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A T A  D A  R E U N I Ã O  D E  

N O V E  D E  O U T U B R O  D E  2 0 1 8  

 
-----No dia nove de outubro 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 do senhor Dr. Mário Barata Garcia na 

qualidade de Vice-Presidente do Município, comparecendo os Vereadores que 

compõem o Executivo Camarário: 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, o senhor Vice-

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 – HUGO QUEIRÓS FARIA/CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE------------------ 

3.3 – GÓIS MOTO CLUBE/25ºRAIDE PARAÍSO TODO O TERRENO DE GÓIS----------- 

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

3.5 – LEI Nº112/2017, DE 29 DEZEMBRO – PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO 

EXTRAORDINÁRIA AOS VÍNCULOS PRECÁRIOS/RETIFICAÇÃO DA 

DELIBERAÇÃO DE 24.07.2018--------------------------------------------------------------------------- 

3.6 – 20ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018--------------------------------------------- 

3.7 –  20ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018--------------------------------------------------------- 

3.8 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL------------------------------------------------ 

3.8.1 – LIGA DOS AMIGOS DE ALDEIA VELHA E CASAIS------------------------------------- 

3.8.2 – FREGUESIA DE VILA NOVA DO CEIRA---------------------------------------------------- 

3.9 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES------------------------------------------------ 
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3.9.1 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GÓIS----- 

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

3.9.3 – ASSOCIAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO INTEGRADO DA BEIRA SERRA----- 

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

3.9.5 – LOUSITÂNEA---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.9.7 – CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA FREGUESIA DE 

ALVARES------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3.9.8 – ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE CULTURA E CIDADANIA DE VILA NOVA DO 

CEIRA------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

3.9.9 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE GÓIS-----  

3.10 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA---------------------------------------------------------- 

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

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

1.1 – FALTAS – O senhor Vice-Presidente informou que a senhora Presidente da 

Câmara Municipal iria estar ausente na presente reunião em virtude de se 

encontrar a representar o Município de Góis, conjuntamente com todos os 

municípios que integram a CIM-RC, em Bruxelas, no âmbito da Visita de 

Multiplicadores de Informação às Instituições Europeias, considerando-se a sua 

falta justificada.--------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE – O senhor Vice-Presidente 

referiu que dada a ausência da senhora Presidente irá usar este ponto para a sua  

intervenção.------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Iniciou a sua intervenção solicitando que o Executivo retire da Ordem de 

trabalhos o ponto 3.3 – GÓIS MOTO CLUBE/25º RAIDE PARAÍSO TODO O 

TERRENO DE GÓIS, em virtude de o ICNF ter emitido parecer desfavorável à 

realização da referida prova desportiva nos dias 13 e 14 de outubro do ano em 

curso, devido à previsão de condições extremas que se farão sentir nesse fim-de-

semana. De igual modo, de acordo com a observação feita pela senhora 

Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz, solicitou retirar da Ordem de 

trabalhos o ponto 3.4 – OBRAS PARTICULARES/ANTÓNIO PAULO FERREIRA 
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BARATA LIMA, em virtude de o mesmo ter sido presente ao Executivo na sua 

reunião ordinária de 24.09.18.--------------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, retirar os 

citados pontos da Ordem do Dia.----------------------------------------------------------------

-----De seguida,  deu conhecimento que nos dias 12 e 13 de outubro, irá decorrer 

em Sacões, freguesia de Vila Nova do Ceira, uma iniciativa de reflorestação de 4 

HA de área ardida nos incêndios de 15 de outubro de 2017. Esta ação irá ser 

desenvolvida em terrenos baldios e conta com a devida autorização e apoio por 

parte da Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira. Esta iniciativa promovida pela 

AMI – Amnistia Internacional, encontra-se inserida no programa Ecoética, sendo 

a vegetação a aplicar autóctone (carvalho, castanheiro, sobreiro, medronheiro) e 

tem como objetivo único a conservação da paisagem e dos recursos naturais, não 

tendo quaisquer fins comerciais. Informou ainda, que a  GreatFlower, Lda. é 

parceira da AMI no desenvolvimento desta iniciativa, colocando ao dispor do bem 

comum os seus recursos por forma a organizar toda a logística e a promover as 

plantações. Neste sentido, convidou o Executivo a associar-se a esta iniciativa a 

qual irá contar  com a presença do Presidente da AMI, Dr.º Fernando Nobre, pelas 

11.30 horas. ------------------------------------------------------------------------------------------

-----Prosseguiu, dando conhecimento que a CIM-RC promoveu no p.p. dia 

20.09.18, reunião por forma a dar cumprimento ao estipulado na Lei nº27/2016, 

de 23 de agosto, a qual aprova medidas para 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. Referiu que na reunião esteve em 

representação da Câmara Municipal de Góis o senhor Dr.º Rui Pedroso, 

Veterinário que presta serviços à Autarquia. Dos assuntos debatidos referiu que 

foram abordadas questões sobre a aplicação da referida legislação; viabilidade 

financeira da construção de CRO; falta de recursos humanos; incumprimento por 

parte das Juntas de Freguesia na identificação e registos de animais, entre outras 

questões prementes para cumprimento da referida legislação. Acrescentou, que 

Góis irá manter a parceria com o Município de Arganil, sendo que irá ser realizado 
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um trabalho conjuntamente com as freguesias do concelho de forma a que 

possamos programar algumas ações para que os procedimentos a tomar sejam 

em conformidade com a legislação em vigor, pelo que oportunamente serão 

prestados mais esclarecimentos.----------------------------------------------------------------

-----Deu conhecimento que no âmbito do Programa de Revitalização do Pinhal 

Interior foi proposto a celebração de protocolo de colaboração para 

implementação do serviço de transporte flexível nos Municípios do Pinhal Interior 

da CIM-Região de Coimbra e da CIM-Região de Leiria. Referiu que o programa 

tem como objetivos estratégicos promover a atratividade e a coesão territorial, 

sendo que uma das ações tem como objetivo iniciar um projeto de articulação 

entre as comunidades intermunicipais vizinhas para promover a expansão e 

consequente disponibilização de um serviço de transporte flexível adaptado às 

características do Pinhal Interior.----------------------------------------------------------------

-----Deu ainda conhecimento do Protocolo do Colaboração no âmbito do 

Programa Valorizar, realçando que o desenvolvimento do projeto compreende a 

estruturação de uma rede temática ancorada nas invasões francesas de forte 

territorial, tendo a ambição de se expandir, a curto e a medio/longo prazo, para 

outras latitudes do território nacional, conferindo maior dimensão e robustez a 

esta rede. Acrescentou, que entre a CIM-RC e os copromotores deste protocolo 

reiteram-se os compromissos que renovam a ambição de aprofundar a 

cooperação institucional  com a importância acrescida de implementar este 

projeto nos respetivos territórios, competindo aos mesmos servir de ponte com os 

parceiros privados nos respetivos territórios. Sobre este assunto, referiu que 

apesar do nosso concelho não ter sido diretamente afetado com este 

acontecimento sofreu ainda assim algumas consequências, pelo que irá ser 

realizado um trabalho no sentido de recolha de informação sobre esta temática.- 

-----Ainda no âmbito da CIM-RC, deu conhecimento que esta comunidade, de que 

o Município de Góis faz parte, é proprietária do alvará do Instituto Superior Miguel 

Torga, pelo que foi proposto  submeter à Agência de Avaliação e Acreditação do 

Ensino Superior dois novos ciclos de estudos, nomeadamente, 1º ciclo 



 
 

5 

 

(licenciatura) em Empreendedorismo e 2º ciclo (mestrado) em Psicologia das 

Organizações e do Trabalho.---------------------------------------------------------------------

-----Mais deu conhecimento que a CIM-RC procedeu à abertura de procedimento 

através de concurso público para a aquisição de equipamento para digitalização 

de grandes formatos e documentação histórica.--------------------------------------------

-----O senhor Vice-Presidente prosseguiu a sua intervenção referindo na última 

reunião o Executivo foi presente o assunto sobre a aquisição de serviços para 

certificação legal, parecer e auditoria externa das contas do município de 

góis/adjudicação/nomeação de revisor oficial de contas, tendo o mesmo sido 

aprovado em minuta  para ser presente à Assembleia Municipal para deliberação. 

Sobre este assunto referiu que, posteriormente, à deliberação da Câmara 

Municipal foi solicitado parecer à CCDRC o qual já se encontra na posse do júri 

do referido procedimento, sendo que pela análise ao documento, ainda que 

superficial, parece-lhe que a entidade reclamante tem razão nos fundamentos que 

apresentou para o efeito. Neste sentido, referiu que se trata de um assunto que 

terá que ser novamente objeto de deliberação do Executivo, sendo que poderá 

haver a hipótese de anular a deliberação anteriormente tomada ou eventualmente 

iniciar novamente procedimento para o mesmo fim.---------------------------------------

-----Por último, relembrou que no próximo dia 12 de outubro irá realizar-se a 

apresentação pública do Projeto de Requalificação da Praça da República e ruas 

Envolventes, na Casa da Cultura de Góis, pelas 19.00 horas.--------------------------

-----De igual modo, relembrou que no próximo dia 13 de outubro a Orquestra 

Clássica do Centro irá realizar um concerto na Casa da Cultura de Góis, pelas 

21.30 horas.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----Ainda no dia 13 de outubro, referiu que irão ser apresentados os resultados 

do estudo para a reflorestação  da Freguesia de Alvares, iniciativa promovida pelo 

jornal o Observador, a qual terá lugar no salão do quartel da Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários de Góis em Alvares, pelas 15.00 horas.---

-----A Câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------ 
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1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – Interveio o senhor 

Vereador José Alberto Domingos Rodrigues que iniciou a sua intervenção 

referindo que os Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por 

Góis solicitaram, em anterior reunião deste órgão, a listagem dos pagamentos 

efetuados pelo transporte de água para consumo humano, bem como informação 

sobre alteração à deliberação do Executivo de 27.02.2018 relativa ao concurso 

público de restabelecimento da floresta afetada por agentes bióticos e abióticos 

ou acontecimentos catastróficos – incêndios de junho de 2017, pelo que 

relembrou que ambos os documentos ainda não foram entregues, reiterando a 

sua entrega. ------------------------------------------------------------------------------------------

-----Sobre a ação judicial contra a Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra 

relativamente ao não cumprimento do Protocolo de Divisão da Energia Eólica 

Produzida nos Limites dos Concelhos de Góis e Pampilhosa da Serra, referiu ser 

do seu conhecimento que a Câmara Municipal de Pampilhosa da Serra 

apresentou a sua contestação perante o tribunal, pelo que a Câmara Municipal 

de Góis tem também um prazo para realizar a respetiva contestação, 

questionando dos procedimentos até então realizados.-----------------------------------

-----Continuou, referindo que face à última reunião realizada da Comissão de 

Acompanhamento da Implementação das Medidas Aprovadas em Conselho de 

Ministros/incêndios 2017, apraz-lhe questionar se já houve alguma evolução no 

que concerne à recuperação de habitações permanentes, uma vez que foi na 

mesma comunicado que se trata de um processo que estaria na CCDRC.--------- 

-----Terminou, referindo que sobre assunto relativo à aquisição de serviços para 

certificação legal, parecer e auditoria externa das contas do município de 

góis/adjudicação/nomeação de revisor oficial de contas o mesmo foi objeto de 

deliberação da Câmara Municipal na sua reunião ordinária de 24.09.18 tendo sido 

deliberado, por unanimidade, remeter a referida deliberação à Assembleia 

Municipal para deliberação na sua sessão ordinária de 28.09.18. Referiu, que 

somente em sede do órgão deliberativo é que os Vereadores do Grupo de 

Cidadãos Eleitores Independentes por Góis tiveram conhecimento que a senhora 
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Presidente da Câmara Municipal solicitou à senhora Presidente da Assembleia 

Municipal retirar o assunto da ordem do dia, sem que previamente tivesse sido 

dado conhecimento ao Executivo. Face ao exposto, referiu ser seu entendimento 

que deveria ter sido dado conhecimento a todo o Executivo do procedimento 

tomado, i.e., que foi solicitado retirar o assunto da ordem do dia em virtude de ter 

sido pedido parecer à CCDRC. Face às palavras do senhor Vice-Presidente sobre 

o referido parecer já se encontrar na posse da Câmara Municipal, entende que o 

mesmo deve ser analisado pelo júri e, posteriormente, ser presente à Câmara 

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

-----O senhor Vice-Presidente referiu que quanto às recuperações de habitações 

permanentes, referiu que a CCDRC tem estado a promover reuniões com a 

empresa Civibérica - Obras Civis, S.A. e os proprietários para acertar os projetos, 

havendo somente uma situação que reúne todas as condições para que o projeto 

avance, facto que resulta das negociações entre a CCDRC, empresa e o 

proprietário, sendo a Câmara Municipal mais um “elo” de ligação neste processo, 

cabendo somente pronunciar-se sobre os procedimentos que devem ser tomados 

ao nível municipal.---------------------------------------------------------------------------------- 

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

que sobre o assunto relativo à adjudicação/nomeação de revisor oficial de contas  

para certificação legal, parecer e auditoria externa das contas do Município de 

Góis, apraz-lhe mencionar que lamenta proferir a sua posição na ausência da 

senhora Presidente, porém referiu ser esta a oportunidade para expressar o seu 

entendimento sobre este assunto. -------------------------------------------------------------- 

-----Referiu ter algumas dúvidas, desejando por isso ter conhecimento através de 

parecer jurídico sobre a legalidade do ato cometido, i.e., a Câmara Municipal 

deliberou, por unanimidade, após aprovação do assunto em sede do Executivo, 

remete-lo à Assembleia Municipal para deliberação, posteriormente  a senhora 

Presidente ordenou a retirada desse ponto da Ordem de Trabalhos da Assembleia 

Municipal, sem prévio conhecimento dos Vereadores, que só foram informados 

do facto  no decorrer  da própria sessão da Assembleia Municipal. Este 
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procedimento poderá banalizar as deliberações da Câmara Municipal, sendo que  

se se fizer tábua rasa das mesmas, possivelmente, não estamos aqui a fazer 

nada.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais referiu, que é um facto comum ter-se dúvidas relativamente a alguns 

assuntos e procurar clarear as mesmas, pelo que admite que a senhora 

Presidente possa ter vacilado na sua convicção, e por isso tenha solicitado um 

parecer. Mas  não foi correto, nem ético por parte da senhora Presidente da 

Câmara Municipal  solicitar  a retirada de um ponte da ordem de trabalhos que foi 

aprovado por unanimidade, sem dar conhecimento ao Executivo. Face ao 

exposto, referiu lamentar profundamente o procedimento tomado, manifestando 

a sua indignação por esta não ser uma forma de trabalhar cordialmente e na base 

do bom senso como se recomenda nestas situações.-------------------------------------

-----Quanto à apresentação pública do Projeto de Requalificação da Praça da 

República e ruas Envolventes, desejava ter conhecimento qual foi a forma de 

convocar os residentes, proprietários e comerciantes na referida zona.--------------

-----Por último, referiu que viu publicado num jornal regional um edital da Câmara 

Municipal de Arganil, informando que a  mesma irá proceder à limpeza de diversas 

zonas adjacentes ao leito do rio e das ribeiras existentes no concelho, achando 

pertinente seguir o exemplo desta autarquia. Contudo, é seu entendimento que 

este tipo de trabalho terá que ser efetivado em todo o concelho, realçando que 

face ao estado em que o rio Ceira se encontra é pertinente que se estenda a 

limpeza que foi feita, pontualmente, a todo o leito do rio e ribeiras que atravessam 

o nosso território.------------------------------------------------------------------------------------

-----Concluiu, referindo que aplaude a reflorestação que irá ser realizada na 

freguesia de Vila Nova do Ceira na zona de Sacões, mas neste momento a sua 

preocupação é a praga de eucaliptos e acácias que estão a nascer tipo alfobre ao 

nível de todo o concelho, considerando que se trata de um drama, uma vez que 

num espaço de tempo de 5 a 6 anos caso se verifique incêndios irão ter uma 

dimensão superior  ao que ocorreu no passado ano. Mais referiu, não tratar-se de 

um problema isolado do nosso território, porquanto é do seu conhecimento que 
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os Municípios de Oliveira do Hospital, Tábua,  Vila Nova de Poiares e Arganil 

debatem-se com o mesmo problema, pelo que entende que todos estes 

concelhos que foram devastados pelos incêndios de outubro passado poderiam 

unir esforços por forma a elaborar um projeto capaz de minimizar a propagação 

das referidas espécies. Salientou que muitas destas espécies propagam-se em 

terrenos privados, porém é uma realidade que muitos dos seus proprietários não 

têm condições para proceder ao desbaste, pelo que se trata de um assunto que 

deve ter uma atenção especial no sentido de colmatar estas situações.------------- 

-----O senhor Vice-Presidente referiu que a posição da senhora Presidente ter 

solicitado à senhora Presidente da Assembleia Municipal retirar o citado assunto 

da ordem do dia da sessão da Assembleia Municipal, e de não ter consultado o 

Executivo para dar conhecimento do procedimento que iria tomar, efetivamente, 

deve-se ao facto do curto espaço de tempo em que ocorreu este processo, pelo 

que em nome da senhora Presidente da Câmara Municipal apresentou as suas 

desculpas.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto à limpeza de diversas zonas adjacentes ao leito do rio Ceira, referiu 

que a Câmara Municipal tem previsto esse trabalho, incluindo também a limpeza 

de outras linhas de água, sendo que estas empreitadas encontram-se atrasadas 

em virtude da burocracia no que concerne aos prazos de todo o procedimento 

concursal imposta pelo CCP.---------------------------------------------------------------------

-----Quanto à “praga” dos eucaliptos no nosso território, referiu que a iniciativa da 

Cooperativa de Vila Nova do Ceira de constituir uma UGF (Unidade de Gestão 

Florestal) deveria ser replicada pelo nosso concelho atendendo ao fato de que as 

UGF tem como um dos seus objetivos facilitar a gestão conjunta dos espaços 

florestais contínuos, preferencialmente no minifúndio onde se verifica uma maior 

dificuldade de investir uma vez que na maioria dos casos os seus proprietários 

não têm retorno do investimento que fazem nas suas propriedades, bem como 

em algumas propriedades que se encontram ao abandono, por forma a permitir a 

valorização e rendibilidade adequada dos ativos. Ainda sobre a UFG, referiu que 

esta pode assumir a forma de pessoa coletiva de direito privado, sob a forma de 
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associação com personalidade jurídica, gestora de prédios rústicos contínuos, de 

área não superior a 50 hectares cada, com uma área territorial mínima de 100 

hectares e máxima de 5000 hectares. As UGF beneficiam também de um regime 

específico de benefícios fiscais e reduções emolumentares, definido no Estatuto 

dos Benefícios Fiscais e no Regulamento Emolumentar dos Registos e Notariado, 

bem como de outros apoios específicos com vista à sua dinamização.-------------- 

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

que relativamente à reflorestação no nosso território, entre outros assuntos que 

merecem um olhar diferente nesta área, considera que através da UFG ou da 

CIM-RC devem ser criados, nomeadamente nas zonas pertença do estado, 

projetos capazes de haver um ordenamento florestal na região do nosso 

território.-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----O senhor Vice-Presidente referiu tratar-se de um assunto que deverá também 

ser apresentado à Secretaria de Estado das Florestas.-----------------------------------

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

referiu ser seu entendimento levar o assunto ao Ministério que tutela o mesmo, 

mas no sentido de ter uma maior escala devem os municípios unirem-se e 

apresentarem a uma só voz o problema.---------------------------------------------------- 

------Interveio o senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio, que no 

que concerne à limpeza das faixas de gestão de combustível e propriedades, 

relembrou que há uns tempos atrás  se falava em por em prática um conjunto de 

sanções para quem não cumprisse a legislação em vigor, sendo um facto que até 

à presente data quase nada aconteceu, tendo dado como exemplo a gestão 

realizada pelo Estado nas estradas nacionais, sendo vergonhosa a falta de 

limpeza das mesmas. Porém, foi comunicada a abertura de procedimento para os 

trabalhos de limpeza nas EN, sendo que o mesmo ainda não produziu qualquer 

efeito, pelo que entende que deveria a CIM-RC reclamar o cumprimento das 

limpezas nas EN junto da Secretaria de Estado das Florestas, para que em caso 

de risco de incêndio não venha a acontecer novamente uma catástrofe 

semelhante à do passado ano.-------------------------------------------------------------------
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-----Referiu que na reunião da Câmara Municipal de 24.09.18, a senhora 

Presidente deu conhecimento que iria ser realizada uma reunião com a ERSAR 

no dia 27.09.18, para recolha de informação sobre as taxas a aplicar 

relativamente aos tarifários de abastecimento de água, bem como à agregação 

dos Serviços de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais, pelo 

que questionou informação sobre o assunto.------------------------------------------------

-----Mais referiu que sobre a mobilidade dos trabalhadores da Câmara Municipal 

com responsabilidades diretas em alguns serviços prestados pela Autarquia, 

desejava ter conhecimento se as pessoas já se encontram substituídas, e quem 

são atualmente os responsáveis pelos serviços prestados pelos trabalhadores em 

regime de mobilidade, bem como pela coordenação e chefia da DGUPA.-----------

-----Referiu ainda, que no princípio do verão foi presente ao Executivo um 

procedimento concursal para aquisição de serviços para a recuperação do 

passeio pedonal entre a Peneda e o Pêgo Escuro, tendo sido deliberado que 

devido à aproximação da época balnear, os trabalhos seriam adiados para o final 

desta, pelo que terminada esta época questionou sobre o ponto de situação deste 

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

-----Relativamente à Lei nº27/2016, de 23 de agosto, a qual aprova medidas para 

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, 

referiu que na reunião da Câmara Municipal este assunto foi por si abordado, 

tendo a senhora Eng.ª Helena Pedruco referido que tinha sido realizada pela CIM-

RC uma reunião na qual esteve presente o veterinário que presta serviço à 

Câmara Municipal, tendo presentemente o senhor Vice-Presidente prestado 

algumas informações sobre os assuntos debatidos na mesma. Porém, sobre esta 

temática apraz-lhe mencionar que a atitude que se nota é que se lamenta mais, 

ao invés de se avançar com trabalho capaz de cumprir a legislação, entendendo 

que algumas questões não são de fácil resolução. Referiu que a lei foi criada há 

dois anos,  que houve um período de tempo por parte dos municípios para iniciar 

os trabalhos impostos na legislação e o que se verifica é que quase nada foi feito, 
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até que se chegou ao dia em que é proibido o abate de animais errantes, havendo 

procedimentos que são obrigatórios face à legislação em vigor. Mais referiu que 

na nossa região o centro de recolha oficial irá ser implementado em Coja, 

concelho de Arganil, agregando este o Município de Góis, não isentando a 

Câmara Municipal de tomar alguns procedimentos para que seja realizado o que 

a lei determina.  Entende que há um conjunto de ações que têm de ser levadas a 

efeito por parte da Câmara Municipal de Góis, nomeadamente ao nível da 

educação e sensibilização sobre este assunto, protocolando com uma associação 

da área esse serviço junto de toda a população numa ótica de divulgar o que se 

tem de cumprir perante a lei, pondo em prática os procedimentos que a lei obriga.-

-----Relativamente à apresentação pública do Projeto de Requalificação da Praça 

da República e ruas envolventes, iniciativa programada para o dia 12 de outubro, 

na Casa da Cultura de Góis, referiu que no mesmo horário irá decorrer a cerimónia 

de entrega de certificados e prémios do ‘quadro de mérito; certificados do ‘quadro 

de honra cívico’ e de ‘distinção de sucesso’ do Agrupamento de Escolas de Góis, 

referindo tratar-se de duas iniciativas importantes, pelo que estranha que as duas 

ocorram no mesmo dia e hora, sendo que no seu entendimento poderia ter havido 

o necessário cuidado para evitar a sobreposição de datas.------------------------------

-----Dada a palavra, o senhor Chefe de Gabinete informou que quanto às duas 

iniciativas a ocorrer na mesma data apraz-lhe mencionar que somente na terça-

feira passada é que a Câmara Municipal teve conhecimento da iniciativa do 

Agrupamento de Escolas de Góis, tendo atempadamente agendado a 

apresentação pública do referido projeto e tomado os devidos procedimentos para 

a sua divulgação.------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio informou o 

Executivo de que há cerca de um mês, foi a Associação Educativa e Recreativa 

de Góis contatada pelo Agrupamento de Escolas de Góis para que os alunos que 

frequentam a Escola de Música atuassem durante a cerimónia.-----------------------

-----Ainda sobre iniciativas na mesma data e horário, referiu que no dia 13 de 

outubro a par com o concerto da Orquestra Clássica do Centro, irá decorrer no 
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Conservatório de Música de Coimbra uma homenagem por parte das Federação 

das Filarmónicas do distrito de Coimbra, tanto aos seus fundadores como às 

filarmónicas, e na qual o senhor Dr.º Manuel Enéscio de Almeida Gama irá ser 

homenageado, na qualidade de fundador.--------------------------------------------------- 

-----Prosseguiu, referindo que no âmbito da valorização da EN2, no p.p. dia 

08.10.18., em Santa Marta de Penaguião, foi assinado um protocolo entre o 

Turismo de Portugal e a associação de Municípios da Rota da EN2 o qual assenta 

em três eixos: sinalética, conteúdos dirigidos aos turistas e capacitação dos 

parceiros, pelo que questionou se existe alguma informação sobre este processo.- 

-----No âmbito da requalificação da pavimentação na freguesia de Alvares, 

questionou se os trabalhos já se encontram concluídos, uma vez que foi 

interpelado relativamente à via entre Telhada e Chã de Alvares, em virtude desta 

não ter sido objeto de qualquer tipo de intervenção, pelo que questionou sobre 

este assunto.------------------------------------------------------------------------------------------

-----No que concerne ao assunto sobre a deliberação da Câmara Municipal 

relativa à aquisição de serviços para certificação legal, parecer e auditoria externa 

das contas do Município de Góis, referiu que somente teve conhecimento em 

sede de Assembleia Municipal, do pedido da senhora Presidente de um parecer 

à CCDRC, bem como de retirar o assunto da ordem do dia da sessão do órgão 

deliberativo. Mais referiu que se o parecer vem ao encontro das dúvidas 

levantadas na discussão do assunto, apraz-lhe recordar que na altura foi quando 

fez a sua intervenção, que questionou sobre a existência de algumas situações 

que eram menos claras e que lhe levantavam dúvidas, e que obviamente 

poderiam trazer problemas futuramente, pelo que provavelmente hoje, caso as 

dúvidas não existissem, não estaríamos a falar do assunto. Referiu ainda, se de 

facto há um parecer que corrobora as dúvidas que todos tivemos e havendo uma 

reclamação por parte da empresa que ficou lesada com esta situação, considera 

que deve o assunto ser novamente presente ao Executivo para se pronunciar.---

------O senhor Vice-Presidente informou que quanto ao protocolo para a EN2 

pretende-se criar alguma uniformidade para que quem circula nesta via saiba que 
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está a circular na mesma, uma vez que o que se verifica é que esta é interrompida 

em vários sítios, existindo uma panóplia de situações que vieram alterar o traçado 

inicial, existindo o mesmo com outros nomes, pelo que se pretende que a EN 2 

seja facilmente identificada em todos o seu circuito através de sinalética para o 

efeito bem como outro tipo de intervenções para que haja uma uniformização da 

rota da EN2.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----Quanto à legislação que aprova as medidas para a criação de uma rede de 

centros de recolha oficial de animais e estabelece a proibição do abate de animais 

errantes referiu que se trata de uma reflexão que todos temos que fazer, uma vez 

que quando se legisla também deve ser criado um quadro financeiro que permita 

às autarquias que irão ficar com essa obrigação corresponder a essas exigências. 

Mais referiu, que nos orçamentos das autarquias que daquilo que se liberta para 

as despesas decorrentes do seu funcionamento, fica muito pouco, estando 

convencido que com esta questão, pelo que qualquer iniciativa que seja tomada 

por quem governa e legisla e que não associe às normas um pacote financeiro 

torna-se difícil de executar. -----------------------------------------------------------------------

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

referiu que quanto ao número de cães pelo que é visível já existem muito poucos 

em estado de abandono, sendo mais visível o número significativo de gatos, 

problema que se resolve através da esterilização dos mesmos.------------------------

-----O senhor Vice-Presidente referiu que a sociedade civil goiense poderia 

organizar-se no sentido de criar uma associação em que a Câmara Municipal 

pudesse comparticipar financeiramente o funcionamento da mesma, sendo 

também uma solução associarmo-nos a uma já existente num dos concelhos 

limítrofes ao nosso.----------------------------------------------------------------------------------

-----No que concerne  aos assuntos discutidos na reunião da ERSAR, referiu não 

ter qualquer informação para que preste os esclarecimentos, pelo que 

oportunamente poderão os mesmos ser prestados.---------------------------------------

-----No que concerne aos trabalhos até então da responsabilidade dos 

trabalhadores em regime de mobilidade, referiu que, provisoriamente, os 
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transportes ocasionais estão sob a alçada do senhor secretário Nuno Lopes,  

sendo que os outros estão sob a alçada da colaboradora Eng.ª Luciana Dias bem 

como outras tarefas exercidas pela senhora Eng.ª Sandra Coelho, uma vez que 

trabalhou diretamente em alguns processos da competência da técnica ora em 

regime de mobilidade. No que concerne à chefia da DGUPA, referiu tratar-se de 

um processo em que está a decorrer um procedimento concursal para o efeito, 

tendo neste interregno sido solicitado que um técnico da DGUPA assuma funções 

de coordenação deste serviço.-------------------------------------------------------------------

-----No que concerne aos trabalhos no passeio pedonal Peneda-Pêgo Escuro, 

referiu que a concessão desta empreitada irá ser realizada brevemente, de acordo 

com o que estava previsto ser feito inicialmente.-------------------------------------------- 

-----No que concerne à estrada Telhada-Chã de Alvares, referiu que foi atribuído 

a  Góis uma verba na candidatura para a requalificação das estradas  que foram 

destruídas pelos incêndios de  junho de 2017,  tendo a empresa que ganhou a 

empreitada apresentado um valor substancialmente abaixo do valor base, pelo 

que a diferença entre a verba que foi afeta a Góis e apresentada no concurso 

público criou um diferencial favorável tendo sido solicitado à CCDRC a utilização 

do valor remanescente noutras estradas que também careciam de ser 

beneficiadas, na qual se inclui a referida estrada.------------------------------------------ 

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

que ainda sobre o assunto da aquisição de serviços para certificação legal, 

parecer e auditoria externa das contas do Município de Góis, referiu que também 

os Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis 

levantaram questões, sendo que foi por si no final da discussão dito que dúvidas 

subsistiam, embora considerassem que o júri seja soberano na decisão que 

tomou.-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

referiu lembrar-se perfeitamente, de o senhor Vereador José Alberto Domingos 

Rodrigues mencionar que quanto a este procedimento concursal o júri era  

soberano, tendo sido mencionado pela sua pessoa que apesar do júri ser 
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soberano existiam algumas dúvidas, sendo esta a realidade, relembrando que se 

lembra perfeitamente das palavras do senhor Vereador em que o júri era 

soberano e que não tinham nada a acrescentar, sendo que no uso da palavra 

foram por si levantadas algumas questões.-------------------------------------------------- 

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

que a sua colega de bancada pronunciou-se sobre a matéria tendo levantado para 

o efeito uma série de situações por entender que estas eram suscetíveis de 

algumas dúvidas, as quais levaram à tomada de posição de votar contra ao 

assunto.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O senhor Vice-Presidente referiu que também na sua intervenção sobre o 

assunto referiu ter mencionado que o júri era soberano, porquanto tem a 

obrigação e foi incumbido para realizar essa tarefa, terminando a mesma no 

relatório final e quem homóloga o relatório final não deverá interferir do decurso 

dos trabalhos, sendo em sede do Executivo o momento de intervenção sobre o 

assunto. Foi nesse momento, que a sua pessoa mencionou ser o júri soberano 

para apresentar o relatório final do procedimento concursal, sendo que a partir daí 

que o Executivo poderá interferir, pelo que foi em sede do Executivo que 

mencionou ter dúvidas, facto que o levou a abster-se na votação do assunto. ----  

-----O senhor Vice-Presidente informou que relativamente ao processo judicial 

contra a Pampilhosa da Serra, o Município de Góis intentou a ação (apresentou 

a petição inicial) e o Município da Pampilhosa apresentou a sua contestação. Mais 

informou que na sequência dessa contestação, já foi apresentada réplica por 

parte do Município de Góis, à qual se juntou o parecer jurídico solicitado 

externamente sobre o assunto. ---------------------------------------------------------------- 

-----Quanto à divulgação da apresentação pública do Projeto de Requalificação 

da Praça da República e ruas Envolventes, deu a palavra ao trabalhador Dr.º 

Miguel Mourão, que informou que a divulgação da referida iniciativa foi feita 

através de convite entregue, pessoalmente, aos comerciantes, proprietários e 

residentes na zona em questão, bem como sido feita divulgação através de flyers 
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e nas redes sociais da Câmara Municipal.----------------------------------------------------

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

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

-----a) Usou da palavra o senhor José António Vitorino Serra que em nome da sua 

família agradeceu o Voto de Pesar atribuído pelo falecimento de sua mãe.--------- 

-----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 setembro 

do ano em curso, sendo assinada pela senhora Presidente e por quem a lavrou.- 

3.2 – HUGO QUEIRÓS FARIA/CONSTITUIÇÃO DE COMPROPRIEDADE – O 

senhor Vice-Presidente informou que o requerente Hugo Queirós Faria, solicita  

ao abrigo do art.º 54.º da Lei n.º 91/95, de 2 de setembro, com a redação em 

vigor, autorização para aumento de compartes do prédio inscrito na matriz rústica 

da União das Freguesias de Cadafaz e Colmeal, sob o n.º 17418, sito em Valeiro 

da Cevada.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais informou que, se trata de um pedido de parecer nos termos do n.º 1 art.º 

54º da Lei nº 91/95 de 02.09, com a redação dada pela Lei n.º 165/99, de 14.09, 

Lei n.º 64/2003, de 23.08 e pela Lei n.º 10/2008, de 20.02, no qual é referido que 

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

infringir o regime legal dos loteamentos. Segundo a Lei, atrás referida só pode ser 

emitido parecer desfavorável com fundamento em que o ato ou negócio visa ou 

dele resulte parcelamento físico em violação do regime legal de loteamentos 

urbanos, nomeadamente pela exiguidade da quota ideal a transmitir para 

qualquer rendibilidade económica não urbana. Assim sendo, parece que o 

objetivo do legislador terá sido o de possibilitar o controlo sobre o parcelamento 

físico ou jurídico dos prédios rústicos, desde logo quando tal parcelamento 

contrarie o regime legal dos loteamentos ou dele derivem parcelas sem qualquer 

rendibilidade económica, como poderá acontecer, a título meramente 
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exemplificativo, nas seguintes situações:-----------------------------------------------------

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

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

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

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

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

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

número de compartes, a criação de parcelas não viabilizem qualquer exploração 

económica;--------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

-----Informou ainda que, no caso em apreço, trata-se de um prédio, que segundo 

declarações do requerente, a sua aquisição em regime de compropriedade, não 

se destina a qualquer projeto, operação ou negócio de construção, nem 

edificação.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----O senhor Vice-Presidente, informou que de acordo com a informação da Dr.ª 

Ana Cristina Rosa, datada de 28.09.18, estamos perante uma situação que não 

pretende dissimular um parcelamento físico nem violar o regime legal de 

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

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

certidão Administrativa de confirmação de autorização de Constituição de 

Compropriedade.------------------------------------------------------------------------------------

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

3.3 – LEI Nº112/2017, DE 29 DEZEMBRO – PROGRAMA DE 

REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA AOS VÍNCULOS 

PRECÁRIOS/RETIFICAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DE 24.07.2018 – O senhor 

Vice-Presidente, informou que no  passado dia 01/10/2018 foi publicitado na Bolsa 

de Emprego Público (BEP) e no site do Município o Aviso de Abertura dos 

procedimentos concursais relativos ao Programa referido em epígrafe. Nesta 

sequência, e nos termos previstos no nº4, do artigo 10º da Lei nº112/2017, de 29 
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de dezembro, todos os opositores foram notificados. -------------------------------------

-----Informou ainda, que após notificação, a única pessoa opositora ao 

procedimento com Referência 25 (publicação na BEP com referência 

OE201810/0055) apresentou uma exposição a solicitar a reapreciação do 

processo, porquanto as funções exercidas no Município correspondem a grau de 

complexidade 3, equivalentes à carreira/categoria de Técnico Superior, e não a 

grau de complexidade 2, correspondentes à carreira/categoria de Assistente 

Técnico conforme consta do Aviso, tendo para o efeito elencado todas as funções 

exercidas.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais informou, que o caso em apreço foi reconhecido como necessidade 

permanente de serviço, sem o adequado vínculo, na reunião do executivo de 

24.07.2018, tendo sido criado no Mapa de Pessoal do ano de 2018 um posto de 

trabalho de Assistente Técnico associado ao Serviço de Ação Social, Formação, 

Emprego e Juventude do Núcleo de Desenvolvimento Social, Cultural e 

Económico, identificado como “Atividade 67/B”. --------------------------------------------

-----Acrescentou, que face à exposição apresentada e ouvida uma Técnica 

Superior do Mapa de Pessoal do Município, a mesma validou os fundamentos 

apresentados pela pessoa opositora ao procedimento, reiterando que as funções 

exercidas atualmente, e desde que está a colaborar com o Município, são funções 

técnicas, tendo o senhor Vice-Presidente dado conhecimento das mesmas.-------

-----Face ao exposto, o senhor Vice-Presidente referiu que ao abrigo do referido 

programa devem ser integradas na carreira/categoria correspondente às funções 

exercidas, conforme prevê o artigo 7º da Lei nº112/2017, de 29 de setembro, deve 

ser corrigida a situação em apreço, no sentido de proceder ao seu enquadramento 

na carreira/categoria de Técnico Superior, pelo que propôs ao Executivo retificar 

a deliberação de 24.07.2018, no sentido de reconhecer a situação em apreço 

como integrando a carreira/categoria de Técnico Superior e não de Assistente 

Técnico, ao abrigo da competência prevista no nº2, do artigo 3º da Lei nº112/2017, 

de 29 de dezembro, bem como que se proceda à retificação do Aviso de Abertura 

do procedimento concursal, na parte respeitante à Referência 25 (publicação na 
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BEP com referência OE201810/0055) e que seja a decisão notificada à pessoa 

opositora ao procedimento.-----------------------------------------------------------------------

-----Como informação adicional, informou que no Mapa de Pessoal do ano de 

2018 existe um posto de trabalho criado, por ocupar, na categoria de Técnico 

Superior da área de Serviço Social, no Serviço de Ação Social, Formação, 

Emprego e Juventude do Núcleo de Desenvolvimento Social, Cultural e 

Económico, identificado como “Atividade 67”, que está em condições se ser 

ocupado, pelo que não há necessidade de proceder a qualquer alteração ao Mapa 

de Pessoal decorrente da reanálise e eventual deferimento do presente assunto, 

estando ainda salvaguarda a questão orçamental da diferença de remuneração 

entre a categoria de Assistente Técnica e a categoria de Técnico Superior.--------

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

estamos perante uma situação a qual se consubstancia num lapso dos serviços 

ao analisarem o caso em apreço não na carreira/categoria de Técnico Superior, 

mas sim na carreira/categoria de Assistente Técnico, sendo a sua questão sobre 

a existência de matéria suficiente capaz de fundamentar que a pessoa em causa 

desempenhou funções na carreira/categoria de Técnico Superior. Mais 

questionou, sobre o número total de Técnicos na Área de Serviço Social que irá 

ficar no Mapa de Pessoal de Câmara Municipal.-------------------------------------------- 

-----Dada a palavra, a senhora Chefe da DAG, informou que ao abrigo da Lei 

nº112/2017, de 29 de dezembro, e ocorrendo a retificação ora proposta irão entrar 

três Técnicos Superiores na referida área, a acrescer a um já existente no atual 

Mapa de Pessoal.------------------------------------------------------------------------------------ 

-----O senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues referiu que serão quatro 

lugares, mais o da senhora Presidente que se encontra em comissão de serviço, 

o que totaliza cinco lugares, pelo que questionou se somente são estes cinco 

lugares.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Dada a palavra, a senhora Chefe da DAG informou da existência de mais um 

técnico, que se encontra ausente, por se encontrar a gozar uma licença sem 

remuneração de longa duração, que durará mais cerca de três anos.---------------- 
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-----O senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues referiu que o Mapa de 

Pessoal contemplará seis lugares de Técnico Superior na carreira/categoria de 

Serviço Social, sendo que o lugar do Técnico Superior em licença sem 

vencimento será ocupado pela atual situação, caso o Executivo delibere nesse 

sentido. Porém, referiu que caso o trabalhador em situação de licença sem 

vencimento deseje regressar terá o seu lugar ocupado, pelo que solicitou 

esclarecimentos sobre esta situação.---------------------------------------------------------- 

------Dada a palavra, a senhora Chefe da DAG informou que a Lei nº35/2014, de 

20 de junho, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas, prevê 

que nas licenças sem remuneração, com duração superior a um ano, a entidade 

patronal deixa de ter a obrigação de manter o posto de trabalho, ou seja, o posto 

de trabalho pode ser ocupado e, caso o trabalhador pretenda regressar e não 

exista posto de trabalho vago, terá o mesmo que aguardar pela previsão, no mapa 

de pessoal, de um posto de trabalho não ocupado, podendo ainda candidatar-se 

a procedimento concursal para outro órgão ou serviço para o qual reúna os 

requisitos exigidos.---------------------------------------------------------------------------------- 

-----O senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues referiu que se o 

trabalhor desejar regressar terá que ter lugar no Mapa de Pessoal, caso não se 

verifique a existência desse lugar o mesmo terá que aguardar até que sine die 

haja alteração ao Mapa de Pessoal para ingressar novamente no seu posto de 

trabalho. Quando é mencionado que não há necessidade de proceder a qualquer 

alteração ao Mapa de Pessoal, quer por parte do Executivo, quer por parte da 

Assembleia Municipal, relembrou que o Mapa de Pessoal foi alterado devido à 

deliberação da Assembleia Municipal na sua sessão de 05.09.18, em que o 

mesmo contemplava um lugar para um Assistente Técnico. Contudo, é seu 

entendimento que a Câmara Municipal deve ter como procedimento informar o 

órgão deliberativo desta situação.--------------------------------------------------------------- 

-----Dada a palavra, a senhora Chefe da DAG referiu que, no que respeita à 

situação de licença sem remuneração, em situações similares (de licenças de 

longa duração superiores a um ano), tem sido norma retirar do mapa de pessoal 
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o posto de trabalho que fica vago (aquando da elaboração anual do mapa de 

pessoal), pelo que, mesmo que não se estivesse a propor a sua ocupação 

decorrente da retificação da situação em apreço, em princípio seria o mesmo 

retirado no mapa de pessoal do ano de 2019. Neste sentido, acrescentou que em 

caso de regresso do trabalhador em gozo de licença, manter-se-ia a necessidade 

do mesmo aguardar pela previsão no mapa de pessoal do posto de trabalho. 

Sobre a questão da alteração (do reconhecimento) proposta, informou que 

efetivamente não há necessidade da alteração ao reconhecimento ser objeto de 

deliberação da Assembleia Municipal, uma vez que essa é uma competência da 

Câmara Municipal e estão reunidas as condições para se dar seguimento ao 

procedimento uma vez que existe o necessário lugar não ocupado no atual Mapa 

de Pessoal, não ficando deste modo, o processo dependente de qualquer 

deliberação daquele Órgão. Referiu ainda, que relativamente ao Programa de 

Regularização Extraordinária de Vínculos Precários, entre todos os 

procedimentos que foram necessários decidir, a Assembleia Municipal apenas se 

pronunciou sobre a criação dos trinta e cinco postos de trabalho necessários, um 

dos quais, decorrente da presente proposta poderá ficar vago, pelo que, concorda 

que se dê conhecimento desta situação àquele Órgão, ou em alternativa que se 

poderá propor uma alteração ao mapa de pessoal para eliminar o posto de 

trabalho em causa. No entanto, e a avançar-se no imediato com a retificação ora 

proposta, mas deixando a decisão à consideração superior, julga que, em termos 

técnicos, este último será um procedimento que não terá nenhum efeito prático, 

uma vez que a concretizar-se, terá efeitos entre a data da sua deliberação 

(durante o mês de dezembro) e 31.12.2018, pois a 01.01.2019 entrará em vigor 

um novo mapa de pessoal, o qual se pretende que já não contemple o referido 

posto de trabalho. ----------------------------------------------------------------------------------- 

-----O senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues referiu que na sua ótica 

não se trata somente de retirar esse lugar no Mapa de Pessoal/ano 2019, mas 

sim a deliberação tomada pela Assembleia Municipal nomeadamente aos lugares 

criados na alteração realizada em 05.09.18, sendo que se o Executivo, 
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presentemente, retificar o assunto em questão, o órgão deliberativo deverá ter 

conhecimento da referida retificação em virtude de ter aprovada uma alteração ao 

Mapa de Pessoal, o qual contemplava um lugar para a carreira/categoria de 

Assistente Técnico e que não irá ser ocupado.---------------------------------------------- 

-----O senhor Vice-Presidente referiu que a proposta apresentada é reconhecer a 

situação em apreço como integrando a carreira/categoria de Técnico Superior e 

não de Assistente Técnico.------------------------------------------------------------------------

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

seu entendimento que a Câmara Municipal deveria solicitar parecer à CCDRC 

relativamente à tramitação deste processo. Realçou que o que está em causa não 

é a pessoa opositora ao procedimento, porém entende que deve ser provado que 

se trata de uma tramitação legal proceder-se-á em conformidade com a mesma, 

pelo que enquanto a situação não for devidamente fundamentada colocam-se 

algumas questões que suscitam algumas dúvidas da decisão a tomar sobre a 

referida tramitação.----------------------------------------------------------------------------------

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

que a alteração ao Mapa de Pessoal/ano 2018 remetido à Assembleia Municipal 

não corresponde à verdade, uma vez que a informação referia que alteração ao 

Mapa de Pessoal/ano 2018 era fruto da regularização extraordinária dos vínculos 

precários. Portanto, referiu que, neste momento, qualquer que seja a deliberação 

do Executivo entende que o assunto deve ser remetido à Assembleia Municipal 

para poderem também proceder à retificação da deliberação que tomaram.-------- 

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

que relativamente ao assunto em questão, irá analisá-lo de acordo com a 

legislação que foi criada para o efeito, determinando esta que os serviços 

procedem à identificação de lugares que são reconhecidos como necessidades 

permanentes no serviço. Sendo que a proposta apresentada ao Executivo foi o 

reconhecimento de lugares como necessidades permanentes, os quais foram 

objeto de aprovação do Executivo, alteração ao Mapa de Pessoal/ano 2018 pela 

Câmara Municipal e pela Assembleia Municipal. Acrescentou, que a questão ora 
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analisada, a qual lhe causa alguma perplexidade, é que foi reconhecido o lugar 

na carreira/categoria de Assistente Técnico de uma pessoa que exerce funções 

há alguns anos na Câmara Municipal, sendo reconhecido o seu trabalho, tendo 

havido a necessidade depois desta ter tido conhecimento que o lugar que 

ocupava foi reconhecido na carreira/categoria de Assistente Técnico e não de 

Técnico Superior, de se pronunciar que as funções que exerce são de Técnico 

Superior e não de Assistente Técnico. Neste sentido, mencionou a sua surpresa, 

uma vez que o universo de colaboradores/trabalhadores desta Câmara Municipal 

é conhecido por todos, pelo que não poderá aceitar o desconhecimento pelos 

superiores das funções que são exercidas por cada colaborador/trabalhador, 

entendendo que essa posição não corresponde à verdade. Acrescentou, que o 

Executivo reconheceu as necessidades permanentes de determinados lugares 

que foram elencados nas informações técnicas disponibilizadas, obviamente que 

os mesmos foram aceites fruto do reconhecimento. Presentemente é apresentada 

uma proposta de retificação à deliberação tomada pelo Executivo sobre esta 

matéria, sendo que se trata de uma única pessoa opositora ao procedimento em 

causa, bastando alterar a carreira/categoria, não havendo necessidade de 

alteração ao Mapa de Pessoal/ano 2018, uma vez que existe um lugar de Técnico 

Superior na área em causa, pelo que questionou sobre o lugar em aberto na 

carreira/categoria de Assistente Técnico, uma vez que o mesmo foi reconhecido 

como necessidade permanente no âmbito da Lei nº112/17, de 29 de dezembro, e 

não como Assistente Técnico para aumento de lugares no Quadro de Pessoal da 

Câmara Municipal. Face ao exposto, referiu que a sua posição relativamente ao 

assunto em causa será a de abstenção, não se consubstanciando  a mesma na 

pessoa, mas sim na forma como este processo foi desencadeado.------------------- 

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

se for provado com o parecer da CCDRC que a proposta apresentada está de 

acordo com a legislação os Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis votarão favoravelmente à retificação proposta, pelo que 

presentemente irão votar contra até que seja apresentado parecer para o efeito.-
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-----O senhor Vice-Presidente referiu que efetivamente estamos perante uma 

situação que poderá ser objeto de correção, uma vez que a pessoa em causa 

exerceu sempre funções na categoria/carreira de Técnico Superior, entendendo 

que seria justo face a outros opositores a procedimentos para a categoria/carreira 

de Técnico Superior que esta pessoa seja de igual forma reconhecida na 

categoria/carreira de Técnico Superior. Mais referiu que face às dúvidas que 

residem sobre legalidade de reconhecer a situação em apreço como integrando 

a carreira/categoria de Técnico Superior e não de Assistente Técnico irá a 

Câmara Municipal solicitar parecer à CCDRC, pelo que oportunamente o assunto 

será presente ao Executivo.----------------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou com um voto a favor, do senhor 

Vice-Presidente da Câmara Municipal, dois votos contra dos senhores 

Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis e uma 

abstenção do senhor Vereador do PSD, não retificar a deliberação de 24.07.2018 

relativa à Lei nº122/2017, de 29 de dezembro – Programa de Regularização 

Extraordinária aos Vínculos Precários.--------------------------------------------------------- 

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

3.4 – 20ª 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 e 50/2018, de 

16 de agosto, a Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 20ª alteração ao 

Orçamento Municipal para o Ano de 2018, que importa, no orçamento da parte da 

despesa, em 97.500,00€ (noventa e sete mil e quinhentos euros) tantos nos 

reforços como nas anulações, cuja cópia constitui o Anexo I da presente Ata.-----

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

3.5 –  20ª 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 e 50/2018, de 16  a 
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Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 20ª alteração às Grandes Opções 

do Plano para o Ano de 2018, que importa em 8.000,00€ (oito mil euros) nos 

reforços e em 97.5000,00€ (noventa e sete mil e quinhentos euros) nas 

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

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

3.6 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL – O senhor Vice-Presidente 

levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno de transferências 

capital, datado do dia oito de outubro do ano em curso, cujo documento constitui 

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

3.6.1 – LIGA DOS AMIGOS DE ALDEIA VELHA E CASAIS – A Câmara tomou 

conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a referida transferência de 

capital no montante de três mil e novecentos euros, cuja finalidade são obras de 

manutenção na casa de convívio.--------------------------------------------------------------- 

3.6.2 – FREGUESIA DE VILA NOVA DO CEIRA – A Câmara tomou 

conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a referida transferência de 

capital no montante de cinco mil euros, cuja finalidade é a manutenção e 

beneficiação de arruamentos na freguesia.---------------------------------------------------

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

3.7 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES – O senhor Vice-Presidente 

levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno de transferências 

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

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

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

3.7.1 – 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.--------------------------------------------------------- 

3.7.2 – IRMANDADE SANTA CASA DA MISERICÓRDIA DE GÓIS – A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 

transferência de correntes no montante de nove mil duzentos e cinquenta euros, 
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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.---------------------------- 

3.7.3 – 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 mil euros, cuja 

finalidade é o apoio ao funcionamento de projetos diversos e apoio nas parcerias 

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

3.7.4 – 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.-----------------------------------------------------------------

3.7.5 – LOUSITÂNEA – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por 

unanimidade, aprovar a referida 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.--------------------------------------------------------------------------  

3.7.6 – ASSOCIAÇÃO EDUCATIVA E RECREATIVA DE GÓIS – A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 

transferência de correntes no montante de mil euros, cuja finalidade é apoio à 

criação da Secção Góis sob Rodas.------------------------------------------------------------ 

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

3.7.7 – CENTRO PAROQUIAL DE SOLIDARIEDADE SOCIAL DA FREGUESIA 

DE ALVARES – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

aprovar a referida transferência de correntes no montante três mil euros, cuja 

finalidade é o apoio financeiro das respostas sociais de creche e jardim de 

infância.------------------------------------------------------------------------------------------------

3.7.8 – ASSOCIAÇÃO CRISTÃ DE CULTURA E CIDADANIA DE VILA NOVA 

DO CEIRA – A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, 

aprovar a referida transferência de correntes no montante de cinco mil euros, cuja 

finalidade é o apoio na edição do Jornal “O Varzeense”.--------------------------------- 

3.7.9 – ASSOCIAÇÃO HUMANITÁRIA DE BOMBEIROS VOLUNTÁRIOS DE 

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

referida transferência de correntes no montante de sete mil e quinhentos euros, 

cuja finalidade é o apoio ao funcionamento da Equipa de Intervenção Permanente 

(EIP) ao abrigo do Protocolo tripartido celebrado entre o Município, a Associação 

e a Autoridade Nacional de Proteção Civil (agosto a outubro de 2018).-------------- 

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

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

total de movimentos da tesouraria do dia oito de outubro do ano em curso, no 

montante de um milhão, quatrocentos e três mil, novecentos e cinquenta e nove 

euros e trinta e um cêntimos.--------------------------------------------------------------------- 

4 – APROVAÇÕES EM MINUTA: HUGO QUEIRÓS FARIA/CONSTITUIÇÃO DE 

COMPROPRIEDADE; LEI Nº112/2017, DE 29 DEZEMBRO – PROGRAMA DE 

REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA AOS VÍNCULOS PRECÁRIOS/RETIFICAÇÃO 

DA DELIBERAÇÃO DE 24.07.2018; 20ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018;   
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20ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018; MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL;  

MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES.------------------------------------------------------ 

----E, não havendo outros assuntos a tratar, a senhor Vice-Presidente declarou 

encerrada a reunião, pelas doze horas e trinta minutos, da qual, para constar, se 

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

                 

           O Vice-Presidente da Câmara Municipal,                     A Secretária, 

             _____________________________                    _________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


