadas com vínculos desadequados que se arrastavam há 
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algum tempo, normalizando desta forma a situação laboral de alguns 

trabalhadores do Município de Góis.----------------------------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade em aditamento 

às 12 situações já reconhecidas pela Câmara Municipal nas reuniões de 

07.03.18 e 20.04.18, reconhecer mais 23 situações, passando o total de casos 

enquadrados no PREVPAV de 12 para 35.-------------------------------------------------- 

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

3.13 – 13ª 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 13ª alteração ao Orçamento Municipal 

para o Ano de 2018, que importa, no orçamento da parte da despesa, em 

44.500,00€ (quarenta e quatro mil e quinhentos 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.- 

3.14 –  13ª 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 13ª alteração às Grandes Opções do 

Plano para o Ano de 2018, que importa em 37.400,00€ (trinta e sete mil e 

quatrocentos euros) nos reforços  e 44.500,00€ (quarenta e quatro mil e 

quinhentos euros) nas anulações, cuja cópia constitui o Anexo III da presente 

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

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

3.15 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES/RATIFICAÇÃO – A 

senhora Presidente levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno 

de transferências correntes, datado do dia dezasseis de julho do ano em curso, 
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cujo documento constitui o Anexo IV da presente Ata, no sentido de o Executivo 

nos termos previstos no artigo 164º, da Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, ratificar o 

ato por si perpetrado.------------------------------------------------------------------------------- 

3.15.1 – RAIZVANGUARDA – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, ratificar a referida transferência corrente no montante de mil e 

quatrocentos euros, cuja finalidade é o apoio ao Programa regular da 

Associação (residências artísticas, exposições, concertos, performances e 

estúdios abertos, serviço voluntário europeu, intercâmbios internacionais, 

TANDEM Europe).---------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.16. – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA – A Câmara tomou conhecimento 

do total de movimentos da tesouraria do dia vinte e três de julho do ano em 

curso, no montante de um milhão, oitocentos e vinte mil, quatro euros e 

quarenta e nove cêntimos.------------------------------------------------------------------------ 

4 – APROVAÇÕES EM MINUTA: PROPOSTA DE ATRIBUIÇÃO DE DISTINÇÃO 

HONORÍFICA/MEDALHA DE SERVIÇO PÚBLICO; 

VICENTE&VICENTE/PAGAMENTO DO PAVILHÃO DO LOTE 1 DA ZONA 

INDUSTRIAL DE GÓIS; REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE 

DONATIVOS FINANCEIROS – CONTA SOLIDÁRIA/PROJETO; GRATUITIDADE 

DOS CADERNOS/FICHAS DE ATIVIDADES DOS 1º E 2º CICLOS DO ENSINO 

BÁSICO/PROPOSTA; REVISÃO DO PLANO DIRETOR MUNICIPAL 

(PDM)/PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ELABORAÇÃO; RESTABELECIMENTO DA 

FLORESTA AFETADA POR AGENTES BIÓTICOS E ABIÓTICOS OU 

ACONTECIMENTOS CATASTRÓFICOS – INCÊNDIOS DE JUNHO DE 2017/MINUTA 

DE CONTRATO; OBRAS PARTICULARES/ANTÓNIO ALMEIDA;  OBRAS 

PARTICULARES/CARLOS MANUEL FONTES DE ALMEIDA; LEI Nº112/2017, DE 29 

DE DEZEMBRO - PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA DOS 

VÍNCULOS PRECÁRIOS/ADITAMENTO ÀS DELIBERAÇÕES DE 07.03.18 E DE 

20.04.18; 13ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018; 13ª ALTERAÇÃO ÀS 

GOP/ANO 2018; MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES/RATIFICAÇÃO.--------- 
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-----E, não havendo outros assuntos a tratar, a senhora Presidente declarou 

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

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

 

             Presidente da Câmara Municipal,                            A Secretária, 

              __________________________                      _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


