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A T A  D A  R E U N I Ã O  D E  

C A T O R Z E  D E  A G O S T O  D E  2 0 1 8  

 

-----No dia catorze de agosto 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 Andreia Rafaela Gaspar 

Vidal.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----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 – CIMRC/ADENDA AO ACORDO CONTRATUAL DE COLABORAÇÃO NO 

ÂMBITO DOS ESTUDOS DE AGREGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS-- 

3.3 – INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO 

GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS------------------------------ 

3.4 – INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DOS SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DE 

GÓIS-------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

 

2 

 

3.5 – AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE PROCEDIMENTOS 

CONCURSAIS PARA RECRUTAMENTO DE 

TRABALHADORES/ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR------- 

3.6 – OBRAS PARTICULARES/FERNANDO MANUEL DE ALMEIDA 

BARATA---------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.7 – OBRAS PARTICULARES/VÍTOR MANUEL MIRANDA PIRES---------------- 

3.8 – PARQUE MUNICIPAL DE GÓIS - PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS 

N.º 3--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.9 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO PRAZOS NO 

MONTANTE DE 500.000€/PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO------------------------- 

3.10 – 2ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL/ANO DE 2018/PROPOSTA 

DE ADITAMENTO ÀS DELIBERAÇÕES DO EXECUTIVO DE 07.03.18 E 

20.04.2018------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.11 – 14ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018--------------------------------- 

3.12 – 14ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018---------------------------------------------- 

3.13 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES------------------------------------ 

3.13.1 – IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS---------- 

3.13.2 – ADIBER – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA 

BEIRA SERRA--------------------------------------------------------------------------------------- 

3.13.3 – ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E RECREATIVA DE GÓIS-------------------- 

3.13.4 – LOUSITÂNEA – LIGA DE AMIGOS DA SERRA DA LOUSÃ-------------- 

3.13.5 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

GÓIS--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.13.6 –  RAIZVANGUARDA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL--------------------------- 

3.13.7 – COOPERATIVA AGRÍCOLA DO CONCELHO DE GÓIS (VALE DO 

CEIRA) CRL------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.14 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA------------------------------------------------ 

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

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

1.1 – FALTAS – Não houve.--------------------------------------------------------------------- 
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1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE – A senhora Presidente 

iniciou a sua intervenção propondo um voto de Louvor ao Vice Campeão 

Nacional de Enduro, Diogo Ventura pelo honroso e excelente lugar alcançado.  

Continuou renovando os seus agradecimentos a todos que se associaram às 

Festas do Concelho e dando conta do seu encerramento com o concerto de 

abertura da 25ª Concentração Internacional de Motos pelo grupo internacional 

Alphaville com o alto patrocínio da Câmara Municipal. Mais referiu que a entrada 

no valor de 5€ reverte a favor da Associação Humanitária dos Bombeiros 

Voluntários de Góis para a aquisição de uma Viatura Urbana de Combate a 

Incêndio e eventualmente com a dupla função de viatura de 

desencarceramento. Renovou o convite a todos os presentes para no dia 15 de 

agosto pelas 19h00 se associarem à inauguração do Monumento alusivo aos 25 

de anos da Concentração de Motos de Góis elaborado pelo escultor Armando 

Martinez.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Terminou a sua intervenção agradecendo ao senhor Vereador António Rui 

de Sousa Godinho Sampaio sobre a ideia que partilhei de efectuar um 

esclarecimento sobre o que é impossível fazer e de todas as démarches 

efectuadas relativas ao Rio Ceira. ----------------------------------------------------------- 

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

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – Interveio o senhor 

Vereador José Alberto Domingos Rodrigues solicitando o ponto de situação 

relativamente à vinda da empresa Lusíaves. Continuou questionando se está 

em vista alguma ligação para ir buscar água à Ponte Sótão para abastecimento 

de Vila Nova do Ceira e Góis e se houve algum estudo prévio sobre a 

necessidade de repensar novas captações ou se esta é a única alternativa. 

Continuou solicitando informação sobre a venda da Aldeia do Loural. Mais 

referiu que a piscina localizada na Praia Fluvial da Peneda mantém-se sem 

água questionando sobre a possibilidade de a abastecer com água limpa. 

Terminou a sua intervenção dando conta que leu uma noticia de um jornal que 

referia que o valor gasto nas Festas do Concelho consubstanciava-se no valor 

de 150 mil euros, questionando se não era possível reduzir esta despesa, 



 
 

 

4 

 

considerando que para a estrutura da Câmara Municipal o valor gasto 

essencialmente nos grupos musicais está acima das suas possibilidades, 

podendo-se aplicar segmento desta despesa para limpezas e outras 

prioridades.-----------------------------------------------------------------------------------------  

----- A senhora Presidente informou que os Goenses valem muito mais que 150 

mil euros, e estando a falar das Festas do Concelho deu conta que os Alphaville 

correspondem a grande parte deste investimento. Mais referiu, que este valor 

não diz respeito somente aos grupos musicais: houve um investimento nas 

tasquinhas, promoção e publicitação do evento, palco, som e luz, medalhas de 

ouro, alojamento e refeições a todos os grupos musicais, ao festival de folclore e 

apoio ao III Estágio da Orquestra das Bandas Filarmónicas, a segurança do 

recinto, licenças sendo que ainda deve ser considerado o trabalho extraordinário 

de todos os trabalhadores da autarquia, ao qual agradece reconhecidamente a 

disponibilidade. -------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente continuou a sua intervenção referindo que em matéria 

de águas solicita sempre a opinião dos técnicos da autarquia conhecedores da 

temática, nomeadamente a senhora Engª Sandra Coelho e o senhor Luís Anjos. 

Continuou, dando conta que o senhor Luís Anjos a informou que não é possível 

colocar a água do rio na piscina tendo em conta a sua turvez. Contudo, 

questionou o Encarregado sobre a possibilidade de encher a piscina através dos 

Bombeiros ao qual também foi informada que  aquela agua iria ficar estagnada 

obrigando à sua renovação varias vezes ao dia, tendo assim optado por não 

dotar aquela piscina com água e solicitando aos serviços que seja colocado uma 

nota explicativa. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-----Relativamente ao processo da vinda da empresa Lusíaves, a senhora 

Presidente informou que o processo continua dependente do ICNF.------------ 

-----Prosseguiu, esclarecendo o senhor Vereador que no futuro as condições 

climatéricas podem vir a condicionar o abastecimento de água para consumo 

humano junto da captação do Rio Ceira e de forma a prevenir essa situação, o 

senhor Luís Anjos em conjunto com a senhora Engª Sandra Coelho e o 

prestador de Serviços José Manuel Costa, ambos em articulação com o senhor 
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Chefe de Gabinete apresentaram um sistema alternativo que foi explicado na 

ultima reunião do executivo, aquando da alteração do orçamento, porquanto 

esta se deve ao facto de ser necessário adquirir tubagem e sistema de 

bombagem para se efectuar captação e fornecimento de água pelo Rio Sótão. 

Mais informou que esta alternativa perfaz um total de 6km desde a Captação 

existente no rio Sótão, seguindo para a Portela de Góis, Carvalhal passando 

pelo depósito de agua na  Samoura. Esta será uma Obra por Administração 

Direta, que se prevê iniciar após a Concentração de Motas de Góis. ---------------- 

-----Relativamente ao Loural a senhora Presidente referiu que se trata de um 

investimento privado, sendo que o investimento público permanecerá sempre 

naquele local.-------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Interveio o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues, que não 

querendo subvalorizar a opinião dos técnicos, considera que a questão da água 

em Góis é uma questão estratégica e tendo o concelho um potencial de 

captação de água questiona se não é preferível para o objetivo que se pretende 

fazer uma análise mais profunda e técnica, e por uma questão estratégica saber 

se existe algum outro local com potencial para captação, questionando se a 

captação da água for à superfície há garantias que não irá faltar água. ------------ 

-----A senhora Presidente informou que caso as Águas do Centro Litoral tivesse 

honrado o compromisso do contrato de execução celebrado em 2000,  hoje 

tínhamos uma Eta e certamente este problema resolvido. Mais referiu que o 

investimento para esta alternativa é metade do dinheiro gasto no aluguer de 

cisternas de água em março e maio, sendo que nesta ultima vez com a ajuda 

dos Bombeiros Voluntários de Góis e de Vila Nova do Poiares foi possível 

manter o abastecimento de água, agradecendo a sua pronta colaboração.---- 

-----A senhora Presidente solicitou a presença do senhor Luis Anjos tendo o 

mesmo informado o Executivo que a alternativa ora apresentada é a melhor e 

única solução ficando assim com a possibilidade de captar água do Rio Sótão e 

caso seja necessário abastecer a Ponte Sótão caso o rio seque. ----------------- 

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

sua surpresa com a presença do senhor Presidente da República na Ponte de 
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Sótão considerando que foi um exemplo para todos aqueles “balofos” da 

política,que puxam dos seus penachos por exercerem um cargo político. Mais 

referiu que teve a oportunidade de trocar umas palavras com o Senhor 

Presidente da República ao qual agradeceu a visita que fez ao nosso Concelho, 

considerando um ato louvável e dignatário no nosso país. Prosseguiu a sua 

intervenção dando conta do espectáculo realizado pela RaizVanguarda no dia 

10 de agosto designado “outras Terras, outros Sons” resultado das residências 

artísticas que vêm realizando, onde mostraram a arte nas suas várias vertentes 

de uma maneira interessante, diferente e vanguardista felicitando a associação 

pelo trabalho e em especial o Luís Carvalho, mentor desta associação, que no 

programa da RTP, Portugal em Direto, com uma audiência considerável, deu a 

conhecer a RaizVanguarda e principalmente o nome de Góis. ------------------------ 

-----Prosseguiu, dando conta que leu no jornal o comunicado da Câmara 

Municipal a divulgar piscinas naturais e outros locais designados como 

“Alternativas ao Rio Ceira”, congratulando-se com esta atitude, contudo foi 

interpelada com informação que uma das zonas referenciadas na localidade da 

Pena não tinha acesso, questionado se foram verificadas as reais condições 

daquelas locais.----------------------------------------------------------------------------------- 

-----Questionou sobre o ponto de situação das bocas de incêndios e quais as 

povoações onde foram distribuídos os Kits de Combate a Incêndios assim como 

os critérios definidos.------------------------------------------------------------------------------- 

------ Terminou a sua intervenção, referindo que a senhora Presidente no 

seminário promovido pela Câmara Municipal no passado dia 11 de agosto, no 

âmbito das Festas do Concelho, no momento do debate e no contexto da 

prelecção alusiva ao Museu “Damião de Goes”, afirmou que se arrependia do 

tempo que perdeu, ao longo dos seus mandatos, a corrigir atas, alertando para 

a necessidade de continuar a corrigi-las, porquanto na ata da reunião realizada 

a 10/07/2018 logo na primeira linha do primeiro parágrafo onde consta 

10/06/2018 devia constar 10/07/2018.--------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que foi um lapso que nenhum membro do 

Executivo detetou aquando do momento da discussão e aprovação da referida 



 
 

 

7 

 

ata. Mais referiu, que reconhece que a trabalhadora responsável pela 

elaboração da ata não pode recorrentemente cometer lapsos desta natureza. O 

trabalho é desenvolvido por Técnicos Superiores, exige rigor e concentração, 

não sendo trabalho da Presidente da Câmara estar a perder tempo com tarefas 

menores. ------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Considerou ainda, que um lapso na ata não é um assunto de interesse para 

o município, importando sim proceder à respetiva correção e continuar a 

convidar todos os trabalhadores ao aperfeiçoamento em todas as tarefas que 

desempenham. --------------------------------------------------------------------------------------

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

teve a oportunidade constatar que a estrada de acesso á localidade da Malhada 

necessita de limpeza das bermas das estradas congrat ulando-se com o início 

das limpezas do Vale do Ceira. ------------------------------------------------------------- 

------Relativamente ao Rio Ceira referiu sentir-se incomodado com a intervenção 

feita naquele local porque considera que o Município não baseou a sua 

actuação numa informação ´técnica sustentada mas foi a “reboque” da polémica 

que surgiu nas redes sociais sobre a temática. Mais referiu, que teve a 

oportunidade de o manifestar junto da senhora Presidente, tendo ainda referido 

que já havia um comunicado da Agência Portuguesa do Ambiente sobre o que 

tinha acontecido no Rio Ceira, considerando que a autarquia deveria ter 

informado apenas sobre as diligências tomadas sobre este assunto e o que não 

é possível fazer e não ir no engodo das bocas das pessoas, que muitas vezes 

sugerem sem fundamentação sustentada, devendo a Câmara Municipal basear 

a sua conduta naquilo que é a lei e nos fundamentos técnicos existentes. ---- 

----Continuou, referindo que com o nível de lama existente, se não ocorrer um 

inverno rigoroso o problema mantém-se e apesar de a natureza se regenerar 

por ela, o facto de se ter vindo a colocar toneladas de areia  anualmente, pode 

dificultar o seu processo de regeneração, devendo de futuro ser estudada essa 

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

-----Relativamente à intervenção da Passadeira de acesso ao Pego Escuro 

solicitou que fossem retirados os resíduos resultantes da sua reparação. -------- 
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-----Prosseguiu, passando à leitura de um e-mail remetido por um Alvarense 

onde reporta alguns problemas na localidade de Mega Cimeira, e questiona o 

ponto de situação sobre a ponte que liga Mega Cimeira a Castanheira de Pêra e 

ao concelho da Lousã. ------------------------------------------------------------------------- 

-----Congratulou-se ainda com o evento realizado pela Associação 

RaizVanguarda e pela divulgação e promoção na estação televisiva da RTP 

bem como pelos chapéus na Praia Fluvial da Peneda, considerando uma 

intervenção positiva e útil, independente do timing da sua colocação.---------------- 

------Terminou, dando conta da Resolução da Assembleia da Republica que 

recomenda ao governo que apresente um relatório da implementação da Lei nº 

26/2016 que diz respeito  a criação de uma rede de centros de recolha oficial de 

animais e estabelece a proibição do abate de animais errantes como forma de 

controlo da população privilegiando a esterilização, relembrando que há um 

conjunto de novos  procedimentos que os municípios vão adoptar.------------ 

----Interveio o senhor Vice Presidente referindo que registou todas as questões 

levantadas e que irão tentar resolver de forma célere, referindo que a senhora 

Presidente prestou toda a informação e esclarecimentos solicitados.-------------- 

-----A senhora Presidente solicitou a presença do trabalhador António Mourão, 

tendo-lhe concedido a palavra para prestar esclarecimentos sobre o trabalho 

desenvolvido na prevenção dos incêndios e para responder às questões 

colocadas pela senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz. ----------

-----Dada a palavra, o senhor António Mourão informou que na freguesia de 

Góis, considerada prioritária, foram distribuídos 7 de 12 kits de combate a 

incêndios nas seguintes localidades: Esporão, Folgosa, Pena, S. Martinho, 

Cortecega, Ladeiras e Ponte do Sótão. Mais referiu que estão aguardar a 

entrega de mais sortz para poder entregar os restantes kits. Referiu ainda, que 

em reunião com o Comandante dos Bombeiros, a junta de Freguesia de Góis e 

alguns técnicos da Autarquia, foram definidos pelo senhor Comandantes os 

lugares que apresentavam maior perigo de incêndio e que levou à entrega dos 

kits referenciados anteriormente. Referiu ainda, que antes da entrega dos Kits 

está a ser realizado um trabalho de pedagogia junto da população onde são 
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explicadas todas a regras e procedimentos da sua utilização, sendo 

identificados em cada aldeia o designado Oficial de Segurança no âmbito do 

projecto “Aldeia Segura, Pessoas Seguras”, para além de ser verificar e efectuar 

a manutenção das bocas-de-incêndio. -------------------------------------------------------- 

-----A senhora presidente agradeceu os esclarecimentos prestados pelo senhor 

António Mourão e deu a palavra ao senhor Jorge Lucas que esclareceu os 

presentes que as Alternativas ao Ceira publicitadas reúnem o mínimo de 

condições de acesso, nomeadamente a da Pena conforme questionado pela 

senhora Vereadora Helena Antunes Barata Moniz, referenciando que o trilho de 

acesso tinha acabado de ser limpo.--------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou que a empresa Irmãos Almeida Cabral, Lda 

já se encontra a colocar os raides de segurança, ainda que tardiamente, no 

âmbito da empreitada “Restabelecimento da Sinalização e Aplicação de 

Guardas de Segurança.  -------------------------------------------------------------------------- 

-----Continuou, dando conta que a intervenção na Ponte de Mega será um 

trabalho a ser desenvolvido em articulação com a Junta de Freguesia de Alvares 

e com o Município de Castanheira de Pêra. ----------------------------------------------- 

------Relativamente á areia colocada anualmente nas praias fluviais, a senhora 

Presidente recorda que numa reunião do anterior executivo, o munícipe João 

Paixão questionou se essa areia poderia ter algum impacto negativo no Rio 

Ceira, referindo que efectivamente nunca foi feito nenhum estudo, mas de futuro 

poderá equacionar-se a retirada da areia no final da época balnear. Mais referiu, 

que esta situação deverá ser reflectida com as entidades que gerem os 

Recursos Hídricos para uma intervenção profunda e sustentável. ------------------- 

-----A senhora Presidente terminou referindo que o trabalho realizado pela 

RaizVanguarda é inegável e apesar de não ser mencionado, a Câmara 

Municipal naturalmente foi parceira neste projecto, com a cedência de 

alojamento a título gracioso, associando-se a esta iniciativa que promove o 

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

----A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------ 
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2 – PÚBLICO:----------------------------------------------------------------------------------------

-----a) Usou da palavra Ana Bela Barata da Cunha, da Freguesia de Góis dando 

conta que junto à sua habitação e da sede da Junta de freguesia de Góis está 

localizado um contentor do lixo bastante utilizado pelos habitantes do Cimo da 

Vila, que transvasa com frequência atraindo animais de rua, solicitando à 

autarquia a mudança do local do contentor e a lavagem daquele equipamento. 

Alertou ainda para a casa que está à mais de trinta anos devoluta contígua a 

sua casa, solicitando a intervenção da autarquia atendendo às questões de 

saúde pública. Terminou, referindo que o Parque Infantil sito na Junta de 

Freguesia é frequentado por adultos à noite, com comportamentos 

inapropriados questionando se o mesmo não poderia ser encerrado nesse 

período. --------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informa que a situação do contentor de resíduos 

nunca lhe foi reportada, mas claramente vai ter solução, dando conta que 

recentemente foi disponibilizada uma verba significativa para a aquisição de 

contentores e os serviços têm condições para proceder à lavagem desses 

equipamentos. Relativamente à utilização do Parque Infantil a senhora 

Presidente informou que o espaço é da responsabilidade da Junta de Freguesia 

contudo irá dar a conhecer essa situação à senhora Dra. Ana Paula Gonçalves, 

Presidente da Junta de Freguesia. Relativamente à casa devoluta, trata-se de 

uma propriedade privada, cujo Delegado de saúde tem conhecimento e caso 

seja declarado um problema de saúde pública a Câmara pode substituir-se aos 

Herdeiros e terá de intervir, pelo que irá junto dos serviços verificar esta 

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

-----b) Pedro Jorge Lopes Gonçalves, da localidade de Sandinha, na União das 

Freguesias de Cadafaz e Colmeal solicitou que no mês de agosto sejam 

colocados mais contentores de resíduos na Sandinha. Solicitou intervenção na 

reparação de arruamentos na Sandinha por se verificar que as calçadas estão 

irregulares. Agradeceu por se ter iniciado a limpeza do Vale do Ceira. Solicitou a 

presença da GNR nas praias fluviais devido à presença de animais , nas aldeias 

solicitando um acompanhamento à população mais isolada. Terminou referindo 
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que estando num concelho “verde” questionou se a autarquia prevê a colocação 

de postes de energia para futuros carros híbridos ou eléctricos não somente na 

vila de Góis mas em alguns pontos estratégicos das freguesias do concelho.----- 

-----A senhora Presidente solicitou ao senhor Chefe de Gabinete que verificasse 

o ponto de situação do projecto de colocação de postes de energia para os 

carros eléctricos, junto do senhor Chefe de Divisão da DGUPA. Relativamente 

aos arruamentos e contentores solicitou que o senhor Secretário do GAV 

providencie as necessárias diligências. Relativamente à GNR, a senhora 

Presidente informou que não é da sua tutela mas irá dar conhecimento das 

solicitações ao senhor comandante do Posto Territorial de Góis. ---------------------

-----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 vinte e quatro de julho de 

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

lavrou.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.2 – CIMRC/ADENDA AO ACORDO CONTRATUAL DE COLABORAÇÃO NO 

ÂMBITO DOS ESTUDOS DE AGREGAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS - 

A Câmara tomou conhecimento da adenda ao Acordo Contratual de 

Colaboração no âmbito dos Estudos de Agregação dos serviços de 

Abastecimento de Água e de saneamento de Águas Residuais, aprovada em 

Conselho Intermunicipal da CIMRC de 08.03.2018.--------------------------------------- 

-----3.3 – INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA ALTERAÇÃO DO 

REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS – A 

senhora Presidente referiu que  o artigo 11-Aº do Decreto-Lei nº194/2009, de 20 

de agosto, alterado pelo Decreto-Lei nº92/2010, de 26 de julho e 12/2014, de 6 

de março, impõe que as entidades gestoras procedam a atualizações anuais 

das tarifas dos serviços municipais de águas e resíduos, pelo que é necessário 

proceder à atualização, para o ano de 2019, do tarifário das águas e resíduos, 
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que está contemplado nas Seções II e III do Capítulo X da Tabelas de Taxas e 

Outras Receitas Municipais anexa ao Regulamento Geral de Taxas e Outras 

Receitas Municipais.-------------------------------------------------------------------------------- 

----Neste sentido, referiu que determina o nº1, do artigo 98º do novo Código do 

Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei nº4/2015, de 7 

de janeiro, que o início do procedimento de elaboração ou modificação de 

regulamentos é publicitado no site do Município, com indicação do órgão que o 

decidiu desencadear, da data em que se vai iniciar, do objeto e da forma como 

se pode processar a constituição como interessados e a apresentação de 

contributos para a elaboração dos regulamentos.------------------------------------------ 

----- Face ao exposto, no âmbito da competência prevista na alínea k), do nº1, 

do artigo 33º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, alterada pelas Leis nºs 

25/2015, de 30 de março, 69/2015, de 16 de julho, 7-A/2016, de 30 de março e 

42/2016, de 28 de dezembro e em conformidade com o previsto no nº1, do 

artigo 98º do Decreto-Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, a senhora Presidente 

propôs que a  Câmara Municipal delibere:---------------------------------------------------- 

-----1. Dar início ao procedimento de alteração ao Regulamento Geral de Taxas 

e Outras Receitas Municipais;-------------------------------------------------------------------

-----2. Que a constituição como interessados e a apresentação de contributos 

para a elaboração do referido Regulamento se processe por meio de 

requerimento, entregue no Serviço de Atendimento ao Munícipe (Balcão Único) 

do Município durante o horário normal de expediente (de segunda a sexta-feira 

das 9h00 às 17h00), remetido por correio dirigido à Presidente da Câmara 

Municipal, Praça da República, 3330-310 Góis ou por correio eletrónico para o 

endereço dag@cm-gois.pt, num prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados 

partir da data de publicação no site do Município, em www.cm-gois.pt.-------------- 

-----3. Que se proceda à publicitação no sítio do Município na Internet o início do 

procedimento.----------------------------------------------------------------------------------------  

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

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

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

mailto:dag@cm-gois.pt
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3.4 – INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO 

MUNICIPAL DOS SISTEMAS PÚBLICOS E PREDIAIS DE ABASTECIMENTO 

DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DE ÁGUAS RESIDUAIS DO CONCELHO DE 

GÓIS – A senhora Presidente referiu que é pretensão propor a alteração de 

parte do articulado do Regulamento mencionado em epígrafe, de forma a 

clarificar algumas normas nele constantes, como seja dos meios de prova a 

apresentar nos casos de existência de roturas nos sistemas prediais, bem como 

analisar uma eventual adesão ao regime de atribuição de tarifa social para a 

prestação dos serviços de águas (tarifa social) previsto no Decreto-Lei 

nº146/2017, de 5 de dezembro, sendo para tal necessário proceder às 

adaptações dos tarifários sociais atualmente em vigor, ao nível dos serviços de 

abastecimento de água e de saneamento de águas residuais.-------------------------

-----Neste sentido, referiu que determina o nº1, do artigo 98º do novo Código do 

Procedimento Administrativo (CPA), aprovado pelo Decreto-Lei nº4/2015, de 7 

de janeiro, que o início do procedimento de elaboração ou modificação de 

regulamentos é publicitado no site do Município, com indicação do órgão que o 

decidiu desencadear, da data em que se vai iniciar, do objeto e da forma como 

se pode processar a constituição como interessados e a apresentação de 

contributos para a elaboração dos regulamentos.------------------------------------------ 

-----Face ao exposto, no âmbito da competência prevista na alínea k), do nº1, do 

artigo 33º da Lei nº75/2013, de 12 de setembro, alterada pelas Leis nºs 25/2015, 

de 30 de março, 69/2015, de 16 de julho, 7-A/2016, de 30 de março e 42/2016, 

de 28 de dezembro e em conformidade com o previsto no nº1, do artigo 98º do 

Decreto-Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, a senhora Presidente propôs que a  

Câmara Municipal delibere:-----------------------------------------------------------------------

-----1. Dar início ao procedimento de alteração ao Regulamento Municipal dos 

Sistemas Públicos e Prediais de Abastecimento de Água e de Saneamento de 

Águas Residuais do Concelho de Góis.-------------------------------------------------------

-----2. Que a constituição como interessados e a apresentação de contributos 

para a elaboração do referido Regulamento se processe por meio de 

requerimento, entregue no Serviço de Atendimento ao Munícipe (Balcão Único) 



 
 

 

14 

 

do Município durante o horário normal de expediente (de segunda a sexta-feira 

das 9h00 às 17h00), remetido por correio dirigido à Presidente da Câmara 

Municipal, Praça da República, 3330-310 Góis ou por correio eletrónico para o 

endereço dag@cm-gois.pt, num prazo máximo de 10 (dez) dias úteis contados 

partir da data de publicação no site do Município, em www.cm-gois.pt.-------------- 

-----3. Que se proceda à publicitação no sítio do Município na Internet o início do 

procedimento.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

proposta apresenta pela senhora Presidente.-----------------------------------------------

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

--3.5 – AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE PROCEDIMENTOS 

CONCURSAIS PARA RECRUTAMENTO DE 

TRABALHADORES/ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR – 

AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS 

PARA RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES/ATIVIDADES DE 

ENRIQUECIMENTO CURRICULAR  – A senhora Presidente informou que face 

à celebração do Contrato de Execução nº469/2009, assinado entre o Município 

de Góis e o Ministério da Educação (publicado na 2ª Série do Diário da 

República nº 222, de 16 de novembro de 2009), mais concretamente de acordo 

com o que estabelece a Cláusula 3ª do mesmo, o Município assumiu a 

competência de implementação das Atividades de Enriquecimento Curricular 

(AEC) no 1º Ciclo do Ensino Básico do Concelho. Mais informou que o Conselho 

Geral do Agrupamento de Escolas de Góis, na reunião de 13 de julho de 2018 

deliberou, sob proposta do Conselho Pedagógico, reunido em 13 de julho de 

2018, e em consonância com o plasmado na Portaria nº664-A/2015, de 24 de 

agosto, que as AEC a desenvolver durante o ano letivo 2018/2019 serão as 

seguintes: atividade física e desportiva e atividade lúdico expressiva, 

nomeadamente na área da expressão dramática/musical. O Projeto de 

Atividades de Enriquecimento Curricular (AEC) do ano letivo 2018/2019, que 

integra como entidades intervenientes o Município de Góis, enquanto entidade 

promotora e o Agrupamento de Escolas de Góis, enquanto entidade parceira, 

mailto:dag@cm-gois.pt
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serão submetidos à Direção-Geral dos Estabelecimentos Escolares para efeitos 

de aceitação/aprovação. Informou ainda, que não é possível o Agrupamento de 

Escolas de Góis assegurar as AEC com recurso a docentes do próprio quadro, 

cabendo assim ao Município o recrutamento dos professores das AEC.------------ 

-----Prosseguiu, informando que o mapa de pessoal do Município não integra 

trabalhadores suficientes (com relação jurídica por tempo indeterminado) com 

as qualificações necessárias para o exercício das várias atividades a 

desenvolver no âmbito das AEC, pelo que se torna necessário proceder ao 

recrutamento de trabalhadores detentores dessas mesmas qualificações.---------- 

-----Contudo, referiu ainda que a autarquia dispõe de três técnicos de deporto 

afectos ao Pavilhão Gimnodesportivo, referindo que é urgente um “volt face” nas 

dinâmicas daquela infra-estrutura, tendo interpelado um técnico de desporto da 

autarquia com vista a desempenhar as funções inerentes à actividade física e 

desportiva das AEC´s, estando ainda a aguardar o regresso de férias dos 

restantes técnicos para analisar esta possibilidade em conjunto, sem que se 

prejudique o desenvolvimento das restantes actividades.-------------------------------- 

-----Assim, a senhora Presidente solicitou ao Executivo que a proposta 

apresentada se mantenha, com a condição que oportunamente será transmitido 

ao Executivo se 1 ou 2 técnicos da autarquia assumem os lugares previstos 

para AEC´s na actividade física desportiva. ------------------------------------------------- 

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

questionando qual a possibilidade de incluir na actividade física desportiva a 

modalidade de ténis, tendo em conta a infra-estrutura que existe no concelho 

para a prática dessa mesma modalidade.---------------------------------------------------- 

-----Interveio o senhor António Rui de Sousa Godinho Sampaio prevalecendo-se 

da oportunidade para dar conta que foi interpelado por um utilizador do Pavilhão 

Gimnodesportivo de que existem máquinas que carecem de reparação, não 

estado em condições de ser utilizadas, propondo a aquisição de equipamentos 

mais modernos. Mais referiu, que os técnicos no início de cada ano devem 

apresentar um Plano de Actividades Anual, e incluir a actividade física em 

período de férias das crianças, porquanto o concelho está dotado de infra-
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estruturas desportivas, devendo também a escola promover a criação de novas 

dinâmicas das actividades.----------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou que é competência do Conselho Pedagógico 

e sob aprovação do Conselho Geral a escolha das áreas a desenvolver nas 

AEC´s, agora a criatividade e a inovação das tarefas diz respeito ao docente, 

sendo da opinião que as actividades física e desportivas não têm que ser 

desenvolvidas somente no Pavilhão Gimnodesportivo.----------------------------------- 

-----Conforme dispõe o nº1 do artigo 30º da Lei nº35/2014, de 20 de junho, 

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

18/2016, de 20 de junho, 42/2016, de 28 de dezembro, 25/2017, de 30 de maio, 

70/2017, de 14 de agosto e 73/2017, de 16 de agosto, que o “órgão ou serviço 

pode promover o recrutamento dos trabalhadores necessários ao 

preenchimento dos postos de trabalho previstos no mapa de pessoal”, devendo 

esse recrutamento ser precedido de aprovação do órgão executivo, conforme 

prevê nº1 do artigo 4º do Decreto-Lei nº209/2009, de 3 de setembro, alterado 

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

de 28 de novembro. Para o ano de 2018, o Orçamento do Estado, aprovado 

pela Lei nº114/2017, de 29 de dezembro, não impõe qualquer tipo de obrigação 

ou restrição ao recrutamento de trabalhadores dos municípios que não se 

encontrem em situação de saneamento ou de rutura, como é o caso do 

Município de Góis. Neste sentido, informou que se encontram reunidas as 

condições que permitem ao Município de Góis proceder ao recrutamento destes 

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

caráter temporário.--------------------------------------------------------------------------------- 

-----Face ao exposto, a senhora Presidente propôs que a Câmara Municipal, nos 

termos previstos no artigo 30º da Lei nº35/2014, de 20 de junho, alterada pelas 

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

20 de junho, 42/2016, de 28 de dezembro, 25/2017, de 30 de maio, 70/2017, de 

14 de agosto e 73/2017, de 16 de agosto, articulado com o nº1 do artigo 4º do 

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

28 de abril, 66/2012, de 31 de dezembro e 80/2013, de 28 de novembro, 
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autorize a abertura dos procedimentos concursais para recrutamento de 

trabalhadores para ocupação dos seguintes postos de trabalho que se 

encontram vagos no Mapa de Pessoal do Município do ano de 2018:----------------  

-----A) 2 TÉCNICOS SUPERIORES (atividade física e desportiva);---------------------------

-----B) 2 TÉCNICOS SUPERIORES (atividade lúdico expressiva – expressão 

dramática/musical).-------------------------------------------------------------------------------- 

-----Para a tomada de decisão, acresce ainda referir:-------------------------------------

------1. Para efeitos de cumprimento do disposto no artigo 4º da Portaria nº83-

A/2009, de 22 de janeiro, alterada pela Portaria nº145-A/2011, de 6 de abril, foi 

efetuada consulta à Entidade Centralizada para Constituição de Reservas de 

Recrutamento (ECCRC) – Direção-Geral da Qualificação dos Trabalhadores em 

Funções Públicos – INA – para verificar a existência de candidatos em reserva 

de recrutamento que permitam satisfazer as necessidades de recrutamento para 

os postos de trabalho em causa, tendo-se obtido a seguinte resposta: “Não 

tendo, ainda, decorrido qualquer procedimento concursal para constituição de 

reservas de recrutamento para a carreira/categoria de técnico superior, declara-

se a inexistência, em reserva de recrutamento, de qualquer candidato com o 

perfil adequado”.------------------------------------------------------------------------------------- 

-----2. Informa-se ainda que se desconhece a existência de pessoal colocado em 

situação de requalificação ou outro instrumento de mobilidade que possa ocupar 

os postos de trabalho em causa.----------------------------------------------------------------

-----3. Relativamente à possibilidade de ocupação dos postos de trabalho em 

causa por trabalhadores com relação jurídica de emprego público previamente 

constituída, é de referir que, considerando os princípios da racionalização, da 

eficiência e da economia processual que devem presidir à atividade dos serviços 

públicos, os procedimentos concursais são destinados a todo o tipo de 

candidatos (com relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado - 

incluindo os trabalhadores em situação de requalificação -, determinado ou 

determinável ou sem relação jurídica de emprego público). Contudo, apenas na 

impossibilidade da sua ocupação por trabalhadores em situação de 

requalificação ou com relação jurídica de emprego público por tempo 
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indeterminado previamente estabelecida, poderão ser recrutados trabalhadores 

com relação jurídica de emprego público por tempo determinado e determinável, 

ou indivíduos sem qualquer relação jurídica de emprego público. -------------------- 

-----4. Os montantes necessários a fazer face às despesas inerentes à 

contratação destes postos de trabalho estão contemplados no Orçamento 

Municipal/Ano de 2018.---------------------------------------------------------------------------- 

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

abertura dos referidos procedimentos concursais para recrutamento de 

trabalhadores.---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.6 – OBRAS PARTICULARES/FERNANDO MANUEL DE ALMEIDA BARATA 

– Foi presente a informação da DGUPA, datada de 25.05.2018, relativa ao 

processo de alterações ao projeto de arquitetura de construção de barracão 

apresentado em 12.09.16, pelo requerente Fernando Manuel de Almeida Barata, 

sito na Barroca, Regateira, freguesia de Góis. ---------------------------------------------- 

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

3.7 – OBRAS PARTICULARES/VÍTOR MANUEL MIRANDA PIRES – Foi 

presente a informação da DGUPA, datada de 03.08.2018, relativa à ampliação 

de um edifício existente destinado a habitação unifamiliar, requerido por Vítor 

Manuel Miranda Pires, sito em Carcavelos, freguesia de Góis.------------------------- 

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

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

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

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

-3.8 – PARQUE MUNICIPAL DE GÓIS - PROPOSTA DE TRABALHOS A 

MAIS N.º 3 – Foi presente a informação da DGUPA, datada de 08.08.2018, 

relativa à proposta de trabalhos a mais trabalhos nº3 referente à empreitada 

“Parque Municipal de Góis”.---------------------------------------------------------------------- 
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-----Interveio o senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio 

referindo que relativamente às especificidades dos vidros temperados e numa 

obra com esta dimensão deveriam ter sido consultados mais que um fornecedor. 

Sobre a colocação de vãos de vidro corta fogo, o senhor Vereador questionou 

se em algum momento os coordenadores foram auscultados sobre as futuras 

instalações de trabalho. Terminou questionando se o valor constante nos 

trabalhos a mais está dentro do limite estabelecido por lei e se estes tivessem 

sido acautelados inicialmente, não teria influência na proposta apresentada a 

concurso e que ficou em segundo lugar.------------------------------------------------------ 

-----A senhora Presidente lamenta que só tenham consultado um fornecedor 

sendo que é uma missão que cumpre naturalmente aos projetistas. Mais 

informou, que aquando de uma das visitas que fez ao Parque Municipal foram 

dadas as necessárias explicações para a alteração destes materiais, porquanto 

o vidro escolhido em projecto não garantia a segurança para o fim a que se 

destina o respetivo espaço. Continuou, referindo que a colocação de vãos de 

vidro corta fogo surge após a discussão “in loco” com os responsáveis dos 

serviços sendo que neste caso em concreto se verificou que as paredes não 

permitiam a entrada de luz natural suficiente na zona destinada à carpintaria. 

Informou ainda que os valores de trabalhos a mais respeitam o limite imposto ao 

abrigo do CCP. Relativamente à questão levantada pelo senhor Vereador 

António Rui de Sousa Godinho Sampaio informou que teria de consultar o 

processo para verificar a diferença de preços entre as propostas apresentadas.-- 

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

supra mencionada, deliberou, por unanimidade, aprovar a proposta de 

Trabalhos a Mais Nº3 da empreitada do Parque Municipal de Góis, no montante 

de 26.832,58€, acrescido da taxa de IVA legal em vigor .--------------------------- 

-----Foi ainda deliberado por unanimidade, aprovar os trabalhos a menos no 

valor de 7.605,52€, acrescido da taxa de IVA legal em vigor.-------------------------- 

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

3.9 – CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO PRAZOS NO 

MONTANTE DE 500.000€/PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO – A senhora 
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Presidente informou que na sequência da abertura de procedimento para a 

contratação de empréstimo a médio e longo prazos no montante de 500.000,00 

€, destinado a financiar os projetos “Implantação da Praia Fluvial de Alvares e 

Beneficiação e Manutenção de Arruamentos”, autorizado pela Câmara 

Municipal, na reunião de 10.07.2018, foi remetido convite à Caixa Geral de 

Depósitos, SA; Banco Santander Totta, SA; Banco BPI, SA;  BBVA Portugal, 

SA;Caixa de Crédito Agrícola Mútuo da Beira Centro, CRL e  Millenium BCP, 

SA, para a presentarem proposta com as condições da operação.-------------------- 

------Mais informou que dentro do prazo estabelecido, apresentaram propostas o 

Banco BPI, S.A., o Banco Santander Totta, S.A., a Caixa de Crédito Agrícola 

Mútuo da Beira Centro, C.R.L. e a Caixa Geral de Depósitos, S.A., tendo o júri 

do procedimento designado para efeito de abertura e análise das propostas, 

elaborado as atas (abertura e análise) que se constituem como o Anexo I da 

presente Ata. Informou ainda, que da análise das propostas resultou que o 

Banco BPI, SA apresentou a proposta mais vantajosa, com um spread para a 

operação de 0,95%, a que corresponde uma TAEG1 de 0,7751% e um encargo 

total de 526.335,00 € tendo-se proposto que se procedesse à audiência dos 

interessados. Da audiência dos interessados, resultou a comunicação por parte 

de todas as instituições financeiras que não têm nada a opor-se à análise 

efetuada de considerar a proposta mais vantajosa a apresentada pelo Banco 

BPI, SA, conforme consta na Ata, no Anexo I da presente Ata. ------------------------

-----Face ao exposto, a senhora Presidente informou que se encontram reunidas 

todas as condições para o processo ser remetido à Assembleia Municipal nos 

termos previstos no nº4, do artigo 25º, da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro, 

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

A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro e no nº5 do artigo 49º da 

Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, alterada pelas Leis nºs 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. Ou 

seja, o pedido de autorização à Assembleia Municipal deve ser acompanhado 

de informação sobre as condições praticadas, em pelo menos, três instituições 
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autorizadas por lei a conceder crédito, bem como de mapa da capacidade de 

endividamento do Município (Anexo I da presente Ata). Sobre o presente 

assunto, importa ainda referir que estabelece o nº6 do artigo 49º da Lei nº 

73/2013, de 3 de setembro, alterada pelas Leis nºs 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, que 

“Os contratos de empréstimo de médio e longo prazo, (…), cujos efeitos da 

celebração se mantenham ao longo de dois ou mais mandatos, são objeto de 

aprovação por maioria absoluta dos membros da assembleia municipal em 

efetividade de funções”.--------------------------------------------------------------------------- 

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

informação sobre os arruamentos que foram tidos em conta no pedido de 

empréstimo.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou que este esclarecimento foi dado na reunião 

onde propôs a contratação do empréstimo. Estando a ser novamente 

questionada, informou o senhor Vereador que há um estudo feito no ano de 

2016 pela DGUPA que evidencia as necessidades no concelho ao nível de 

investimento quer em arruamentos quer na rede viária o qual ascende a um 

milhão de euros. Mais informou que nos anos 2017 e 2018 foram já 

requalificados alguns arruamentos e rede viária no concelho, particularmente no 

âmbito dos incêndios de junho de 2017 sendo necessário atualizar o aludido 

estudo. No caso concreto do presente empréstimo o valor de 250.000.00€ é 

destinado à rede viária - Rua das Figueirinhas na freguesia de Vila Nova do 

Ceira e arruamentos na freguesia de Góis aguardando-se pela candidatura que 

foi elaborada no âmbito dos Incêndios de Outubro de 2017 para requalificação 

da rede viária afectada, particularmente nas freguesias de Vila Nova do Ceira e 

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

-----A Câmara tomou conhecimento, e nos termos previstos do disposto 

na alínea ccc), do nº1 do artigo 33º e alínea f), do nº1 e nº4 do artigo 25º, ambos 

da Lei nº 75/2013, 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 
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dezembro e nº5 do artigo 49º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, alterada 

pelas Leis nºs 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, deliberou por unanimidade emitir 

parecer favorável à contratação do empréstimo em causa junto do Banco BPI, 

SA com um spread para a operação de 0,95%, a que corresponde uma TAEG 

de 0,7751% e um encargo total de 526.335,00€, acrescendo que é proposto 

pelo júri do procedimento que seja definido o indexante (base a 360 dias) a 6 

meses, com prestações semestrais e postecipadas, sucessivas, constantes de 

capital e juros ao saldo.---------------------------------------------------------------------------- 

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

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

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

3.10 – 2ª ALTERAÇÃO AO MAPA DE PESSOAL/ANO DE 2018/PROPOSTA 

DE ADITAMENTO ÀS DELIBERAÇÕES DO EXECUTIVO DE 07.03.18 E 

20.04.2018 – A senhora Presidente referiu que por deliberação da Assembleia 

Municipal de 22 de dezembro de 2017, foi aprovado o Mapa de Pessoal do ano 

de 2018, de acordo com o previsto no artigo 29º da Lei nº35/2014, de 20 de 

junho (Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas – LTFP), Lei nº35/2014, de 

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

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

de 14 de agosto e 73/2017, de 16 de agosto, em articulação com o disposto no 

artigo 3º do Decreto-Lei nº209/2009, de 3 de setembro, alterado pelas Leis nºs 

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

novembro, que produziu efeitos a 1 de janeiro de 2018, e que já foi sujeito a 

uma alteração aprovada na sessão da Assembleia Municipal de 27 de fevereiro 

de 2018.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

de dezembro, que aprova o Programa de Regularização Extraordinária dos 

Vínculos Precários (PREVAP), nas reuniões do executivo de 07.03.18 e 

20.04.18, foram reconhecidas 12 situações de contratações efetuadas 
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diretamente pelo Município, que consubstanciam necessidade permanentes de 

serviço, sem o adequado vínculo jurídico, que resultam na inclusão dos 

correspondentes postos de trabalho no mapa de pessoal do ano de 2018 

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

que foi submetido e aprovado pela Assembleia Municipal de 30.04.2018.---------- 

-----Sucede porém, que foi entretanto solicitado parecer à CCDRC no sentido  

de clarificar se as várias situações dos colaboradores do Município que se 

encontram a exercer funções nos serviços municipais , algumas há várias anos, 

de uma forma permanente, sob direção do Município, cumprindo o horário dos 

demais trabalhadores do mapa de pessoal e pode-se dizer sob poder 

hierárquico destes, mas que são contratados por entidades terceiras (externas), 

designadamente associações de direito privado com quem o Município  tem 

celebrado parcerias, caso sejam efetivamente necessidades permanente de 

serviço, se têm enquadramento na Lei nº112/2017, de 29 de dezembro.  

Rececionado parecer, conclui o mesmo que “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”, “(…) independentemente da tipologia e da entidade contratante que 

celebrou os contratos inadequados, por se tratarem de contratos que não se 

enquadravam no regime legal que o emprego público impunha”.---------------------- 

-----Neste seguimento, foi efetuada uma reanálise das situações da qual resultou 

a existência de 23 situações enquadráveis no referido Programa. Assim, e na 

sequência da proposta apresentada ao Executivo Municipal em 24.07.2018 para 

reconhecimento destas novas situações (em aditamento às deliberações 

tomadas pelo mesmo em 07.03.2018 e 20.04.2018), conforme estabelece o nº3 

do artigo 2º daquela Lei, a presente proposta de alteração ao Mapa de Pessoal 

(em aditamento à 2ª Proposta de alteração ao Mapa de Pessoal já aprovada), 

contempla a criação de 23 novos postos de trabalho a seguir indicados, de 

acordo com o disposto no nº2 do seu artigo 6º.---------------------------------------------
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-----Referiu que, os postos de trabalho a criar devem cumprir o disposto nos 

artigos 4º e 7º da Lei nº112/2017, de 29 de dezembro, devendo as pessoas 

abrangidas pelo Programa ser integradas na carreira correspondente às funções 

exercidas que deram origem à regularização extraordinária (e, no caso de 

carreiras pluricategoriais, na respetiva categoria base):---------------------------------- 

Nº de 
Postos 

Carreira Categoria 
UO / centros de competência / área 
de atividades 

1 
(a criar) 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Técnico 

Divisão de Administração e 
Gestão/Serviços Financeiros 

1 
(a criar) 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Operacional 

DAG/Serviços Financeiros 

1 
(a criar) 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

DAG/Serviço de Recursos Humanos e 
Informáticos 

1 
(a criar) 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Técnico 

DAG/Serviço de Recursos Humanos e 
Informáticos 

1 
(a criar) 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Operacional 

DAG/Serviço Administrativo 

1 
(a criar) 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Técnico 

DAG/Serviço de Património e Arquivo 

1 
(a criar) 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

Divisão de Gestão Urbanística, 
Planeamento e Ambiente/Serviços 
Técnicos 

1 
(a criar) 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

DGUPA/Serviços Técnicos 

1 
(a criar) 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Técnico 

DGUPA/Serviços Técnicos 

1 
(a criar) 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Operacional 

DGUPA/Serviço de Salubridade e 
Qualidade de Vida 

1 
(a criar) 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Operacional 

DGUPA/Serviço de Salubridade e 
Qualidade de Vida 

1 
(a criar) 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Técnico 

Núcleo de Desenvolvimento Social, 
Cultural e Económico/ Serviço de 
Turismo e Ação Cultural 

1 
(a criar) 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Técnico 

NDSCE/ Serviço de Turismo e Ação 
Cultural 

2 
(a criar) 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

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

1 
(a criar) 

Assistente 
Técnico  

Assistente 
Técnico 

NDSCE/ Serviço de Ação Social, 
Formação, Emprego e Juventude 
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Nº de 

Postos 

Carreira Categoria UO / centros de competência / área de 

atividades 

1 
(a 
criar) 

Técnico 
Superior 

Técnico 
Superior 

NDSCE/ Serviço de Educação e 
Desposto 

1 
(a 
criar) 

Assistente 
Técnico 

Assistente 
Técnico 

NDSCE/ Serviço de Educação e 
Desporto 

1 
(a 
criar) 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Operacional 

NDSCE/ Serviço de Educação e 
Desporto 

3 
(a 
criar) 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Operacional 

NDSCE/ Serviço de Educação e 
Desporto 

1 
(a 
criar) 

Assistente 
Operacional 

Assistente 
Operacional 

NDSCE/ Serviço de Educação e 
Desporto 

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

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

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

setembro, os valores necessários para fazer face à presente alteração ao 

orçamento constam na 13ª Alteração ao Orçamento aprovada na reunião do 

Executivo de 24.07.2018.------------------------------------------------------------------------- 

-----Face ao exposto, a senhora Presidente propôs que a Câmara Municipal, ao 

abrigo ccc), do nº1 do artigo 33º Lei nº75/2013, de 12 de setembro, alterada 

pelas Leis nºs 25/2015, de 30 de março, 69/2015, de 16 de julho, 7-A/2016, de 

30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro, delibere propor à Assembleia 

Municipal, nos termos do disposto na alínea o), do nº2, do artigo 25º do mesmo 

diploma legal, do nº3 do artigo 6º da Lei nº117/2017, 29 de dezembro e no nº5 

do artigo 29º da Lei nº35/2014, de 20 de junho, Lei nº35/2014, de 20 de junho, 

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

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

agosto e 73/2017, de 16 de agosto, conjugado com o artigo 3º do Decreto-Lei 

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

66/2012, de 31 de dezembro e 80/2013, de 28 de novembro, a aprovação do 

aditamento à 2ª Alteração ao Mapa de Pessoal do ano de 2018, que se 
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consubstancia na criação de mais 23 postos de trabalho, para além dos 12 

postos de trabalho que foram sujeitos a deliberação do Executivo Municipal nas 

reuniões de 07.03.2018 e 20.04.2018, aprovados pela Assembleia Municipal em 

30.04.2018, perfazendo assim a 2ª Alteração ao Mapa de Pessoal do ano de 

2018 para a criação de 35 novos postos de trabalho.------------------------------------- 

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

aditamento à 2ª Alteração ao Mapa de Pessoal do ano de 2018, que se 

consubstancia na criação de mais 23 postos de trabalho, para além dos 12 

postos de trabalho que foram sujeitos a deliberação do Executivo Municipal nas 

reuniões de 07.03.2018 e 20.04.2018, aprovados pela Assembleia Municipal em 

30.04.2018, perfazendo assim a 2ª Alteração ao Mapa de Pessoal do ano de 

2018 a criação de 35 novos postos de trabalho, cuja cópia constitui o Anexo II 

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

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

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

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

3.11 – 14ª 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 14ª alteração ao Orçamento Municipal 

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

115.100,00€ (cento e quinze mil e cem euros) tanto nos reforços como nas 

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

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

3.12 – 14ª 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 14ª alteração às Grandes Opções do 

Plano para o Ano de 2018, que importa em 31.000,00€ (trinta e um mil euros) 



 
 

 

27 

 

nos reforços  e 50.500,00€ (cinquenta mil e quinhentos euros) nas anulações, 

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

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

3.13 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – A senhora Presidente 

levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno de transferências 

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

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

3.13.1 – IRMANDADE DA SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS – A 

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 

transferência de correntes no montante de mil setecentos e cinquenta euros, 

cuja finalidade é o  apoio na manutenção corrente/funcionamento da instituição 

– apoio no desenvolvimento de todas as respostas sociais que dinamiza e na 

consequente manutenção de postos de trabalho existentes.---------------------------- 

3.13.2 – ADIBER – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA 

BEIRA SERRA – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

aprovar a referida transferência de correntes no montante de vinte e um mil 

euros, cuja finalidade é o apoio ao funcionamento de projetos diversos e apoio 

nas parcerias (ex: programa de medidas de emprego).---------------------------------- 

3.13.3 – ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E RECREATIVA DE GÓIS – A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 

transferência de correntes no montante de quatro mil euros, cuja finalidade é 

apoio/comparticipação ao funcionamento das diversas secções da instituição.---- 

-----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 António 

Rui de Sousa Godinho Sampaio não participou na votação da atribuição do 

subsídio à Associação Educativa e Recreativa de Góis.---------------------------------- 

3.13.4 – LOUSITÂNEA – LIGA DE AMIGOS DA SERRA DA LOUSÃ – A 

Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 
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transferência de correntes no montante de dois mil euros, cuja finalidade é o 

apoio no funcionamento conforme descrito na memória descritiva que integra a 

candidatura ao Regulamento Municipal de Concessão de Subsídios.---------------- 

3.13.5 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

GÓIS – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a 

referida transferência de correntes no montante de dez mil euros, cuja finalidade 

é o apoio mensal à atividade corrente.-------------------------------------------------------- 

3.13.6 –  RAIZVANGUARDA – ASSOCIAÇÃO CULTURAL -  A Câmara tomou 

conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a referida transferência 

corrente no montante de cem 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).-------------------------------------------------------------- 

3.13.7 – COOPERATIVA AGRÍCOLA DO CONCELHO DE GÓIS (VALE DO 

CEIRA) CRL – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

aprovar a referida transferência de correntes no montante de dois mil e 

quinhentos  euros, cuja finalidade é o apoio ao funcionamento da instituição.----- 

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

3.14 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA – A Câmara tomou conhecimento 

do total de movimentos da tesouraria do dia dez de agosto do ano em curso, no 

montante de um milhão, quatrocentos e dezassete mil, quatrocentos e trinta e 

três euros e dois cêntimos.----------------------------------------------------------------------- 

4 – APROVAÇÕES EM MINUTA: INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA 

ALTERAÇÃO DO REGULAMENTO GERAL DE TAXAS E OUTRAS 

RECEITAS MUNICIPAIS; INÍCIO DE PROCEDIMENTO PARA ALTERAÇÃO 

DO REGULAMENTO MUNICIPAL DOS SISTEMAS PÚBLICOS E  PREDIAIS 

DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA E DE SANEAMENTO DE ÁGUAS 

RESIDUAIS DO CONCELHO DE GÓIS; AUTORIZAÇÃO PARA A ABERTURA 

DE PROCEDIMENTOS CONCURSAIS PARA RECRUTAMENTO DE 

TRABALHADORES/ATIVIDADES DE ENRIQUECIMENTO CURRICULAR; 

OBRAS PARTICULARES/FERNANDO MANUEL DE ALMEIDA BARATA; 
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OBRAS PARTICULARES/VÍTOR MANUEL MIRANDA PIRES; PARQUE 

MUNICIPAL DE GÓIS - PROPOSTA DE TRABALHOS A MAIS N.º 3; 

CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO A MÉDIO E LONGO PRAZOS NO 

MONTANTE DE 500.000€/PROPOSTA DE CONTRATAÇÃO; 2ª ALTERAÇÃO 

AO MAPA DE PESSOAL/ANO DE 2018/PROPOSTA DE ADITAMENTO ÀS 

DELIBERAÇÕES DO EXECUTIVO DE 07.03.18 E 20.04.2018; 14ª 

ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018; 14ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 

2018; MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.------------------------------------ 

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

encerrada a reunião, pelas treze horas e quarenta e cinco minutos, da qual, para 

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

 

             Presidente da Câmara Municipal,                            A Secretária, 

               

__________________________                      _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


