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A T A  D A  R E U N I Ã O  D E  

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

 
-----No dia vinte e três 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 da senhora Dr.ª Maria de Lurdes de Oliveira 

Castanheira, na qualidade de Presidente do Município, comparecendo os 

Vereadores que compõem o Executivo Camarário: Dr. Mário Barata Garcia, Dr. 

José Alberto Domingos Rodrigues, Maria Helena Antunes Barata Moniz e António 

Rui de Sousa Godinho Sampaio.---------------------------------------------------------------- 

-----A Reunião foi secretariada pela Técnica Superior Liliana Maria Rosa Pinto.---

-----Depois dos presentes terem ocupado os seus lugares, a senhora Presidente 

declarou aberta a reunião pelas dez horas, dando início à ordem de trabalhos.--- 

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

1.1 – FALTAS-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE----------------------------------------------- 

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES----------------------------------------- 

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

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

3.1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR------------------------------------------------------------------- 

3.2 – ARSC/ESCALAS DE TURNOS FARMÁCIAS/2019----------------------------------------- 

3.3 – PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES 2018/2019------------------------------------ 

3.4 – OBRAS PARTICULARES/RUI MANUEL TAVARES DAS NEVES---------------------- 

3.5 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE DONATIVOS 

FINANCEIROS/CONTA SOLIDÁRIA/PROPOSTA-------------------------------------------------- 

3.6 – ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE GÓIS/ANO 2019-------------------------------------- 

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

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

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

EXTRAORDINÁRIA AOS VÍNCULOS PRECÁRIOS------------------------------------------------ 
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3.9 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇÃO LEGAL, PARECER E 

AUDITORIA EXTERNA DAS CONTAS DO MUNICÍPIO DE 

GÓIS/ADJUDICAÇÃO/NOMEAÇÃO DE REVISOR OFICIAL DE CONTAS/PROPOSTA 

DE REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DO EXECUTIVO DE 24.09.18------------------------ 

3.10 – DOCUMENTOS PREVISIONAIS/ANO 2019------------------------------------------------- 

3.11 – MAPA DE PESSOAL/ANO 2019---------------------------------------------------------------- 

3.12 – ORÇAMENTAÇÃO E GESTÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL/ANO 2019--- 

3.13 – PROPOSTA DE FIXAÇÃO DAS FORMAS DE APOIO ÀS FREGUESIAS DO 

CONCELHO/ANO 2019------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.15 – 21ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018------------------------------------------- 

3.16 – 21ª ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018-------------------------------------------------------- 

3.17 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES---------------------------------------------- 

3.17.1 – RANCHO FOLCLÓRICO MENSAGEIROS DA ALEGRIA----------------------------- 

3.18 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL----------------------------------------------- 

3.18.1 – FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE VILA NOVA DO 

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

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

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

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

1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE – A senhora Presidente 

iniciou a sua intervenção referindo que no dia 08.11.18, irá reunir em Góis com o 

senhor Presidente do FAM (Fundo de Apoio Municipal), pelas 11.00 horas.--------

-----Prosseguiu, apresentando o seu reconhecido agradecimento à Associação 

Humanitária de Bombeiros Voluntários de Góis, de Pedrógão Grande e de Arganil 

pela colaboração na captação de água no rio Sótão, uma vez que o rio Ceira não 

reúne condições para esse efeito. Sobre a captação de água, referiu que no dia 

de ontem iniciaram-se os trabalhos para uma nova captação de água no rio 

Sótão.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Referiu que, no dia de ontem, esteve presente na AMA (Agência para a 

Modernização Administração), sendo o objeto da reunião auscultar as Câmaras 
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Municipais sobre a possibilidade de futuramente poderem acolher uma Loja do 

Cidadão que congregue alguns serviços públicos, tendo feito uma breve 

abordagem dos procedimentos que terão que ser tomados se este serviço vier a 

ser uma realidade na vila de Góis.-------------------------------------------------------------- 

-----Mais referiu, que esteve presente na iniciativa da AMI de reflorestação  de 

uma área ardida nos incêndios de 15.10.17, na freguesia de Vila Nova do Ceira, 

prevalecendo-se da oportunidade para agradecer ao senhor Presidente da AMI e 

à sua Equipa, bem como a todos os voluntários que se associaram à ação de 

reflorestação, a qual contou também com a colaboração  da Câmara Municipal e 

da Junta de Freguesia de Vila Nova do Ceira.-----------------------------------------------

-----Referiu ainda que, nesse fim de semana, também esteve presente em Alvares 

na apresentação dos resultados do estudo para a reflorestação  da Freguesia de 

Alvares, estudo esse que irá ser entregue ao Instituto Superior de Agronomia de 

Lisboa. Mais referiu tratar-se de um estudo interessante sendo de todo importante 

o envolvimento da freguesia de Alvares e da Câmara Municipal naquilo que são 

as ações a pôr em prática nesta freguesia.---------------------------------------------------

-----De seguida, referiu que no p.p. dia 17.10.18 a Câmara Municipal procedeu à 

assinatura do protocolo de colaboração para a implementação do Programa 

Abem: Rede Solidária do Medicamento. A cerimónia contou com a presença da 

Dr.ª Maria de Belém Roseira, na qualidade de Procuradora da Associação 

Dignitude, IPSS responsável pelo Programa abem,  dos Presidentes das Juntas 

de Freguesia do Concelho e dos empresários da Farmácia Coroa e Farmácia 

Frota Carvalho, a qual teve como objetivo operacionalizar o Programa abem, 

dirigido aos munícipes em situação de carência, nomeadamente beneficiários de 

prestações sociais, mas também a todos os que se deparam com uma situação 

inesperada de privação económica, decorrente de desemprego involuntário ou 

doença incapacitante, entre outras situações. ----------------------------------------------

-----No âmbito daquele que é o seu compromisso relativamente ao rio Ceira, 

referiu que está agendada reunião para o dia 26.10.18 com a APA (Agência 

Portuguesa do Ambiente) a qual irá ser realizada na ARH do Centro, sendo a 
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Central Hidroelétrica de Monte Redondo, também um assunto a debater.-----------

-----No âmbito da auditoria ao Município de Góis pela Inspeção Geral de Finanças 

do ano de 2014, referiu que no dia de ontem foi rececionado o Relatório, pelo que 

oportunamente o mesmo será do conhecimento do Executivo.-------------------------

-----Terminou, agradecendo ao Executivo a justificação da sua falta na última 

reunião da Câmara Municipal, uma vez que no âmbito da CIM-RC esteve em 

Bruxelas  numa visita de Multiplicadores de Informação às Instituições Europeias, 

classificando a mesma de muito interessante, uma vez que deu a conhecer o 

funcionamento de alguns órgãos.---------------------------------------------------------------  

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

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – Interveio o senhor 

Vereador José Alberto Domingos Rodrigues questionando a senhora Presidente 

se foi rececionado na Câmara Municipal algum pedido para a instalação de um 

Parque Eólico no concelho de Góis.------------------------------------------------------------

-----Sobre esta questão, a senhora Presidente informou que até à data não foi 

rececionado qualquer pedido para a instalação de um novo Parque Eólico no 

nosso concelho.--------------------------------------------------------------------------------------

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

a sua intervenção fazendo menção à localização onde se realizou a iniciativa da 

AMI de reflorestação de uma área ardida na freguesia de Vila Nova do Ceira, uma 

vez que o convite que lhe remeteram indicava a aldeia de Sacões, pelo que à 

hora da mesma não havia qualquer movimento naquela aldeia, tendo para o efeito 

questionado alguns residentes sobre esta iniciativa, tendo obtido como resposta 

que não tinham conhecimento da mesma nesta localidade.----------------------------- 

-----Sobre esta questão, a senhora Presidente referiu que a organização desta 

iniciativa não foi da Câmara Municipal, tendo sido remetida ao Executivo 

comunicação com os dados enviados pela AMI,  tendo a mesma ocorrido na zona 

da Formiga, sendo que para o efeito também não foi colocada qualquer sinalética 

indicativa.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz referiu que também 
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esteve presente na apresentação dos resultados do estudo para a reflorestação  

da Freguesia de Alvares, apesar de ser um estudo elaborado por técnicos da 

área, o mesmo não a surpreendeu, uma vez que não apresentou novidades na 

sua área de intervenção.--------------------------------------------------------------------------- 

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

que solicitou a introdução na página da Câmara Municipal do seu e-mail, tendo 

obtido resposta por parte da senhora Chefe da DAG, que iria solicitar 

superiormente esclarecimentos sobre este pedido, pelo que como até à data  

ainda nada lhe foi comunicado, desejaria ter conhecimento se o seu e-mail poderá 

efetivamente constar na página no Município de Góis.------------------------------------

-----Uma outra questão, trata-se de um pedido solicitado pela munícipe Antónia 

Coelho Canato o qual tem a ver com a aquisição de uma sepultura, que segundo 

a mesma terá por base um requerimento apresentado há mais de um ano, 

desejando ter conhecimento do ponto de situação.----------------------------------------

-----Sobre as questões apresentadas, a senhora Presidente informou que 

efetivamente pode o e-mail do senhor Vereador constar na página do município, 

sendo que quanto à aquisição da sepultura por parte da munícipe informou que o 

pedido foi realizado no p.p. dia 05.09.18 e deferido em 11.10.18, tendo sido 

comunicado no dia 15.10.18 que a aquisição da sepultura se encontra 

devidamente autorizada.-------------------------------------------------------------------------- 

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia referindo que sobre a 

tempestade Leslie que se fez sentir no passado fim-se-semana no nosso País, 

Importa mencionar que apesar de ter tido um impacto significativo em vários 

concelhos, como o da Figueira da Foz, Montemor-o-Velho e Soure, no nosso 

concelho verificaram-se ligeiros prejuízos, nomeadamente, devido à falta de 

eletricidade durante um longo período, danos em coberturas  e algumas árvores 

derrubadas. No entanto, assim que se soube  que a tempestade iria afetar 

Portugal continental teve uma Equipa da Câmara Municipal em prevenção, bem 

como os Bombeiros Voluntários de Góis tendo ambas as Equipas procedido a 

intervenções que permitiram reduzida perturbação no dia a dia dos goienses. 
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Ainda sobre este tema, referiu que foi feito um levantamento dos prejuízos 

causados o qual irá ser apresentado à CIM-RC e à CCDRC, salientando que o 

quadro de apoio que foi aprovado esta semana em Conselho de Ministros irá 

apoiar as pessoas que sofreram prejuízos com a tempestade Leslie, realçando 

que os prejuízos causados pela tempestade Leslie na região Centro ultrapassam 

os 80 milhões de euros, de acordo com os dados preliminares avançados pelas 

Câmaras Municipais mais afetadas. Prevaleceu-se da oportunidade para 

agradecer a todos os colaborados do Município e Bombeiros pelo trabalho 

desenvolvido no restabelecimento da normalidade no território do concelho de 

Góis.---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que efetivamente a tempestade não produziu 

danos maiores no nosso concelho tendo em conta os resultados catastróficos 

ocorridos nos municípios da zona litoral centro, porém salientou que o medidor de 

ventos existente na Quinta da Ribeira registou vento forte com rajadas da ordem 

dos 100 quilómetros por hora. Referiu que o dano  maior verificado  foi na estrada 

de Ádela, recentemente requalificada, tendo para o efeito apresentado as 

condições em que a mesma se encontra, tendo a Equipa da Câmara Municipal 

procedido à sinalização desta situação, havendo outras situações que sempre 

que existe uma maior intensidade de chuva se verifica problemas ao nível de 

infiltrações, sendo exemplo disso o Centro de Memória Goiense, situação já 

reportada várias vezes à empresa responsável pela empreitada, sendo que  como 

até à data não foi tomado qualquer procedimento, a Câmara Municipal tem a 

hipótese de acionar a garantia.------------------------------------------------------------------  

-----Face aos factos ocorridos em várias zonas do País, em especial na Região 

Centro, onde a tempestade Leslie causou sérios prejuízos aos mais diversos 

níveis às populações, a senhora Presidente propôs um Voto de Solidariedade 

para com todas as populações afetadas pela tempestade Leslie.----------------------

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

de Solidariedade.------------------------------------------------------------------------------------ 
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-----Interveio o senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio, 

referindo que existe um imóvel sito na Rua Olinda Ferreira Dias Nogueira, na 

freguesia de Góis, que se encontra em avançado estado de degradação, pelo 

que, aproximando-se a época de maior intensidade de chuvas, entende que a 

Câmara Municipal deveria contactar os proprietários no sentido de informar que 

o estado do imóvel se constitui uma ameaça para quem por ali circula.-------------- 

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

Godinho Sampaio que irá dar indicações aos serviços de fiscalização para se 

deslocarem ao local e  tomarem as diligências necessárias junto do proprietário 

do imóvel.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2 – PÚBLICO: Não houve.------------------------------------------------------------------------ 

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

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

n.º75/2013, de 12 de setembro, no seu artigo 57º, a Câmara deliberou por 

unanimidade aprovar a ata da reunião realizada no dia nove de outubro de dois 

mil e dezoito, sendo assinada pelo senhor Vice-Presidente e por quem a lavrou.- 

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

Administrativo, a senhora Presidente da Câmara Municipal não participou na 

votação por não ter estado presente na sessão a que a mesma respeita.----------- 

3.2 – ARSC/ESCALAS DE TURNOS FARMÁCIAS/2019 – Foi presente a 

comunicação da Administração Regional de Saúde do Centro, I.P., datada de 

03.10.18, relativamente à proposta de Escala de Turnos de Serviço das 

Farmácias do Concelho de Góis para o ano de 2019, devendo o Executivo de 

acordo com a legislação em vigor emitir parecer sobre a proposta apresentada.--

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

favorável à proposta de Escala de Turnos de Serviço das Farmácias do Concelho 

de Góis para o ano de 2019.---------------------------------------------------------------------- 

-----A presente deliberação foi aprovada em minuta, para efeitos imediatos.-------- 
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3.3 – PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES 2018/2019 – A senhora 

Presidente referiu que o Decreto-Lei n.º 299/84, de 5 de setembro, regula o 

transporte escolar e prevê a transferência para os municípios das novas 

competências em matéria de organização, financiamento e controle de 

funcionamento dos transportes escolares (com as alterações introduzidas pelo 

Decreto-Lei n.º 7/2003, de 15 de janeiro, pela Lei n.º 13/2006, de 17 de abril, pelo 

Decreto-Lei n.º 186/2008, de 19 de setembro, pelo Decreto-lei n.º 29-A/2011, de 

1 de março e pelo Decreto Lei n.º 176/2012, de 2 de agosto). -------------------------

-----Mais referiu que a presente proposta de plano, foi elaborada com base nos 

elementos fornecidos pelo Agrupamento de Escolas de Góis. O Plano de 

Transportes Escolares para 2018/2019, procura atender às especificidades do 

território, à demografia escolar, à rede educativa existente e respetiva oferta, à 

rede de transportes/mobilidade existente e, sobretudo, à necessidade de 

potenciar mecanismos de promoção de igualdade, no acesso ao ensino, para 

todos os munícipes. Respeita as condições de segurança relativas ao transporte 

de crianças/alunos, previstos na legislação em vigor, tendo subjacentes princípios 

de racionalidade e eficiência, procurando potenciar soluções racionais, 

economicamente ajustadas à realidade. A concretização do Plano inicia-se com 

o início do ano letivo e cessa com o termo da atividade letiva, definido pelo 

Agrupamento de Escolas de Góis de acordo com calendário fixado pelo Ministério 

da Educação. Durante a sua execução e tendo em vista o controlo da utilização 

dos recursos e a avaliação do serviço, será feita a sua monitorização em 

articulação com a escola e operadoras.------------------------------------------------------- 

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

que na Memória Descritiva do documento em análise o ponto 4. Serviços 

Assegurados por Táxi faz referência à ligação ao circuito urbano 7445 

Lousã/Arganil, relativamente ao transporte de duas crianças de Cabreira e 

Folgosa para a ligação à linha 7445 com destino à Escola Secundária de Arganil 

(exceto à 2ª feira), pelo que questionou qual o procedimento que a Câmara 
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Municipal tomou relativamente à aquisição de serviços de táxi para efetuarem 

este circuito.------------------------------------------------------------------------------------------ 

-----Sobre esta questão, o senhor Vereador Mário Barata Garcia informou que a 

Câmara Municipal teve como procedimento solicitar às empresas de táxi 

existentes nesta zona concelhia sobre a disponibilidade de efetuarem este serviço 

tendo somente uma dessas empresas, sedeadas nas proximidades dos 

transportes a desenvolver, mostrado interesse na proposta apresentada pela 

Autarquia.----------------------------------------------------------------------------------------------

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

de Transportes Escolares para o ano letivo 2018/2019, cuja cópia constitui o 

Anexo I da presente Ata.---------------------------------------------------------------------------

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

3.4 – OBRAS PARTICULARES/RUI MANUEL TAVARES DAS NEVES – Foi 

presente a informação da DGUPA, datada de 18.10.2018, relativa à aprovação 

de projeto de alterações  durante a execução da obra, pelo requerente Rui Manuel 

Tavares das Neves, Hério, freguesia de Alvares.-------------------------------------------

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

mencionada, deliberou, por unanimidade, aprovar o licenciamento do projeto de 

alterações de obras.--------------------------------------------------------------------------------

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

3.5 – REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE DONATIVOS 

FINANCEIROS/CONTA SOLIDÁRIA/PROPOSTA – A senhora Presidente referiu 

que na reunião de 27.02.2018, a Câmara Municipal deu início ao procedimento 

de elaboração do Regulamento mencionado em epígrafe. Na reunião de 

24.07.2018,  o Executivo aprovou o respetivo Projeto de Regulamento, tendo o 

mesmo sido sujeito ao período de consulta pública por um prazo de 30 (trinta) 

dias, nos termos previstos no artigo 101º do Decreto-Lei nº4/2015, de 7 de janeiro, 

após publicação do Aviso (extrato) nº11552/2018, na 2ª série do Diário da 

República nº158, de 17 de agosto. Do referido período de 30 dias de discussão 

pública, não foi recebida qualquer sugestão, reclamação ou observação.-----------
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-----Face ao exposto, a senhora Presidente propôs que o Executivo delibere:------

-----a) Aprovar o Regulamento Municipal de Atribuição de Donativos Financeiros 

– Conta Solidária, de acordo com o estipulado na alínea ccc), do nº1, do artigo 

33º, Lei nº75/2013, de 12 de setembro, alterada pelas Leis nºs 25/2015, de 30 de 

março, 69/2015, de 16 de julho, 7-A/2016, de 30 de março, 42/2016, de 28 de 

dezembro e 50/2018, de 16 de agosto;--------------------------------------------------------

-----b) Remeter o referido Regulamento ao Órgão Deliberativo para aprovação, 

nos termos do previsto na alínea b) e g), do artigo 25º, 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, 42/2016, de 28 de dezembro e 50/2018, de 16 

de agosto.---------------------------------------------------------------------------------------------

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

Regulamento Municipal de Atribuição de Donativos Financeiros – Conta Solidária, 

no termos da legislação em vigor, 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.-------- 

3.6 – ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DE GÓIS/ANO 2019 – A senhora 

Presidente referiu que após aprovação pela Câmara Municipal e pela Assembleia 

Municipal do Regulamento do Orçamento Participativo de Góis, na reunião de 

24.09.2018 e na sessão de 28.09.2018, respetivamente, e a consequente 

publicação na 2ª Série do Diário da República nº196, de 11 de outubro do 

Regulamento (extrato) nº 641/2018, o mesmo encontra-se em vigor desde 12 de 

outubro.------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Neste sentido, e considerando não ser possível seguir, para o ano de 2019, o 

ciclo anual “normal”, em termos de calendarização, previsto no Capítulo III do 

referido Regulamento, caso seja pretensão avançar já em 2019 com a 1ª Edição 

do Orçamento Participativo de Góis, propôs que se recorra ao regime transitório 

previsto no artigo 22º do Regulamento que refere que: No primeiro ano de 

vigência do Orçamento Participativo de Góis, caso não seja possível o 
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cumprimento dos prazos definidos no presente Regulamento, o Executivo 

Municipal definirá uma calendarização extraordinária, de forma ser possível a 

concretização da(s) proposta(s) vencedora(s) no ano económico pretendido, 

mantendo-se, com as necessárias adaptações, as restantes normas definidas.”--

-----Para o efeito, e de forma a dar cumprimento a todos os períodos (fases) 

definidos no artigo 8º, a senhora Presidente propôs que seja definida a seguinte 

calendarização extraordinária do Orçamento Participativo de Góis para o ano de 

2019:---------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
Período 

 
Descrição dos procedimentos 

 
Data 

 

 
 
 
 

Preparação do processo 
 

- Definição da metodologia; 
- Criação/definição dos instrumentos de 
participação; 
- Determinação do montante anual a atribuir 
ao OP; 
- Capacitação das equipas; 
- Definição dos locais de realização da 
Sessões Participativas. 
(apenas o procedimento de determinação do montante 
anual a atribuir ao OP compete à Câmara Municipal; os 
restantes competem à Senhora Presidente da Câmara) 

 

 
 
 

Durante a 2ª 
quinzena de 
outubro de 

2018 
 

 
Apresentação de propostas 

 

 
- Realização das Sessões Participativas (nos 
locais definidos e oportunamente divulgados). 
 

Durante o 
mês de 

novembro de 
2018 

 
 
 
 
 
 
 

Análise técnica das 
propostas e discussão 

pública 
 
 

- A equipa técnica designada avalia e propõe a 
lista provisória de projetos aprovados e das 
propostas excluídas com os fundamentos de 
exclusão; 
- Essa lista é remetida à Câmara Municipal para 
aprovação e dar início à discussão pública 
(reunião de Câmara Municipal de 27.12.2018); 
- Período de discussão pública pelo prazo de 
10 dias úteis; 
- A proposta de lista final é remetida à Câmara 
Municipal acompanhada das reclamações 
analisadas e informadas pela equipa técnica 
(reunião de Câmara Municipal de 29.01.2019). 
- Divulgação da lista dos projetos que passam 
à fase de votação. 

 
 
 
 
 

Entre os 
meses de 

dezembro de 
2018 e a 1ª 
quinzena de 
fevereiro de 

2019 

 
Votação das propostas 

 

 
Período de votação das propostas finalistas. 

Entre 15 de 
fevereiro e 

15 de março 
de 2019 
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Apresentação pública dos 

resultados 
 

Realização de cerimónia pública de 
apresentação dos projetos mais votados e sua 
divulgação no site do Município. 

Durante a 2ª 
quinzena de 

março de 
2019 

Introdução das propostas 
vencedoras 

nos documentos previsionais 
 

Inclusão, através de uma revisão aos 
documentos previsionais dos projetos 
vencedores. 
 

Durante o 
mês de abril 

de 2019 

 
Avaliação 

Elaboração de relatório onde são indicados os 
resultados alcançados. 

Durante a 1ª 
quinzena de 

maio de 
2019 

 

-----Para além da calendarização proposta, a senhora Presidente referiu que 

incumbe ainda ao Executivo Municipal, nos termos previstos no nº1 do artigo 6º 

do Regulamento, definir o montante anual, no caso para o ano de 2019, destinado 

ao Orçamento Participativo  Jovem e ao Orçamento Participativo Geral.------------ 

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

-----a) A proposta de calendarização extraordinária do Orçamento Participativo de 

Góis para o ano de 2019;--------------------------------------------------------------------------

-----b) O montante do Orçamento Participativo Jovem para o ano de 2019 em 

15.000,00€;------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----c) O montante do Orçamento Participativo Geral para o ano de 2019 em 

15.000,00€.------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

3.7 –  VICENTE & VICENTE/PAGAMENTO DO PAVILHÃO DO LOTE 1 DA 

ZONA INDUSTRIAL DE GÓIS – A senhora Presidente referiu que a Empresa 

mencionada em epígrafe, apresentou a 18.07.2018 uma exposição onde dá 

conhecimento das dificuldades sentidas em dar cumprimento ao pagamento 

atempado das prestações respeitantes à aquisição, ao Município, do pavilhão do 

Lote 1 da Zona Industrial de Góis, e onde solicita: que de tal incumprimento não 

resulte a aplicação de nenhuma coima, que lhes seja permitido retomar os 

pagamentos assim que reuníssemos as melhores condições, provavelmente no 

início do próximo ano, mais um ano de carência e um prolongamento do prazo de 

pagamento com uma redução de 50% nas prestações mensais.-----------------------
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-----Mais referiu, que o assunto foi discutido na reunião do Executivo de 

24.07.2018, tendo sido deliberado remeter o assunto ao senhor Consultor Jurídico 

para ser analisada possibilidade, em termos legais, de ser dado provimento ao 

requerido pela empresa.  Dos pareceres emitidos pelo senhor Consultor Jurídico, 

Dr. Pedro Pereira Alves, a forma de dar provimento ao requerido seria a existência 

de uma norma no Regulamento do Polo Industrial de Góis, que permitisse tal 

situação. Na sua falta, foi aprovado, em sede de Executivo Municipal e de 

Assembleia Municipal, na reunião de 24.09.2018 e na sessão de 28.09.2018, 

respetivamente, um aditamento ao mesmo Regulamento, que permitirá ao 

Executivo Municipal, autorizar, em situações devidamente fundamentadas prazos 

de pagamento e de carência, mais dilatados do que os previstos no mesmo. Com 

este aditamento, será permitido ao Executivo tomar deliberações, nesta e em 

outras situações similares que poderão vir a ocorrer, de excecionar a regra 

prevista no Regulamento no que respeita à forma de pagamento. O referido 

aditamento ao Regulamento, foi publicado na 2ª Série do Diário da República 

nº199, de 16 de outubro, entrando em vigor no dia 17.10.2018.------------------------ 

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

todas as condições legais para que o Executivo possa deliberar sobre o requerido 

pela empresa. ----------------------------------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, conforme 

permite a alínea l) das condições de cedência dos Pavilhões do Pólo Industrial 

constantes no Regulamento do Pólo Industrial de Góis, autorizar:---------------------

-----a) Um período de carência de quinze meses entre outubro de 2017 e 

dezembro de 2018;----------------------------------------------------------------------------------

-----b) O prolongamento do prazo de pagamento com uma redução de 50% nas 

prestações mensais, com início em janeiro de 2019 e termo em junho de 2025.-- 

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

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

REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA AOS VÍNCULOS PRECÁRIOS – A 

senhora Presidente referiu que foi presente ao Executivo Municipal na passada 
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reunião de 09.10.2018, a informação nº2133, de 03.10.2018, que versou sobre a 

proposta de retificação da deliberação de 24.07.2018 que, no âmbito do Programa 

de Regularização Extraordinária dos Vínculos Precários, reconheceu como 

necessidades permanentes de serviço várias situações existentes cujo vínculo 

jurídico é inadequado, e ainda na sequência do decidido na referida reunião, foi 

solicitado parecer à Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do 

Centro (CCDRC), no sentido desta se pronunciar sobre a referida proposta.-------

-----Mais referiu que a CCDRC, se pronunciou referindo que, “compulsada a 

informação anexa ao pedido de parecer, se constata ter sido, a questão 

controvertida, bem enquadrada e corretamente fundamentada, de facto e de 

direito, na da nos ocorrendo que possa contribuir para infirmar ou reforçar o 

entendimento ali perfilhado. Na verdade, analisada e cuidada e 

pormenorizadamente a informação referida, afigura-se-nos nada haver a 

acrescentar ao respetivo conteúdo que possa contribuir para um reforço da 

legalidade administrativa, quer quanto ao enquadramento jurídico-factual quer 

quanto ao procedimento adotado, pelo que é merecedora da nossa plena 

concordância.”---------------------------------------------------------------------------------------- 

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

os Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis votaram 

contra aquando o assunto foi presente na reunião do Executivo de 09.10.18, pelo 

facto de entenderem que deveria ter sido solicitado parecer à CCDRC, por forma 

a que pudessem tomar uma posição baseada num documento jurídico sobre o 

assunto. Mais referiu, entenderem também que deve a Assembleia Municipal ser 

informada de todo este processo, pelo que perante os presentes factos a posição 

dos Vereadores da bancada do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por 

Góis irá ser votar favoravelmente o presente assunto.------------------------------------ 

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

referindo que o parecer da CCDRC é claro e sintético, contudo persistem algumas 

dúvidas, porquanto a legislação menciona um conjunto de procedimentos que 

devem ser considerados no sentido da regularização extraordinária dos vínculos 
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precários, pelo que a alterar-se uma situação, deverá efetivamente existir um 

outro procedimento para que a mesma fique devidamente regularizada. A Lei 

nº112/2017, de 29 dezembro, menciona o reconhecimento dos postos de trabalho 

que são necessidades permanentes e a abertura de criação de lugares no Mapa 

de Pessoal, pelo que entende que esta situação irá de certa forma torpedear a lei, 

uma vez que se irá enquadrar uma pessoa num lugar já existente. No entanto, 

tendo em conta o teor do parecer da CCDRC que informa que se trata de um 

procedimento correto, resta-lhe resignar-se e votar favoravelmente.------------------ 

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

deliberação do Executivo de 24.07.18, no sentido de reconhecer a situação em 

causa 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 

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

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

3.9 – AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇÃO LEGAL, PARECER 

E AUDITORIA EXTERNA DAS CONTAS DO MUNICÍPIO DE 

GÓIS/ADJUDICAÇÃO/NOMEAÇÃO DE REVISOR OFICIAL DE 

CONTAS/PROPOSTA DE REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO DO EXECUTIVO 

DE 24.09.18 – A senhora Presidente referiu que no âmbito da deliberação da 

Câmara Municipal de 24.09.2018, foi solicitado parecer  jurídico à CCDRC sobre 

a questão de se ter conhecimento se está em conformidade com a lei a indicação 

no caderno de encargos do procedimento de que o preço base corresponde ao 

valor mínimo que foi apresentado por uma entidade na consulta preliminar ao 

mercado realizada pelo município nos termos  do nº1 do artigo 35º-A do CCP, 

aprovado pelo Decreto-Lei nº18/2008, de 29 de janeiro, na atual redação dada 

pelo Decreto-Lei nº111-B/201, de 231 de agosto. Mais referiu, que acompanhou  

a solicitação do pedido de parecer  a reclamação apresentada pelo concorrente 

Marques de Almeida, J. Nunes, V. Simões e Associados, SROC, S.A., no 

exercício do direito de audiência prévia no âmbito do procedimento da consulta 

prévia com vista à aquisição de serviços para certificação legal, parecer e 
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auditoria externa das contas do Município de Góis, bem como o Relatório Final 

elaborado  pelo júri do referido procedimento de consulta prévia.----------------------

------Mais referiu que o parecer jurídico da CCDRC, após alguns considerandos,  

conclui que, nos termos do nº1 do artigo 143º do CPA, aprovado pelo Decreto-Lei 

nº4/2015, de 7 de janeiro, é inválida, por violar o princípio da concorrência, a 

referida norma do caderno de encargos que indica o valor proposto por 

determinado concorrente na consulta preliminar ao mercado e, 

consequentemente, é inválido o procedimento.---------------------------------------------

-----Ainda sobre esta matéria, a senhora Presidente referiu que solicitou ao senhor 

Consultor Jurídico da Câmara Municipal, Dr. Pedro Pereira Alves que se 

pronunciasse sobre o parecer emitido pela CCDRC. Referiu que o senhor 

Consultor Jurídico  subscreve na íntegra o parecer jurídico dos serviços jurídicos 

da CCDRC, que considera inválida a norma do caderno de encargos que 

referencia expressamente o valor proposto  por um dos concorrentes consultados, 

no âmbito da consulta preliminar ao mercado antes da abertura do procedimento 

de contratação. Refere ainda o senhor Dr. Pedo Pereira Alves, que há uma 

violação do princípio da concorrência, pois todos os concorrentes  convidados no 

procedimento concursal aberto na sequência dessa consulta preliminar tiveram 

conhecimento do previsível preço de um dos concorrentes. Face ao exposto,  

referiu que o senhor Consultor Jurídico propôs que o Executivo delibere no 

sentido de anular o procedimento em causa, com base no aludido parecer e agora 

confirmado pela sua informação. Consolidada juridicamente essa deliberação de 

anulação do procedimento concursal, pode a Presidente da Câmara Municipal 

determinar a abertura  de novo procedimento.-----------------------------------------------

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

relativamente a este assunto os Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis já expressaram o seu desacordo pela forma como a 

senhora Presidente atuou no sentido de retirar o mesmo da ordem do trabalhos 

da Assembleia Municipal de 28.09.18. Perante os factos, não entende o porquê 

da senhora Presidente não ter tido o “bom senso” de solicitar, primeiramente, o 
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parecer para que numa fase seguinte o Executivo pudesse tomar uma 

deliberação, devidamente fundamentada, relativamente ao assunto em questão, 

uma vez que já tomou este procedimento em relação a outros assuntos.-----------

-----A senhora Presidente referiu não se tratar de “bom senso”, mencionando que 

o júri é constituído por três pessoas, completamente diferentes, tendo  também 

estado presente em sede do Executivo aquando a análise e discussão do assunto 

a Dr.ª Ana Cristina Rosa, Jurista da Câmara Municipal, que defendeu a posição 

tomada pelo júri, pelo que não tinha nenhum motivo para contrariar a posição 

tomada. Recordou, que na discussão deste assunto o senhor Vereador António 

Rui de Sousa Godinho Sampaio mencionou a existência de algumas dúvidas, 

uma vez que ao publicitar uma informação desrespeitávamos o princípio da 

concorrência. Apesar de assumir a posição que tomou, referiu que a sua pessoa 

não estava muito por dentro do procedimento em causa, pelo que expôs o 

Executivo na plena consciência que este procedimento estava bem orientado, 

porém entendeu que não deveria expor a Assembleia Municipal, pela existência 

de dúvidas pela maioria do Executivo.---------------------------------------------------------

-----O senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues referiu que a senhora 

Presidente no despacho sobre este assunto refere que o mesmo é para 

revogação da deliberação o Executivo de 24.09.18, sendo que o senhor Consultor 

Jurídico, Dr. Pedro Pereira Alves, na sua informação refere que o Executivo deve 

deliberar no sentido de anular o procedimento em causa, com base no parecer da 

CCDRC, sendo seu entendimento que deve o Executivo proceder à anulação da 

deliberação de 24.09.18.---------------------------------------------------------------------------

-----Dada a palavra, a senhora Chefe da DAG, Dr.ª Sara Mendes, primeiramente 

apresentou em nome do júri do referido procedimento as desculpas pelos factos 

ocorridos e pelas diligências que a senhora Presidente teve que tomar, 

posteriormente, à deliberação tomada em sede do Executivo. Realçou que para 

a posição tomada pelo júri, foram tomados procedimentos junto de outros colegas 

da área para terem conhecimento de qual a maneira correta de lidar com esta 

situação, tendo a informação recolhida sido unanime sobre a forma que deveriam 
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atuar. Em relação à designação a tomar sobre anulação ou revogação, referiu 

que sobre esta matéria vários juristas de outras Câmaras Municipais referiram 

que a designação revogação seria a terminologia correta. ------------------------------ 

-----A senhora Presidente referiu que a terminologia que inicialmente foi colocada 

neste ponto foi a anulação, sendo que posteriormente a Dr.ª Liliana Serra, por 

indicações da senhora Chefe da DAG, solicitou a alteração da designação por 

entender que não se tratava de anulação da deliberação do Executivo de 

24.09.18, mas sim de revogação da deliberação do Executivo de 24.09.18.-------- 

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

que quanto à terminologia a utilizar também lhe suscitou algumas dúvidas, pelo 

que após consulta, mencionou que um ato defeituoso, ilegal por si terá que ser 

anulado, sendo o presente caso exemplo disso. Nunca este ato poderá ser 

revogado, uma vez que a revogação é uma alteração, sendo somente aplicada 

em casos de conveniência ou oportunidade, quer dizer que não se trata de um 

ato ilegal, porém por conveniência ou oportunidade revoga-se a situação para 

outra. Neste sentido, entende que o caso em apreço não seja objeto de 

revogação, mas sim de anulação por se trata de um ato defeituoso.------------------ 

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

que o parecer da CCDRC, termina mencionando que “é inválida, por violar o 

princípio da concorrência, a referida norma do caderno de encargos que indica o 

valor proposto (…) e, consequentemente, é inválido o procedimento”, ou seja, 

todo o procedimento concursal é válido, sendo a terminologia inválida, sendo  que 

quer dizer que é nulo, e por isso não é válido. Pelo que também quer dizer que é 

como se nunca tivesse existido, por isso não produz efeitos jurídicos.---------------

-----Continuou, referindo que estamos perante duas situações, sendo a primeira 

a decisão tomada pelo Executivo referente ao procedimento concursal, sendo a 

segunda a nulidade do procedimento concursal, sendo o mesmo nulo, porém essa 

nulidade terá que ser reconhecida, ou pelos tribunais administrativos fiscais, ou 

pela autoridade administrativa que praticou o ato. Como tal, entende que o 
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Executivo terá de anular a deliberação de 24.09.18 e terá também de ser 

reconhecida a nulidade do procedimento concursal.--------------------------------------- 

-----Dada a palavra, a senhora chefe da DAG referiu que deve o Executivo anular 

a deliberação tomada em 24.09.18, devendo todo o processo ser presente ao júri  

para analisar o parecer jurídico e apresentar nova proposta para novo 

procedimento para aquisição de serviços para certificação legal, parecer e 

auditoria externa das contas do Município de Góis à senhora Presidente, por ser 

da sua competência.-------------------------------------------------------------------------------- 

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

referindo que o CPA no artigo 165º nº 2 refere que “A anulação administrativa é o 

ato administrativo que determina a destruição dos efeitos de outro ato, com 

fundamento em invalidade”,  desta forma o autor da ação administrativa exerce o 

poder controlo de forma a repor a nulidade declarada com vista a integrar a ordem 

jurídica violada através da supressão da infração cometida pela prática do ato 

ilegal.---------------------------------------------------------------------------------------------------  

-----A senhora Presidente referiu que o procedimento que o Executivo deve tomar  

é o de considerar nula a deliberação de 24.09.2018.------------------------------------- 

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, considerar nula 

a deliberação de 24.09.2018.-------------------------------------------------------------------- 

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

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

tendo os trabalhos sido retomados pelas 14.15 horas.------------------------------------ 

3.10 – DOCUMENTOS PREVISIONAIS/ANO 2019 – A senhora Presidente 

referiu que em cumprimento com o estabelecido na alínea c), do nº1, do artigo 

33º, e na alínea a), do nº1, do artigo 25º, ambas 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 42/2016, de 28 de dezembro e 51/2018, de 16 

de agosto e em articulação com o disposto no artigo 45º, 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 
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28 de dezembro e 114/2017, de 29 de dezembro, o órgão executivo deve 

apresentar ao órgão deliberativo as Grandes Opções do Plano e o Orçamento 

Municipal para o ano económico de 2019, até 31 de outubro de 2018.---------------

-----Mais referiu, que na elaboração dos documentos previsionais mencionados 

no presente Relatório e do qual se constituem como anexo, foram respeitadas 

todas as disposições constantes no ponto 2.3, do Capítulo 2, do Decreto-Lei nº 

54-A/99, de 22 de fevereiro, alterado pela Lei nº 162/99, de 14 de setembro, pelos 

Decretos-Lei nºs 315/2000, de 2 de dezembro e 84-A/2002, de 5 de abril e pela 

Lei nº 60-A/2005, de 30 de dezembro (Plano Oficial de Contabilidade das 

Autarquias Locais – POCAL), bem como o constante na Lei nº 73/2013, de 3 de 

setembro, com as respetivas alterações (Regime Financeiro das Autarquias 

Locais e das Entidades Intermunicipais – RFALEI), designadamente o previsto no 

seu artigo 46º. --------------------------------------------------------------------------------------- 

-----Assim, no presente Relatório procurou-se incluir e ou mencionar todos os 

elementos recomendados tanto no POCAL como no RFALEI, a saber:--------------

-----a) Relatório que contém a apresentação e a fundamentação da política 

orçamental proposta (que apresenta e justifica os valores do Orçamento e das 

Grandes Opções do Plano, assim como a evolução comparativamente ao ano 

anterior), bem como a verificação da regra do equilíbrio orçamental e a 

identificação e descrição das responsabilidades contingentes, de acordo com o 

previsto na alínea a), do nº1, do artigo 46º, do RFALEI. Na elaboração do presente 

Relatório é efetuada regularmente uma análise comparativa dos valores do 

Orçamento e das GOP’s entre o ano em questão e o ano anterior (valor do 

orçamento inicial e corrigido a 30 de setembro);--------------------------------------------

-----b) Mapa resumo das receitas e despesas (Resumo do Orçamento), de acordo 

com o previsto na alínea b), do nº1, do artigo 46º, do RFALEI;-------------------------

-----c) Mapa das receitas e despesas, desagregado segundo a classificação 

económica (Orçamento) de acordo com o previsto na alínea c), do nº1, do artigo 

46º, do RFALEI;--------------------------------------------------------------------------------------

-----d) Grandes Opções do Plano, que contempla o Plano Plurianual de 
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Investimentos e as Atividades Mais Relevantes, de acordo com o previsto no 

ponto 2.3, do Capítulo 2, do POCAL;-----------------------------------------------------------

-----e) Articulado que contém as medidas de orientação da execução orçamental 

(Normas de Execução do Orçamento), de acordo com o previsto na alínea d), do 

nº1, do artigo 46º, do RFALEI;-------------------------------------------------------------------

-----f) Orçamentos dos órgãos e serviços do Município com autonomia financeira 

e de outras entidades participadas, em relação às quais se verifique o controlo ou 

presunção de controlo pelo Município (Orçamentos de Outras Entidades), de 

acordo com o previsto nas alíneas a) e b) ,do nº2, do artigo 46º e do nº2, do artigo 

42º, do RFALEI;--------------------------------------------------------------------------------------

-----g) Mapa das entidades participadas pelo Município identificadas pelo 

respetivo número de identificação fiscal, incluindo a respetiva percentagem de 

participação e valor correspondente (Mapa das Entidades Participadas), de 

acordo com o previsto na alínea c), do nº2, do artigo 46º, do RFALEI;---------------

-----h) Quadro plurianual de programação municipal (QPPO), que define os limites 

para a despesa do município e as projeções da receita, numa base móvel de 

quatro exercícios, sendo esses limites vinculativos para o ano seguinte ao do 

exercício económico do orçamento e indicativos para os restantes, de acordo com 

o previsto no artigo 44º, do RFALEI. -----------------------------------------------------------

-----Referiu ainda, que para o exercício económico de 2019 (à semelhança do ano 

de 2018), embora se mantendo os mesmos pressupostos e considerando ainda 

o entendimento da Associação Nacional de Municípios Portugueses, conforme 

consta na Circular nº86/2015-PB, datada de 25.09.2015, foi divulgado por parte 

da Direção-Geral das Autarquias Locais (DGAL), no site do Portal Autárquico, um 

“alerta” onde é referido que “(…) aquando da elaboração do orçamento municipal 

para o ano 2016, deverão os municípios assegurar que dão cumprimento ao 

preconizado no artigo 44.º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, respeitando os 

limites aos quais se vincularam em sede da elaboração do QPPO.” Neste sentido, 

embora o Município não possua informação oficial de qual a estrutura a considerar 

na elaboração do documento, é apresentado o QPPO do ano financeiro de 2019, 
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que define os limites para a despesa e as projeções da receita, para os anos de 

2019 a 2022, agregado em total da receita e total da despesa.------------------------ 

-----Sobre a elaboração e apresentação do presente documento, a senhora 

Presidente agradeceu a disponibilidade e colaboração de todo o Executivo na 

reunião de trabalho para a sua elaboração, felicitando, nas pessoas da senhora 

Chefe da DAG, Dr.ª Sara Mendes, e senhora Dr.ª Liliana Serra, todos os 

trabalhadores que estiveram envolvidos em todo este trabalho, não esquecendo 

que a dinâmica autárquica é transversal e, naturalmente, envolve os 

trabalhadores das restantes unidades orgânicas.-------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu ser sempre melhor trabalhar com um Orçamento 

aprovado do que não trabalhar com um Orçamento, palavras mencionadas por 

quem está mais ligado à parte técnica destes documentos, tendo em conta o facto 

que no princípio do próximo ano irá ser implementado o Sistema de Normalização 

Contabilística para as Administrações Públicas. Trata-se de uma nova solução de 

gestão financeira desenvolvida pela AIRC, para fazer face às exigências do novo 

modelo de normalização contabilística aprovado no Decreto-Lei n.º 192/2015, de 

11 de setembro. O SNC-AP assegurará um controlo financeiro global desde a 

preparação do orçamento e respetivas alterações, execução e controlo; passando 

pela gestão da despesa e receita, cabimentos, compromissos e gestão de fontes 

de financiamento; até à consolidação e prestação de contas promovendo a 

transparência e comparabilidade das demonstrações financeiras e a desejada 

eficiência e eficácia da gestão pública. Pelo que independentemente de cada um 

dos senhores Vereadores já ter pensado o seu sentido de voto, não pode deixar 

de referir que não é a mesma coisa trabalhar com um Orçamento aprovado do 

que não trabalhar com um Orçamento.-------------------------------------------------------- 

-----Mais referiu que os Documentos Previsionais/Ano 2019 não foram fáceis de 

elaborar, em virtude da existência de muitos investimentos físicos que estão em 

falta no concelho de Góis, os quais tardam em chegar ao nosso concelho, uns 

porque durante décadas não houve condições para a sua realização, outros 

porque se fazem outras opções, reconhecendo a inexistência de meios 
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financeiros para atender a todos os investimentos que ainda estão em falta no 

nosso concelho. Referiu que quando fazemos opções, independentemente de 

quem possa estar à frente dos destinos de Góis, essas opções tendem sempre ir 

ao encontro daquelas que são as prioridades para o nosso território. Sendo que 

se verifica a existência de um conjunto de prioridades que importava encontrar 

soluções, porém é reconhecido que não temos meios financeiros para atender a 

todas essas prioridades. Pelo que o procedimento que temos tomado é tentar 

dentro daquelas que são as possibilidades da Câmara Municipal ir-mos ao 

encontro de alguns investimentos, sobretudo, aqueles que se constituem como 

necessidades básicas, concretamente a questão que se prende particularmente 

com a rede de saneamento e também algum investimento que se prende com a 

rede de água.----------------------------------------------------------------------------------------- 

-----O Orçamento para o ano de 2019 é de 13.087.091 €, traduz-se em 7.213.041€ 

na receita corrente e em 6.085.635€ na despesa corrente, bem como o valor de 

5.874.050 € na receita de capital e de 7.001.456€ na despesa de capital. Referiu 

que o Orçamento tem associado um considerado valor relativamente aos 

incêndios do ano de 2017, sendo cerca de 2.000.000,00€ (Fundo Ambiental, 

Estabilização de Emergência). Se no exercício do Orçamento para os anos 

seguintes, haja valores superiores ao apresentado para o ano de 2019, que sejam 

por outras razões que não se consubstanciem em calamidades, desejando que 

seja única e simplesmente por se ter alterado alguma coisa de significativa no 

nosso concelho. Isto é, que seja por transferências da administração central 

implicando as mesmas, naturalmente, a revisão da Lei das Finanças Locais, para 

que seja alterado o paradigma daqueles que são os critérios de transferências 

para municípios, que haja um olhar diferente para os territórios de baixa 

densidade, no sentido de alterar a receita do Município de Góis, para que os 

valores constantes tanto no Orçamento/2018 como no Orçamento/2019 não 

sejam pelo mesmo motivo das calamidades ocorridas por causa dos incêndios 

florestais do ano de 2017.-------------------------------------------------------------------------

-----O Orçamento que se apresenta tem uma ambição racional, tendo sido para o 
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efeito criadas um conjunto de rubricas que estão insuficientemente dotadas por 

falta de condições financeiras para a sua dotação, dentro daquilo que são os 

valores necessários para se realizar mais investimento. Pelo que nos pautamos 

pela questão da racionalidade e do equilíbrio, bem como ter alguma ambição 

naquilo que são alguns investimentos que esperamos que apesar de parte destes 

terem candidaturas associadas ainda não temos o feed-back da sua aprovação, 

porém acreditamos que seja possível que possam as mesmas ser viabilizadas. -

-----Para o ano de 2019, referiu que o Orçamento da Receita é cerca de 90% do 

valor apresentado, 11.825.503€, o qual provêm de quatro grandes grupos:--------

-----a) Transferências correntes e de capital, relativos a fundos do Orçamento de 

Estado, transferências da administração central e fundos comunitários, num valor 

de 10.160.341€, cerca de 78% do total da receita;-----------------------------------------

-----b) Rendimentos de propriedade, principalmente, a renda de concessão da 

EDP e rendas dos parques eólicos, num valor de  608.000 €, cerca de 5 % do 

total da receita; --------------------------------------------------------------------------------------

-----c) Impostos diretos, como o IMI, IUC e IMT), num valor de 557.012 €, cerca 

de 4% do total da receita;--------------------------------------------------------------------------

-----d) Passivos financeiros, empréstimo a médio e longo prazos destinado à 

beneficiação de arruamentos e à implantação da Praia Fluvial de Alvares, num 

valor de 500.150 €, cerca de 3% do total da receita.---------------------------------------

-----Relativamente ao Orçamento da Despesa, referiu que cerca de 99% é 

distribuído maioritariamente por: ----------------------------------------------------------------

----a) Investimento num valor de 6.484.150 €, em cerca de 50% do total do 

orçamento, sendo que no ano de 2019 este valor é elevado decorrente dos 

financiamento obtidos para fazer face aos danos causados pelos incêndios;-------

-----b) Despesas com pessoal, num valor de  3.336.700 € (cerca de 25% do total 

da despesa), realçando que este valor comporta a regularização extraordinária 

dos vínculos precários, o que naturalmente iremos deixar de ter valores 

significativos no que concerne a transferências correntes para com as entidades 

com quem temos parcerias;-----------------------------------------------------------------------
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-----c) Aquisições de bens e serviços (como matérias primas, combustíveis, 

material para equipamentos rolantes, eletricidade tanto de instalações como de 

iluminação pública, transportes, tratamento de águas residuais, recolha de 

resíduos sólidos, análises de água) 2.322.250 €, cerca de 18% do total da 

despesa;-----------------------------------------------------------------------------------------------

-----d) Transferências correntes e de capital a conceder às Instituições num valor 

de 416.800 €, cerca de 3% do total da despesa;--------------------------------------------

-----e) Despesas com dívida (juros e amortização de capital de empréstimos e 

leasing) num valor de 352.850 €, cerca de 3% do total da despesa.------------------ 

-----Relativamente às Grandes Opções do Plano, referiu que quanto ao 

investimento previsto no PPI (6.292.259€) está associada uma receita 

proveniente de fundos comunitários e transferências da administração central em 

mais de 4.300.000 € e, proveniente da contratação de empréstimo a médio e 

longo prazos no montante de 500.000 €, que origina a que mais de 73% desta 

despesa tenha receita consignada associada. Acrescentou que o restante 

investimento, cerca de 1.700.000 € é suportado por outras receitas do orçamento, 

e respeita designadamente aos seguintes projetos:----------------------------------------

-----a)  O autofinanciamento de projetos comparticipadas como seja: o Programa 

Nacional de Promoção do Sucesso Escolar; o PAMUS - Plano de Ação 

Mobilidade Urbana Sustentável do Município de Góis; a Linha de Apoio à 

Valorização Turística do Interior no âmbito do Programa Valorizar; Requalificação 

da E.B.1 e Jardim de Infância de Vila Nova do Ceira e o Programa BEM - 

Beneficiação de Equipamentos Municipais – Beneficiação do edifício da Biblioteca 

Municipal António Francisco Barata, prevendo-se o montante de cerca de 300.000 

€;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----b) Conclusão da construção do Parque Municipal e aquisição de equipamento 

para o Parque Municipal, no valor de 175.000 € (75.000 € + 100.000 €, 

respetivamente);-------------------------------------------------------------------------------------

-----c) Investimento em saneamento, cujo o montante é no valor de 160.000 €, 

sendo para o investimento na freguesia de Góis, particularmente, nas localidades 
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de Regateira, Bordeiro, S. Martinho e todas outras que se encontram dentro deste 

aglomerado populacional significativo. Salientou, que a Câmara Municipal 

continua a negociar com a empresa Águas Centro Litoral para a construção do 

emissário de ligação à ETAR de Góis. Está também previsto para a freguesia de 

Vila Nova do Ceira investimento nesta área nas localidades de Inviando e 

Carvalhais, cabendo à freguesia de Alvares este investimento na localidade de 

Chã de Alvares. Acrescentou, que a fazer-se investimento em saneamento, terá 

que em algumas das situações ser também realizado investimento na rede de 

água e pavimentação.------------------------------------------------------------------------------ 

-----d) Investimento no abastecimento de água, no valor de 156.000€;---------------

-----e) Revisão do PDM, no valor de 60.000 €;-----------------------------------------------

-----f) Praia fluvial de Ponte de Sótão, no valor de 100.000 €;---------------------------

-----g) Beneficiação das praias fluviais, no valor de 50.000 €;---------------------------

-----h) Requalificação das calçadas/arruamentos na Cabreira, no valor de 65.000 

€;---------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----i) Aquisição de maquinaria e equipamento diverso (máquinas e viaturas, 

equipamento informático, básico, ferramentas e utensílios, entre outros) no valor 

de 255.000 €.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que quando assume os compromissos da 

Despesa do Pessoal, das Aquisições de Bens e Serviços, da Dívida a par com 

todas as obras em que temos compromisso e transitam para o ano de 2019, 

percebemos que o valor que nos resta para investimento é efetivamente muito 

reduzido para que se possa afirmar que no próximo ano a Câmara Municipal irá 

investir na implementação de mais obras, sendo exemplo destas o Mercado 

Municipal. Pelo que, no momento em que se definir realizar uma grande obra 

somente com dotação municipal, sem financiamento, comprometemos de 

imediato todo o  orçamento desse ano. Referiu que, efetivamente, constam no 

Orçamento para o ano de 2019 investimentos considerados prioritários e 

absolutamente importantes para a população, sendo o investimento no 

saneamento eleito como uma das obras a ser realizadas nas localidades por si já 
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referidas, a par com o investimento na rede de água.-------------------------------------

-----Mais referiu que, quanto à requalificação da rede viária que para além do 

empréstimo contratualizado de 250.000 € para arruamentos, existe também um 

valor que é disponibilizado do orçamento municipal. Lembrou, que no âmbito do 

incêndio de junho do passado ano, a Câmara Municipal apresentou uma 

candidatura à CCDRC para requalificação da pavimentação das zonas afetadas, 

a qual foi aprovada e realizados os trabalhos necessários. Porém, referiu que a 

empreitada foi realizada por um valor substancialmente abaixo do previsto, 

resultando como remanescente 300.000€, valor esse que a Câmara Municipal 

está a negociar com a CCDRC para que seja disponibilizado no sentido de poder 

ser investido na pavimentação em outras zonas do concelho como é o caso da 

União das freguesias do Cadafaz e do Colmeal, sendo absolutamente urgente a 

pavimentação das vias de acesso às localidades de Soito e Malhada. Caso a  

solicitação da Autarquia mereça a anuência da CCDRC, consequentemente 

serão libertados alguns meios financeiros da nossa receita que poderão ser 

aplicados em outros investimentos. Na freguesia de Góis, referiu que para além 

dos valores que têm de ser assumidos no âmbito do saneamento existem zonas 

muito afetadas quanto à pavimentação, nomeadamente na localidade de Vale de 

Godinho e localidades limítrofes. Ainda no âmbito da pavimentação é também 

necessária obra na via de comunicação entre Portela de Góis, Caselhos e Vila 

Nova do Ceira, pelo que se a Câmara Municipal não tiver qualquer tipo de 

financiamento para estas obras terá que o valor ser disponibilizado do orçamento 

municipal.  Na freguesia de Vila Nova do Ceira, referiu que foi dada prioridade  

nesta área à Rua das Figueirinhas, uma vez que tem meios associados do 

empréstimo que referiu, não significando que não existam outras prioridade nesta 

freguesia. Referiu que na candidatura que está a ser elaborada no âmbito dos 

incêndios de outubro de 2017, foi inserida a rede viária objeto destruição do 

incêndio, assim como toda a sinalética entre Góis e o limite do concelho a seguir 

a Pombeiro da Beira. Face ao exposto, referiu que a rede viária também se 

constitui como uma prioridade para o ano de 2019, realçando que na freguesia de 
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Alvares por investimento próprio, por recurso à banca ou através dos apoios aos 

incêndios, hoje podemos orgulharmo-nos na rede viária nesta freguesia, ainda 

que haja uma zona que também merece ser objeto de intervenção e, que não está 

esquecida. Salientou que devemos cumprir rigorosamente com os meios 

financeiros que derivam dos incêndios de 2017, tratando-se de um montante 

significativo, tentámos com o Orçamento para o ano de 2019 cumprir ao máximo 

com as oportunidades que temos, pelo que não podemos dizer que quando temos 

uma oportunidade de executar de 13.087.091 € não é a mesma coisa que 

executar um orçamento de 8.500.000€.-------------------------------------------------------

-----Prosseguiu a sua intervenção, referindo que há que atender a um aspeto que 

a sua pessoa reputa de significativa importância, é que o documento em análise 

foi partilhado com todas as Juntas de Freguesia, tendo sido auscultados as 

Presidências, sendo que todas as sugestões apresentadas foram contempladas 

neste Orçamento. Referiu a existência de meios significativos para o concelho e 

Góis a ser disponibilizados para as Juntas de Freguesia e para Entidades 

Privadas que operam nas diferentes freguesias, tratando-se de um valor 

substancialmente elevado, uma vez que se trata de cerca de 3.000.000€ no 

âmbito das candidaturas ao Fundo de Emergência Municipal. Neste sentido, 

referiu que para a freguesia de Alvares cuja entidade promotora é a Câmara 

Municipal de Góis são cerca de 700.000€. Na União das Freguesias de Cadafaz 

e do Colmeal referiu que as entidades promotoras das candidaturas foi a Junta 

de Freguesia e os Conselhos Diretivos dos Baldios do Cadafaz e do Colmeal, 

cabendo à União das Freguesias cerca de 500.000€. Salientou que a 

Estabilização de Emergência comporta um conjunto de ações bastante 

diversificadas, pelo que se não se aproveitar esta oportunidade para se fazer 

renascer algumas zonas do concelho, claramente, que não haverá outra 

oportunidade, pelo que se formos novamente fustigados por um outro incêndio 

será mesmo muito complicado renascer o concelho de Góis, sobretudo em 

algumas zonas do nosso território. Para a freguesia de Vila Nova do Ceira referiu 

existir uma candidatura com valores significativos. Referiu que foi por si 
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mencionado na reunião realizada com as freguesias para que estas fizessem uma 

boa gestão destes meios financeiros e que ficasse alguma coisa no nosso 

território, uma vez que iremos ter uma oportunidade única de se fazer um trabalho 

bastante diversificado em toda a zona florestal. Pelo que face ao exposto, referiu 

que na elaboração dos Documentos Previsionais/Ano de 2019 foi tida em conta 

as possibilidades da Câmara Municipal as necessidades evidenciadas pelas 

Freguesias, destacando que também terá que ser tida em conta que as freguesias 

também têm um Orçamento próprio, não sendo dado conhecimento deste à 

Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que não pode cair no esquecimento a parte 

imaterial do desenvolvimento sendo que em cada ano se vai repetindo quanto a 

este assunto, porém os princípios que a nortearam no ano de 2009 são 

exatamente os mesmos em 2018. Conforme é afirmado pelos entendidos na 

matéria não há qualquer processo de desenvolvimento que se faça sempre que 

o queremos sustentável que não haja um equilíbrio entre o investimento material 

e o imaterial. Pelo que em qualquer processo naturalmente que temos que 

atender à questão do ambiente, da sustentabilidade e do desenvolvimento 

económico, em virtude de não existir progresso e riqueza se não houver 

desenvolvimento económico, a par com a questão social e o bem-estar das 

populações. Pelo que iremos continuar a apoiar as nossas Instituições através de 

transferências financeiras, sejam as que promovem diariamente a cultura e que, 

muitas vezes, se substituem à Câmara Municipal, enaltecendo e agradecendo a 

sua atividade; o desporto, o voluntariado e tudo aquilo que contribui para uma 

dinâmica do concelho de Góis e que é promovido por outras Instituições muitas 

de direito privado, pelo que a Câmara Municipal irá continuar a manter esses 

apoios sempre que estejam reunidas condições de ambas as partes para esse 

efeito. Referiu que a Câmara Municipal pretende no próximo ano propor um 

aumento naquilo que é o subsídio à natalidade no âmbito do Regulamento do 

Cartão SLIJ, defendendo sempre que ninguém decide ser pai ou mãe por causa 

de um subsídio pelo que se se denomina de incentivo tem a Câmara Municipal 
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condições para que o valor a atribuir seja mais elevado. No âmbito do 

Regulamento para Atribuição de Apoios aos Estudantes do Ensino Secundário e 

Superior referiu ser também intenção da Câmara Municipal aumentar o valor a 

atribuir, sendo seu orgulho o número de estudantes do concelho de Góis a 

frequentar o Ensino Superior, sendo um grande esforço para todas as famílias 

pelo que a Câmara Municipal poderá associar-se às famílias dotando essa rubrica 

com um valor mais elevado. Ainda no âmbito do ensino, referiu que a Residência 

de Estudantes tem feito ao longo de 25 anos um meritório trabalho com muitos 

dos alunos que frequentaram o ensino na sede do Agrupamento de Escolas de 

Góis, alguns destes com condições sociais e familiares bastante complicadas e 

presentemente frequentam o Ensino Superior, sendo a freguesia de Alvares 

exemplo disso. Manifestou a sua satisfação porque entende que no futuro poderá 

haver uma outra massa crítica, porquanto haverá jovens com uma formação 

diferente que poderão ser mais participativos e haver uma cidadania mais 

competente. Apesar do Mapa de Pessoal ter sido alterado para reforço de postos 

de trabalho, referiu que a Câmara Municipal não irá deixar de apoiar aquelas que 

são as medidas de emprego, seja através de contratos CEI e CEI+, desde que 

estes se justifiquem, ou mesmo através de apoio às freguesias para dinamização 

destas medidas, porque entendemos que se trata um bom procedimento 

dividirmos algumas responsabilidades. Mais referiu que foi apresentada uma 

candidatura no âmbito do PEPAL (Programa de Estágios Profissionais na 

Administração Local) no sentido de dar a oportunidade a jovens licenciados de 

poderem estagiar na área da sua formação na Câmara Municipal.--------------------

-----Concluiu a sua intervenção, referindo que os Documentos Previsionais/Ano 

2019 foram elaborados tendo coerência, bom senso, racionalidade e equilíbrio 

tendo sido eleito para o ano de 2019 como principal projeto reinstalarmos todos 

os serviços externos da Câmara Municipal no Parque Municipal. É um facto que 

é necessário apetrechar este equipamento com um conjunto de instrumentos para 

o bom exercício de todos os serviços, sendo que estes irão ser mudados 

sequencialmente ao longo do ano, sendo esta uma forma de libertamos o atual 
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espaço onde funcionam para que seja dado cumprimento ao compromisso 

assumido no ano de 2002 para com o Centro Social Rocha Barros, pelo que de 

tudo fará para que este seja honrado em 2019.---------------------------------------------

-----Quando há muito dinheiro é mais fácil de projetar, pelo que quando a despesa 

compromete à partida uma margem significativa da receita opções devem ser 

feitas e ir ao encontro daquilo que são as necessidades básicas da população, 

apresentando como exemplo o projeto do GóisSim que tem meios financeiros 

bastante elevados, o qual se traduz de um bem para a população para o qual terá 

que continuadamente ser feito investimento para que a população se possa 

deslocar em todo o concelho, combatendo também desta forma o isolamento e a 

solidão que se faz sentir em algumas zonas do concelho. A par com a mobilidade 

a Câmara Municipal pretende implementar um projeto social no âmbito da 

promoção e proteção de idosos e que se faça um trabalho de combate ao 

isolamento e à solidão, evidenciado em algumas zonas das nossas freguesias. --

-----Face ao exposto, referiu que os desígnios da Presidente da Câmara Municipal 

eleita pelo PS  não serão seguramente diferentes dos demais autarcas que foram 

eleitos por outras forças politicas, porém será sempre o superior interesse do 

concelho de Góis e dos Goienses,  pelo que a presente proposta vai ao encontro 

sempre do superior interesse dos Goienses.------------------------------------------------- 

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

iria usar da palavra em nome dos Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis.---------------------------------------------------------------------------

-----Iniciou a sua intervenção felicitando na pessoa da senhora Chefe da DAG 

todos os trabalhadores que deram o seu contributo na elaboração do presente 

documento.--------------------------------------------------------------------------------------------

-----Prosseguiu, referindo que o Orçamento que se apresenta consubstancia-se 

num valor de 13.087.091 €, sendo de fácil compreensão o porquê do montante 

apresentado ser superior ao do presente ano, pelas razões elencadas na 

intervenção da senhora Presidente. Porém, referiu que o Orçamento/Ano 2019 

não poderá ser analisado sem que se faça menção e algumas referências ao 
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Orçamento do Ano 2018. No ano de 2017 quando foi solicitado a realização de 

uma reunião preparatória para a elaboração dos Documentos Previsionais/Ano 

de 2018, foi elencado pelos Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis alguns investimentos para todo o nosso território, sendo 

estes divididos equilibradamente por cada freguesia concelhia, i.e., para a 

freguesia de Alvares a Praia do Sinhel e a ponte de Milreu, sendo que para 

freguesia de Vila Nova do Ceira a Requalificação e Ampliação do Jardim de 

Infância e E.B. de Vila Nova do Ceira, no qual foi também inserido a beneficiação 

do Pavilhão Gimnodesportivo da Associação Cultural, Desportiva e Social da 

Casa do Povo de Vila Nova do Ceira e a Rua das Figueirinhas, na União das 

Freguesias de Cadafaz e do Colmeal a requalificação das Calçadas da Cabreira 

e Ruas adjacentes e a requalificação da estrada da Malhada, cabendo à freguesia 

de Góis a Praia de Ponte do Sótão e o Mercado Municipal. Ainda para as 

freguesias do concelho, referiu que foi também proposto pelos Vereadores do 

Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis a atribuição de 80.000,00€ 

para as freguesias, cabendo 20.000,00€ a cada uma,  valor este a ser distribuído 

trimestralmente. Para o próximo ano, foi presentemente mencionado pela 

senhora Presidente que, após reunião com as freguesias do concelho, constam 

nos Documentos Previsionais/Ano 2019 os investimentos propostos pelas 

mesmas. É um facto que, por vezes, alguns Presidentes das juntas de freguesias, 

confrontam-nos com situações sobre algumas necessidades para esses 

territórios, pelo que, e tendo em conta sobretudo essas questões, que reputa de 

pertinentes, sugeriu a realização de uma reunião conjunta entre o Executivo 

Municipal e os respetivos Executivos das juntas de freguesias, para 

definitivamente apresentarem as reais necessidades prementes para os territórios 

que gerem, uma vez que expressam sistematicamente essas preocupações, e, 

posteriormente, essas não serem patentes no seu todo nos Documentos 

Previsionais. Face ao exposto, referiu que as obras elencadas, nos Documentos 

Previsionais/Ano 2018, praticamente, nenhuma se encontra concluída, sendo que 

se poderá traduzir que parte destas nem sequer se encontram iniciadas. 
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Acrescentou, que outros investimentos somente são atendidos ao fim de muita 

insistência, sendo que no ano de 2017 com base nas propostas apresentadas, os 

Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis contribuíram 

para a viabilização dos Documentos Previsionais/Ano 2018.----------------------------

-----Quanto aos Documentos Previsionais/Ano 2019, referiu que aquando a 

reunião preparatória dos documentos com os Vereadores do Grupo de Cidadãos 

Eleitores Independentes por Góis apresentaram as mesmas propostas do ano de 

2018, tendo a senhora Presidente, presentemente, referido que os Documentos 

Previsionais/Ano 2019 contemplam as mesmas na sua grande maioria. Referiu 

que a bancada dos Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis 

focalizou como investimento prioritário para o próximo ano o saneamento básico, 

porque de facto um concelho que carece de necessidades a esse nível, é um 

facto que entende não ser aceitável, tendo apresentado como exemplo na 

freguesia de Vila Nova do Ceira, as localidades de Inviando e Carvalhais, na 

freguesia de Góis, as localidades de Regateira, S. Martinho e Bordeiro, bem como 

a  construção de um emissário, na freguesia de Alvares, as localidades de Chã 

de Alvares e Camelinho nas Cortes, não significando que seja possível 

concretizar na totalidade todos os investimentos, havendo sim uma necessidade 

imperiosa que se faça alguma coisa, em virtude de se tratarem de necessidades 

básicas das populações. Referiu, que apesar de se traduzir numa tragédia o 

incêndio florestal ocorrido na freguesia de Alvares, é um facto que, infelizmente, 

foi por esse motivo que o governo disponibilizou um conjunto de apoios 

financeiros face aos prejuízos ocorridos, nomeadamente em termos de 

requalificação das vias de comunicação que foram devastadas pelo incêndio. 

Acrescentou, que no âmbito do empréstimo de 500.000,00€ para a requalificação 

das estradas concelho, referiu que metade do montante foi para a freguesia de 

Alvares cabendo a outra parte à União das Freguesias de Cadafaz e do Colmeal. 

Ainda sobre empréstimos contratualizados, referiu que a Câmara Municipal 

contraiu um empréstimo para o investimento do Parque Municipal, manifestando 

a sua preocupação com a celebração de empréstimos sobre os compromissos 
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que se estão a assumir para além do mandato 2017/2021, podendo 

eventualmente por esta via estar-se a endividar as gerações e executivos futuros,   

uma vez que os Documentos Previsionais/Ano 2019 plasmam a necessidade de 

aquisição de algumas viaturas, pelo que entende que deverá ter-se algum cuidado 

e atenção relativamente à dívida futura do Município de Góis.--------------------------

----Ainda sobre os Documentos Previsionais/Ano de 2019 referiu que nele estão 

plasmadas as propostas apresentadas pelos Vereadores do Grupo de Cidadãos 

Eleitores Independentes por Góis, sendo uma destas a preocupação com a 

qualidade da água para consumo humano, tratando-se de um assunto que deverá 

estar na ordem do dia deste Executivo, por se tratar de uma questão de suma 

importância, uma vez que o rio Ceira, tem subjacente um conjunto de mais valias 

aos mais diversos níveis, tanto para o bem estar social, bem como ao nível 

económico e turístico para o nosso concelho. É um facto, que a senhora 

Presidente da Câmara informou, no dia de hoje, que irá ser realizada reunião com 

entidades que estão ligadas à gestão integrada das políticas de ambiente e de 

desenvolvimento sustentável, como a ARHCentro e a APA, devendo esta reunião 

ser um ponto de partida para uma estratégia a implementar neste recurso natural, 

aliás reunião esta várias vezes sugerida por parte deste Grupo de 

Independentes.---------------------------------------------------------------------------------------

-----Continuou a sua intervenção, referindo que apesar das propostas 

apresentadas serem incluídas nos Documentos Previsionais, as mesmas, na sua 

maioria, não são objeto de execução, pelo que se integrasse somente no dia de 

hoje o Executivo municipal, reputava os investimentos apresentados para o 

próximo ano de excelentes. Contudo, apraz-lhe mencionar a inexistência da 

execução física das propostas apresentadas, sendo que desde o dia 01.01.2018 

até ao dia 23.10.18, já foram apresentadas 21 alterações orçamentais, sendo que 

assistimos sistematicamente a alterações de dotações de rubrica para rubrica, 

pelo que tal facto, demonstra falta de planeamento, gestão e sobretudo de 

estratégia. Referiu que realizar obra com mais ou menos dinheiro tem tudo a ver 

com atos de gestão, sendo evidente que na sua gestão a senhora Presidente nas 
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Festas do Município disponibiliza do orçamento da Câmara Municipal valores 

bastante elevados, sendo exemplo disso a contratação de uma banda estrangeira 

pelo valor de cerca de sessenta mil euros, o que na ótica dos Vereadores do 

Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis a escolha poderia 

facilmente recair na aquisição de um conjunto por um valor inferior ou até mesmo 

a aquisição de serviços da “prata da casa”. Neste sentido, realçou que os eventos 

poderiam ser realizados com valores substancialmente inferiores, porém referiu a 

necessidade de se efetuarem os eventos, todavia deve-se ter ponderação nos 

montantes a disponibilizar face às necessidade urgentes e prioritárias que 

elencou, passando estas pelo saneamento, pelas vias de comunicação, pelo 

problema da água do rio Ceira e todo o impacto resultante do seu atual estado. -

----Mais referiu que os Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis não foram eleitos para constituir uma força de bloqueio 

ao Executivo, aliás quem disser o contrário está a mentir, uma vez que tudo o que 

seja para adquirir investimentos públicos para o concelho, tudo o que seja a bem 

de Góis e dos Goienses nunca votaram contra, mas sim a favor. Sendo que não 

podem ser considerados o bode expiatório, da falta de capacidade de gestão de 

quem gere os destinos de Góis. É entendimento que isto tudo tem a ver com as 

opções de gestão dos recursos próprios, numa melhor situação para que se evite 

a saída de pessoas de Góis para que se atraia a juventude e o investimento, 

havendo uma necessidade imperiosa em ir para o terreno e tentar sensibilizar 

alguns empresários fora do concelho para investirem no nosso território.-----------

-----Referiu ainda, que foi também proposto pelos Vereadores do Grupo de 

Cidadãos Eleitores Independentes por Góis a aquisição de uma viatura como 

forma de munir o município de capacidade móvel para prover acompanhamento 

domiciliário às pessoas com maiores necessidades de maneira a garantir o bem-

estar dos idosos e pessoas dependentes de apoio.----------------------------------------

-----Face às suas palavras, referiu que os Vereadores do Grupo de Cidadãos 

Eleitores Independentes por Góis na sua firme convicção e naquilo que entendem 

ser melhor para Góis e para os Goienses, tendo em causa as razões que 
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apresentou, realçando que não se trata das propostas apresentadas nos 

Documentos Previsionais/Ano 2019, mas sim a falta de vontade na concretização 

em termos de investimentos físicos, uma vez que não há meio de as mesmas 

serem concretizadas. Sendo que por tudo isto e na firme convicção dos nossos 

princípios e na maior das coerências e olhando para Góis e para os Goienses, 

porque fomos eleitos para trabalhar para Góis e para os Goienses e no nosso 

ponto de vista o que acabou de apresentar é o melhor, irão votar contra os 

Documentos Previsionais/Ano de 2019.-------------------------------------------------------

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

salientando que a posição dos Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis na votação deste assunto não se prende tanto com o 

Orçamento, uma vez que foram contempladas algumas situações que também 

apresentaram, porém estas também tinham sido contempladas no passado e não 

foram objeto de execução e, portanto, se no passado ano foi dado o benefício da 

dúvida por se tratar do primeiro ano do mandato em curso, no presente ano esse 

benefício não poderá ser dado, pelo que devemos exigir a execução física, uma 

vez que existem coisas tão simples como é o caso da unidade móvel de 

acompanhamento, que na sua ótica será fácil de implementar, quer no ponto de 

vista técnico, quer do ponto de vista financeiro, sendo certo que a mesma não foi 

implementada. Sendo certo que a senhora Presidente durante a sua intervenção 

mencionou a solidão e acredita que tem conhecimento deste estado, tal como a 

sua pessoa, sendo que a implementação deste projeto seria uma forma de 

colmatar a solidão de muitos munícipes que ainda vão resistindo e continuam a 

residir neste território que apesar de ser muito bonito ainda lhe falta muito para 

que o bem estar dos Goienses seja ainda melhor. Neste sentido, referiu que a 

posição de votar contra aos Documentos Previsionais/Ano de 2019 prende-se 

sobretudo com o nível de execução, sendo que nem sempre as prioridades 

assumidas, são as que os Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis consideram as mais prementes.-------------------------------- 
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-----Interveio o senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio, que 

iniciou a sua intervenção, mencionando que na reunião realizada com a senhora 

Presidente, relativamente ao assunto em análise, pelo que lhe foi dado a conhecer 

foram atendidas uma série propostas que constavam nos manifestos eleitorais de 

todos os Grupos e/ou Partidos que concorreram às eleições autárquicas 

2017/2020. Referiu que algumas das propostas constantes no documento 

traduzem-se em necessidades constatadas pelo Executivo. No ano passado 

houve o compromisso da parte da senhora Presidente, em implementar o 

Orçamento Municipal Participativo, o que foi cumprido, entendendo que este deve 

ser um princípio que deve nortear a gestão autárquica. Porém, outros projetos 

houve que foram contemplados no Orçamento, e que não tiveram qualquer tipo 

de execução. É um facto que alguns voltam a constar no Orçamento para o ano 

de 2019. Entende que haverá dificuldade em executar todos os projetos na sua 

globalidade, uma vez que estamos perante um Orçamento em que a despesa 

com os Recursos Humanos ronda o valor de 3.000.000,00€, o que condiciona de 

certa forma investimentos que são necessários. Contudo, apesar daquele 

montante se traduzir num peso orçamental, referiu que se as pessoas exercem 

funções na Câmara Municipal,  naturalmente têm de ser remuneradas pelo seu 

trabalho. O Executivo decidiu em consonância com a Lei nº112/2017, de 29 de 

dezembro de 2017, regularizar um conjunto de situações precárias que entendeu 

serem necessidades permanentes do serviço, pelo que a sua concretização 

contribuiu também para uma ligeira alteração nesta rubrica. Pela exposição feita 

pelo senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues, em nome dos 

Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, apraz-lhe 

mencionar que também partilha de algumas preocupações apresentadas na sua 

intervenção, aceitando a existência de uma série de questões pertinentes, sendo 

que as alterações constantes ao Orçamento e às Grandes Opções do Plano 

podem, efetivamente, ser reveladoras de alguma falta de estratégia ou até mesmo 

de capacidade de as implementar. Porém, trata-se de uma questão que não é 

somente vivida na Câmara Municipal de Góis, ocorrendo esta situação em outros 



 
 

 

38 

 

municípios, acontecendo as mesmas, certamente, em virtude da existência de 

algumas dificuldades, umas porque de facto não há ação, outras por outras 

razões, que somente quem com elas lida poderá explicar.-------------------------------

-----Relativamente às Grandes Opções do Plano/Ano 2019, referiu que foram 

incluídos projetos importantes e interessantes, dotados nuns casos com verbas 

que são praticamente só para a abertura do procedimento, outros com verbas 

significativas, as quais denunciam a intenção de se executar o investimento. Mais 

referiu, a existência de obras em curso resultantes da devastação decorrente dos 

incêndios do ano de 2017, parte destas em fase inicial, e outras já em curso, 

salientando a importância de se elaborar um relatório de todas as situações que 

resultaram dos incêndios do passado ano, os investimentos realizados nesse 

âmbito em várias áreas, bem como os investimentos ainda a realizar, tendo em 

conta que essa informação deverá ser devidamente divulgada junto do Executivo, 

bem como pelos munícipes para que todos tenhamos conhecimento dos trabalhos 

efetuados pela Câmara Municipal no que concerne à responsabilidade da 

autarquia no exercício da sua competência, bem como daquilo que são as 

competências por parte de terceiros, sendo este último caso, a reconstrução das 

habitações cujo valor ultrapassa dos 25.000,00€, cuja responsabilidade foi 

imputada à CCDRC. Ainda sobre este assunto, referiu que um jornal regional 

publicou o número de habitações que foram objeto de requalificação no concelho 

de Góis, pelo que seria de todo interessante que essa mesma informação fosse 

do conhecimento geral.----------------------------------------------------------------------------

-----Relativamente à reunião realizada para apresentação de propostas a ser 

plasmadas no documento em apreço, referiu que por motivos inadiáveis não pôde 

estar presente na que a senhora Presidente efetuou com os senhores Vereadores 

do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, realçando que teria sido 

ideal todo o Executivo, conjuntamente, pronunciar-se sobre os investimentos que 

deveriam constar nos Documentos Previsionais/Ano 2019. É entendimento 

comum, que devem ser implementadas medidas no Orçamento que se 

consubstanciam em necessidades prioritárias para o bem-estar da população do 
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nosso concelho. Perante este facto, na reunião prévia que efetuou com a senhora 

Presidente da Câmara, elencou, como medida prioritária a ser implementada e 

executada no próximo ano, a requalificação do saneamento básico nas 

localidades indicadas em anteriores intervenções, salientando que das visitas que 

efetuou às localidades em questão, foi unânime da parte dos munícipes que esta 

se tratava de uma medida prioritária, tratando-se de obras que já se encontram 

para execução há bastante tempo, pelo que entende que deve haver essa 

sensibilidade e que de facto se deve dar essa prioridade. Uma outra prioridade é 

também a pavimentação de algumas estradas, que apesar de não terem sido 

abrangidas pelos incêndios do passado ano, poderão ser objeto de financiamento 

através de candidaturas para esse efeito, realçando o facto de até ao final de 

outubro estar a decorrer uma candidatura nesse âmbito, devendo a Câmara 

Municipal efetuar os procedimentos necessários, para que se possam realizar 

mais trabalhos na área da pavimentação de algumas vias municipais. Uma outra 

questão que também abordou na análise aos Documentos Previsionais/Ano 2019, 

incide na faturação da rede de iluminação pública, tratando-se de um montante 

significativamente elevado, pelo que sugeriu que deveriam as lâmpadas 

existentes na rede de iluminação pública serem substituídas por lâmpadas LED, 

uma vez que são a tecnologia mais eficiente de iluminação e poupança permitindo 

poupar até 86% no consumo de energia em iluminação, sendo que esta 

metodologia poder-se-ia iniciar dentro da vila de Góis. Referiu ainda, a existência 

de outras questões, que também são objeto da sua preocupação, pela pouca 

verba que foi disponibilizada e porque não se trata de uma opção e tem a ver com 

a área do turismo, entendendo que este sector deverá ser também uma 

prioridade, porquanto o nosso concelho tem potencialidades turísticas que devem 

ser exploradas através de uma estratégia conjunta com os empresários locais, 

seja ao nível de restauração, desporto natureza, turismo rural, alojamento, entre 

outros,  para que se trabalhe de forma a que se possa potenciar e dinamizar o 

turismo e com isso atrair mais pessoas para Góis. Ainda na área do turismo, 

referiu que as Praias Fluviais devem ser aprazíveis e atrativas, pelo que nelas 
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devem ser implementados um conjunto de melhorias, nomeadamente na Praia 

Fluvial da Peneda devendo a mesma ser objeto de uma total remodelação, por 

forma a reunir um conjunto de infraestruturas propícias a quem nos visita durante 

a época balnear. É um facto que no presente ano, as condições naturais não 

foram as melhores, porquanto nos deparamos com o estado em que o rio se 

encontra, tendo este problema sido abordado em sede do Executivo muitas 

vezes. Assim deverá ser solicitado o apoio de quem gere os recursos hídricos, e 

que tem competência para dizer qual será a intervenção que deverá ser realizada 

para a melhoria do estado da água do rio Ceira, não somente para disfrutar de 

banhos na época estival, bem como da sua qualidade para consumo humano.---

-----Relativamente à aquisição da viatura para recolha de resíduos sólidos, referiu 

que o que o preocupa, não é a sua compra, mas sim a Câmara Municipal estar a 

assumir um compromisso plurianual em que quem irá beneficiar é a entidade 

intermunicipal que, num futuro próximo, irá fazer a gestão da água, uma vez pelo 

que se apercebeu serão ativos, não tendo conhecimentos se também os encargos 

serão transferidos para essa mesma entidade, pelo que considera que embora se 

trate de uma necessidade deverá a mesma ser devidamente acautelada.----------

-----Relativamente ao Orçamento, referiu que o mesmo tem um valor de 

13.087.091 €, desejando que tenha um grau de execução superior ao do presente 

ano, bem como que as obras em curso sejam concluídas com alguma celeridade, 

a par dos projetos que integram o documento em análise, como é o caso da Praia 

do Sinhel, para que de facto seja dado início ao mesmo por se tratar de uma 

grande ambição da freguesia de Alvares, classificando o mesmo de  grande 

relevância ao nível turístico, e que irá valorizar significativamente a freguesia de 

Alvares e por inerência o concelho de Góis. Referiu ainda, que o Orçamento tem 

uma prioridade que se trata da questão do saneamento básico, assunto que 

abrange uma parte considerável da nossa população, pelo que entende se se 

conseguir ter o grau de execução necessária será sem dúvida um bom 

Orçamento. Sobre o funcionamento e gestão dos serviços municipais, referiu 

entender que muito trabalho ainda há a fazer para que os serviços possam 
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melhorar a sua prestação, sendo um facto, já por algumas vezes, motivo de 

intervenção no Executivo, devendo-se caminhar nesse sentido numa ótica de 

melhorar a imagem da Câmara Municipal e consequentemente a prestação dos 

serviços aos munícipes.----------------------------------------------------------------------------

-----Terminou a sua intervenção, referindo que no passado ano teve como posição 

abster-se na votação dos Documentos Previsionais/Ano 2018, porém no presente 

ano a sua posição irá ser votar a favor dos Documentos Previsionais/Ano 2019.-- 

-----Interveio o senhor Vereador Mário Barata Garcia referindo reconhecer que se 

estava perante um documento bem elaborado tendo começou por isso a dirigir o 

seu agradecimento na pessoa da senhora Chefe da DAG, Dr.ª Sara Mendes, a 

todos os trabalhadores e colaboradores que participaram na sua elaboração.----- 

-----Depois começou por fazer alusão aos fundos provenientes do Orçamento do 

Estado, que desde o ano de 2009 têm tido um decréscimo significativo, para só 

agora no ano de 2019 se situar em valor ligeiramente superior ao do referido ano 

de 2009, uma inversão da tendência que se deve assinalar apesar de ter 

demorado dez anos a ocorrer.------------------------------------------------------------------- 

-----Referiu de seguida que se estava perante um Orçamento que não era 

apresentado de forma arbitrária mas que respeitava um conjunto de regras a par 

com alguns constrangimentos e que por isso ao longo do ano da sua execução 

tinha-se de aceitar as eventuais revisões e alterações em virtude de não existir 

folga nas rubricas, unicamente por limitações legais as mesmas eram dotadas 

dentro de limites reguladas por um quadro normativo que orienta e se impõe ao 

processo da elaboração dos documentos em apreço.-------------------------------------

-----Prosseguiu referindo que o senhor Vereador José Alberto Domingos 

Rodrigues em nome dos Vereadores eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis elencou um conjunto de obras por executar que de 

alguma maneira justificariam a sua posição de votar contra os Documentos 

Previsionais/Ano 2019. Continuou dizendo que quanto à Praia do Sinhel já estava 

praticamente superada a primeira etapa com a elaboração do projeto e da sua 

revisão estando brevemente em condições de se lançar a empreitada se no 
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entanto deixar de evidenciar que esta primeira fase tinha pouca visibilidade no 

terreno mas não deixava de ser fundamental para que toda a execução venha a 

decorrer com normalidade e sem surpresas que criem instabilidade. que bem se 

dispensavam. Quanto à Praia Fluvial de Ponte do Sótão referiu que apesar deste 

investimento ainda não estar concluído, reputava de excelente os trabalhos já 

executados nesta zona de lazer os quais já puderam ser aproveitados na época 

balnear deste ano, estando em falta efetivamente as infraestruturas de apoio. 

Quanto as estas, referiu que este investimento contemplava uma primeira fase as 

obras já realizadas no presente ano, e numa segunda fase, as infraestruturas de 

apoio, as quais se encontram plasmadas nos documentos previsionais em 

análise. Quanto à questão do Mercado Municipal referiu que se tratava de um 

investimento há muito pensado para Góis, contudo para a sua concretização 

necessário se torna que se firme rapidamente a sua localização. Discussão sobre 

essa localização foi já suscitada em reunião anterior e para a qual ainda não foram 

recebidos contributos. ---------------------------------------------------------------------------- 

-----Ainda assim referiu compreender que o papel da oposição passava 

naturalmente por apresentar os aspetos menos favoráveis da governação 

autárquica para justificar as sua opções, porém convinha não esquecer que nem 

tudo se pode reduzir a um orçamento nem será um simples Orçamento que pode 

traduzir ou que pode plasmar todo o trabalho que esta Autarquia irá desenvolver 

ao longo de um ano. ----------------------------------------------------------------------------- 

-----Lembrou a título de exemplo a revisão do PDM (Plano Diretor Municipal) 

instrumento legal fundamental na gestão do território municipal, definindo o 

quadro estratégico do desenvolvimento territorial do município. Sendo o 

instrumento de referência para a elaboração dos demais planos municipais, 

referiu que a sua revisão tem exigido muito trabalho ao longo do ano em curso e 

merecerá redobrada dedicação no próximo, assim como um outro trabalho 

importante como o do  Sistema de Informação Cadastral Simplificado - Balcão 

Único do Prédio – BUPi, plataforma que surgiu com o intuito de conhecer o 

território de forma simples e inovadora, possibilitando a identificação dos 
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proprietários das áreas em risco de incêndio e a prevenção da incidência de fogos 

em defesa do meio ambiente e dos bens, referindo que Góis como Município 

integrado no Projeto Piloto tem envolvido meios financeiros e muitos recursos 

humanos para que se possa efetivamente cumprir e aproveitar esta 

oportunidade.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----O senhor Vereador referiu que é uma realidade que o interior do País andou 

esquecido durante muitos anos pela administração central tendo os incêndios 

florestais ocorridos no passo ano sido um fator decisivo para que o nosso Governo 

tivesse como que “acordado”  para as populações residentes nestes territórios. 

Contudo era seu entendimento que estes territórios, no qual se inclui o concelho 

de Góis, não irão de repente entrar num processo de recuperação daquilo que 

perderam ao longo de décadas. Mas lembrou a título de exemplo o investimento 

que a empresa Lusiaves pretende realizar no nosso concelho.------------------------- 

-----Mais referiu que também a sua pessoa muitas das vezes era confrontado pela 

questão do porquê de se estar a realizar este investimento e não um outro, porém 

convém salientar que a maior parte das empreitadas em curso são fruto de 

oportunidades  que os avisos de concurso para financiamento proporcionam e, 

lamentavelmente, não tem havido avisos para financiamentos na área do 

saneamento e abastecimento de água. Acrescentou que se a Câmara Municipal 

realizar obras, somente através dos meios que são libertados do seu Orçamento 

ou através de empréstimos bancários, seriam muito limitadas, pois se não houver 

fundos comunitários a subsidiar alguns investimentos, é impossível concretizar a 

maioria das obras necessárias-------------------------------------------------------------------

-----Continuou a sua intervenção referindo que o Orçamento/Ano 2019 era um 

bom Orçamento. E ele estava claro e bem elaborado tecnicamente e é  o 

politicamente possível atendendo aos limites financeiros e aos normativos 

impostos, tendo ficado por isso surpreendido com a posição tomada pelos 

senhores Vereadores do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, 

não tendo conhecimento do que  seria possível melhorar se a Câmara Municipal 

fosse gerida por outras pessoas. Salientou que era maioritariamente consensual 
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naquilo que era importante e possível que seja feito. Pois  se os investimentos 

forem todos concretizados, sem dúvida que Góis melhorará as condições de vida 

da sua população, tendência  que há muito se vem registando nesse sentido, 

persistindo contudo a falta de investimento privados no nosso território, situação 

que pode ser alterado se as recentes medidas  governamentais dirigidas ao 

interior do país tiverem sucesso.---------------------------------------------------------------- 

-----Para concluir referiu ainda um desafio que se vai colocar na gestão desta 

Autarquia no âmbito dos Recursos Humanos com o novo Parque Municipal. Pois 

ficava assim garantida a melhoria da qualidade da globalidade das instalações 

dos Serviços Municipais a partir do momento em que os Serviços Operacionais 

ficarem instalados nessa nova infraestrutura. Contudo a essa melhoria devia 

agora corresponder uma significativa redução de falhas pois essa melhoria das 

instalações tem proporcionar o melhor atendimento à população e resposta nos 

vários domínios de intervenção Municipal. Para isso deve-se começar pela 

elaboração de um plano de formação geral e também específica ambicioso de 

forma a que se possa obter de todos os trabalhadores/colaboradores do Município 

o melhor desempenho com vista à prestação de um melhor serviço público dentro 

das atribuições e competências da Autarquia. ---------------------------------------------- 

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

que o senhor Vereador Mário Barata Garcia fez menção a algumas obras que já 

tiveram alguma execução, como é o caso da Praia do Sinhel, porém relembrou 

que a Câmara Municipal já perdeu uma candidatura para aquela obra, bem como 

já despendeu uns milhares de euros em estudos e projetos, levando à 

concretização de um empréstimo de 250.000€ para que aquela obra possa ter o 

seu início, neste sentido não se deve decidir sem ter presente um  verdadeiro 

estudo, com todo o rigor técnico por forma a evitar aquelas situações. Realçou 

ainda, nomeadamente, um exemplo da falta de boa gestão, se tivermos em 

consideração os montantes gastos em projetos  na zona da Alagoa para a 

instalação do Parque Municipal, sendo mais tarde decidido a construção daquela 

infraestrutura na zona da quinta do Baião. ---------------------------------------------------
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-----Face às palavras que a senhora Presidente referiu anteriormente, apraz-lhe 

mencionar que por vezes tem alguma dificuldade na gestão dos Recursos 

Humanos da Câmara Municipal, neste sentido, aproveitou esta oportunidade para 

citar, que alguém um dia mencionou que “o caminho, faz-se caminhando” aqui 

entende que sobre os recursos humanos “o caminho, faz-se falando”, pelo que 

muito trabalho ainda há a fazer em matéria de incentivo à produtividade dos 

recursos humanos existentes, sendo seu entendimento que a gestão de recursos 

humanos não é fácil, mas tendo em conta a existência de excelentes técnicos na 

Câmara Municipal, por esse facto, deverá existir a capacidade de mobilizar os 

mesmos recursos humanos, por forma a que antes de se partir para a execução 

física da obra, os processos sejam analisados devidamente tendo em conta uma 

maior preocupação técnica, financeira e orçamental, pelo que questionou se o 

Parque Municipal se encontra em condições para funcionar no seu pleno.---------- 

-----A senhora Presidente após intervenções dos senhores Vereadores exortou 

todos os trabalhadores a fazerem parte deste processo de desenvolvimento, 

execução dos projetos e medidas para o ano de 2019. Congratulou-se por ser na 

sua gestão e com a participação de alguns, não de todos, que iniciamos pela 

primeira vez  o projeto do Orçamento Participativo, sendo um grande passo, tendo 

sido um projeto constante em vários manifestos políticos, a par com o Parque 

Municipal, ainda que em muitos destes com uma outra denominação, sendo de 

facto nesta gestão que se consolida este desígnio. Referiu que a política é mesmo 

assim, i.e., quando uns não fazem, têm de fazer os outros, pelo que aquilo que 

na sua gestão não for feito, naturalmente que ficará esse ónus para quem vier a 

seguir gerir a Câmara Municipal, uma vez que na sua gestão estão a ser 

realizados muitos projetos que quem geriu no passado esta autarquia não os 

realizou. Pelo que, apraz-lhe mencionar não reconhecer legitimidade, nem moral 

por algumas intervenções dos senhores Vereadores eleitos pelo Grupo de 

Cidadãos Eleitores Independentes por Góis.-------------------------------------------------

-----Mais referiu, congratular-se pelo sentido de voto do senhor Vereador António 

Rui de Sousa Godinho Sampaio, realçando que de tudo fará para não desfraldar 
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aquilo que entende como um voto de confiança, pelo irá tentar fazer a melhor 

execução  dos investimentos contemplados nos Documentos Previsionais para o 

ano de 2019. Referiu ainda, que o facto do senhor Vereador José Alberto 

Domingos Rodrigues, que foi militante de um partido e no presente mandato está 

em outro, porém essa sua posição em momento algum o iliba das 

responsabilidades do passado, assim como quem esteve cá eleito pelo PS. 

Acrescentou, que como Presidente da Câmara Municipal de Góis é contribuinte e 

eleitora no concelho de Góis, pelo que se a sua pessoa alguma vez tivesse  que 

optar por de facto fazer uma escolha que não fosse sobre si própria, diria que 

nunca votaria na pessoa do senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues, 

bem como diria aos Goienses para também não tomarem essa posição. As suas 

palavras consubstanciam-se pelo facto de na sua gestão, na gestão do senhor 

Vereador José Alberto Domingos Rodrigues e de outros eleitos pelo PS apesar 

de não ter perceção do número exato das alterações realizadas aos Orçamentos 

é possível que as mesmas rondaram o número trinta, mencionando a sua 

surpresa quando se faz menção ao facto de não haver planeamento e estratégia. 

Afirmou, com convicção, a existência de um conjunto de alterações que ocorreram 

por circunstâncias supervenientes, as quais não eram previsíveis e que nos 

obrigaram a propor ao Executivo várias alterações ao Orçamento. A intervenção 

dos senhores Vereadores eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitores 

Independentes por Góis diria que é o paradoxo dos paradoxos, em virtude de 

insistirem em falar da questão dos recursos humanos e alterações ao orçamento. 

Recordou, que o senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues no tempo 

em que era militante do PS, foi Vice-Presidente da Câmara Municipal com o 

Pelouro da DAG e dos Recursos Humanos, traduzindo-se  a dificuldade existente 

nos dias de hoje pela mesma dificuldade do passado, a qual reside em apresentar 

um Orçamento que fosse ao encontro de todas as necessidades do concelho e 

não temos de facto condições financeiras para concretizar tudo o que 

desejávamos. O facto do senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues 

estar no presente mandato em outra bancada não o iliba de nenhum tipo de 
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responsabilidade, uma vez que não foi diferente no passado. Referiu ser sua  

curiosidade ter conhecimento do que ocorreu nos últimos vinte anos dos 

mandatos transatos, em que estiveram pessoas diferentes, para  saber se é 

somente a sua pessoa que não é dota a cabimentar e que não sabe delinear nem 

planear, pelo que iremos perceber quantos foram os movimentos e as dinâmicas 

internas em termos daquilo que foram as alterações aos orçamentos em 

anteriores mandatos. No que concerne ao recurso a empréstimos bancários para 

realização de investimentos, lembrou que quando tomou posse no seu primeiro 

mandato foi-lhe feito o ponto de situação da dívida da Câmara Municipal, pelo que 

teve oportunidade de verificar que todos os empréstimos que foram contratados 

foi efetivamente para realizar obra em nome do concelho de Góis. É do 

conhecimento de todos que o recurso à banca tem sido sempre uma das opções 

para alguns dos investimentos que se implementam por parte da Câmara 

Municipal. Porém, quando é presente ao Executivo as propostas de contratação 

de empréstimos tem tido sempre a confiança e as mesmas têm sido aprovadas 

por unanimidade, pelo que nenhuma questão poderá ser levantada sobre as 

consequências do futuro quando de facto no momento da oportunidade o 

viabilizámos, realçando ser tão a sua pessoa responsável como todos quanto o 

viabilizaram e se de facto o viabilizam é porque entendem não haver qualquer 

outra alternativa.-------------------------------------------------------------------------------------

-----Ainda sobre a contratação de empréstimos e na sequência da intervenção do 

senhor Vereador António Rui de Sousa Godinho Sampaio para esclarecimento 

aquando interveio sobre a aquisição da viatura para recolha de resíduos sólidos, 

referiu que a Câmara Municipal está a elaborar o processo de agregação de 

municípios e no futuro as viaturas irão entrar como ativos, pelo que em função 

dos anos das viaturas é-lhe atribuído um valor. Porém, referiu não ter 

conhecimento qual da data prevista para a agregação dos municípios, pelo que 

neste momento a Câmara Municipal não poderá continuar com a situação de 

termos em vários momentos as duas viaturas  em situação de não poder realizar 

a recolha de resíduos sólidos, pelo que irá ser adquirida uma nova viatura para 
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colmatar o parque de viaturas, sendo que no futuro a Câmara Municipal não 

poderá ter qualquer prejuízo quando essa mesma agregação se concretizar.------

-----Do conjunto de obras que foram elencadas e que não foram objeto de 

concretização, referiu que jamais pode refutar o que é irrefutável, sendo certo e 

evidente que opções devem ser tomadas, pelo que questionou qual a posição dos 

munícipes se a sua opção no ano de 2018 tivesse recaído na construção da ponte 

de Milreu, que tinha tanto de caricato como de ridículo, quando existem problemas 

gravíssimos como a questão da água, captações, saneamento, entre outros. 

Ainda sobre a ponte de Milreu, referiu a existência de um acordo com o Município 

de Pedrógão Grande em que esta obra é repartida e, fruto dos acontecimentos 

ocorridos no ano de 2017/18 nesse mesmo concelho, claramente, que esta obra 

deixou de ser uma prioridade. Pelo que no futuro poderá efetivamente efetuar-se 

esta obra, cuja elaboração do projeto foi inscrita no documento em apreço, 

reafirmando que num concelho que nem rede de saneamento tem na totalidade 

do seu território, terá que se dar prioridade a situações prementes, não 

esquecendo situações como esta que devem a ser tempo ser também objeto de 

resolução. Pelo que as opções têm de ser claras e objetivas, garantindo que 

naquilo que estiver ao seu alcance fará tudo para não comprometer o futuro  da 

Câmara Municipal, sendo que o recurso à banca é de facto a única alternativa 

para de facto podermos concretizar  algumas obras.--------------------------------------

-----A senhora Presidente terminou agradecendo a intervenção do senhor 

Vereador  Mário Barata Garcia que para além de ter efetuado uma leitura 

pragmática demonstra efetivamente conhecimento da realidade do nosso 

concelho.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----Concluiu a sua intervenção, manifestando o seu agrado por a Câmara 

Municipal poder ter um Orçamento, terminando como começou que, 

efetivamente, é muito melhor trabalhar com um orçamento aprovado, pelo que 

congratulou-se pelo facto de ter sido viabilizado os Documentos Previsionais/Ano 

2019.----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por maioria, com três votos a 
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favor, da senhora Presidente da Câmara e dos senhores Vereadores Mário Barata 

Garcia e António Rui de Sousa Godinho Sampaio, e dois contra, dos senhores 

Vereadores eleitos pelo Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis, 

aprovar os Documentos Previsionais/Ano 2019, cuja cópia constitui o Anexo III 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 – MAPA DE PESSOAL/ANO 2019 – A senhora Presidente referiu a Lei 

nº35/2014, de 20 de junho, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções 

Públicas (LGTFP), determina a obrigatoriedade de “planear para cada exercício 

orçamental as atividades de natureza permanente ou temporária, tendo em 

consideração a missão, as atribuições, a estratégia, os objetivos fixados, as 

competências das unidades orgânicas e os recursos financeiros disponíveis” (nº1 

do artigo 28º). O mapa de pessoal dos órgãos ou serviços abrangidos pela 

LGTFP, de entre os quais se encontra o Município de Góis, será o que vier a ser 

aprovado pela Assembleia Municipal, entidade competente para a aprovação da 

proposta de Orçamento Municipal, nos termos do disposto no nº4 do artigo 29º, 

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

-----Nos termos do nº 2 do  artigo 29º da LGTFP, o mapa de pessoal contém a 

indicação do número de postos de trabalho de que o órgão ou serviço carece para 

o desenvolvimento das respetivas atividades, caracterizados em função:-----------

-----1. Da atribuição, competência ou atividade que o seu ocupante se destina a 

cumprir ou a executar;------------------------------------------------------------------------------

-----2. Do cargo ou da carreira e categoria que lhe correspondam;--------------------

-----3. Dentro de cada carreira e ou, categoria, quando imprescindível, da área de 

formação académica ou profissional de que o seu ocupante deva ser titular;-------

-----4. Do perfil de competências transversais da respetiva carreira e, ou categoria, 
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complementado com as competências associadas à especificidade do posto de 

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

-----Prosseguiu, referindo que os postos de trabalho pressupõem um conjunto de 

tarefas destinadas à concretização de um objetivo laboral predeterminado, com 

aptidões, exigências e responsabilidades específicas, tendo em conta a unidade 

orgânica em que estão inseridos. As funções a desempenhar pelos trabalhadores, 

são assim determinadas por um conjunto de tarefas integradas em postos de 

trabalho inseridos em unidades de trabalho diferenciadas, com características 

semelhantes quanto a aptidões, exigências e responsabilidades inerentes à 

concretização das referidas tarefas, ainda que variem os meios e algumas 

condições gerais, ambientais ou de organização. A atividade que cada 

trabalhador exerce, não prejudica o exercício de funções que lhe sejam afins ou 

funcionalmente ligadas, para as quais o trabalhador detenha qualificação 

profissional adequada, mesmo que não descritas, no conteúdo funcional das 

carreiras gerais (Técnico Superior, Assistente Técnico e Assistente Operacional) 

ou das carreiras subsistentes ou não revistas (no caso, Informática, Fiscal 

Municipal e Fiscal de Leituras e Cobranças), ou das atribuições, competência ou 

atividade do posto de trabalho, nomeadamente sempre que a execução de tarefas 

inerentes a cada uma das atividades, implique deslocações em serviço, deverão 

ser asseguradas pelo próprio trabalhador, desde que esteja habilitado com carta 

de condução. No âmbito da planificação da atividade já referida, são de incluir no 

mapa de pessoal todos os postos de trabalho que consubstanciem trabalho 

subordinado, como sejam as relações jurídicas constituídas por contrato de 

trabalho em funções públicas, por tempo indeterminado ou a termo resolutivo, 

certo ou incerto, por nomeação e, bem assim, o exercício de cargos em comissão 

de serviço. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais referiu, que a elaboração do mapa de pessoal (número de postos de 

trabalho e sua caracterização) traduz um juízo objetivo de avaliação sobre a 

necessidade de garantir, no plano da organização do trabalho, uma adequada 

resposta às necessidades impostas pela lei, pelas orientações estratégicas 
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superiormente fixadas e pelas decisões organicamente tomadas. É em função 

dessa avaliação e como resultado dela que o órgão ou serviço verifica se se 

encontram em funções trabalhadores em número suficiente, insuficiente ou 

excessivo, tal como se refere no artigo 29º da LGTFP. Este exercício, 

naturalmente, pressupõe que apenas sejam contabilizados os trabalhadores em 

exercício efetivo de funções nesse órgão ou serviço.--------------------------------------

-----Considerando o exposto, referiu que o Mapa de Pessoal para o ano de 2019 

a seguir apresentado indica o número dos postos de trabalho existentes e a criar, 

com indicação se se trata de uma necessidade permanente ou necessidade 

temporária, sendo que a caracterização de cada posto de trabalho está descrito 

no Anexo I do mesmo.------------------------------------------------------------------------------ 

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

de Pessoal para o Ano de 2019, cuja cópia constitui o Anexo IV da presente Ata.-

-----Nos termos previstos no nº4, do artigo 29º, 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 e 42/2016, de 28 de dezembro, 25/2017, de 30 de maio, 

70/2017, de 14 de agosto, 73/2017, de 16 de agosto e 49/2018, de 14 de agosto, 

em articulação com o disposto na alínea a), do nº2, do 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 e ainda conforme 

previsto na alínea ccc), do nº1, do artigo 33º, em articulação com a alínea o), do 

nº1, do artigo 25º, ambos 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, 42/2016, de 28 de dezembro e 50/2018, de 16 de agosto, a Câmara 

deliberou por unanimidade remeter o presente assunto à Assembleia Municipal 

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

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

3.12 – ORÇAMENTAÇÃO E GESTÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL/ANO 

2019 – A senhora Presidente referiu que o disposto no Decreto-Lei nº209/2009, 

de 3 de setembro, alterado pelas Leis nºs 3-B/2010, de 28 de abril, 66/2012, de 
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31 de dezembro e 80/2013, de 28 de novembro, que adapta à administração 

autárquica o disposto da Lei nº12-A/2008, de 27 de fevereiro, alterada pelas Leis 

nºs 64-A/2008, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 34/2010, de 2 de 

setembro, 55-A/2010, de 31 de dezembro, 64-B/2011, de 30 de dezembro, 

66/2012, de 31 de dezembro, 66-B/2012, de 31 de dezembro, pelo Decreto-Lei 

nº47/2013, de 5 de abril e pelas Leis nºs 80/2013, de 27 de novembro, 35/2014, 

de 20 de junho e 80/2017, de 18 de agosto (Lei de Vínculos Carreiras e 

Remunerações – LVCR), entretanto parcialmente revogada pela 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, 25/2017, 

de 30 de maio, 70/2017, de 14 de agosto, 73/2017, de 16 de agosto e 49/2018, 

de 14 de agosto, que aprovou a Lei Geral do Trabalho em Funções Públicas 

(LGTFP), regula, entre outras matérias, as questões relacionadas com a gestão 

de recursos humanos.------------------------------------------------------------------------------

-----Mais referiu, que apesar da revogação da LVCR, os nºs 2 e 3, do artigo 42º, 

da LGTFP mantém em vigor os regulamentos publicados ao abrigo da legislação 

revogada, quando exista igual habilitação legal na LGTFP e, todas as referências 

efetuadas a esses diplomas revogados, entendem-se feitas para as 

correspondentes normas da LGTFP.-----------------------------------------------------------

-----Referiu ainda, que estabelece então, o nº2, do artigo 2º, do Decreto-Lei 

nº209/2009, de 3 de setembro, que as referências feitas na Lei nº12-A/2008, de 

27 de fevereiro (agora LGTFP), ao membro do Governo ou ao dirigente máximo 

do serviço ou organismo, consideram-se efetuadas, nos municípios, ao 

presidente da Câmara Municipal.----------------------------------------------------------------

-----Todavia, o Decreto-Lei nº209/2009, de 3 de setembro, atribui ao órgão 

executivo uma panóplia de competências relacionadas com a gestão de recursos 

humanos em função do mapa de pessoal e com a orçamentação e gestão das 

despesas com pessoal (artigos 4º, 5º, 7º, 8º e 13º) que, na LGTFP se encontram 

atribuídas ao dirigente máximo do serviço.--------------------------------------------------- 

-----No concreto, e no que ao presente importa:---------------------------------------------



 
 

 

53 

 

-----a) Estatui o nº2, do artigo 5º, daquele Decreto-Lei, em matéria de 

orçamentação e gestão das despesas com pessoal que, “Compete ao órgão 

executivo decidir sobre o montante máximo de cada um dos encargos: a) Com 

recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação de postos de trabalho 

previstos, e não ocupados nos mapas de pessoal e, ou; b) Com alterações do 

posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores que se mantenham 

em exercício de funções; c) Com a atribuição de prémios de desempenho dos 

trabalhadores do órgão ou serviço”; ”;----------------------------------------------------------

-----b) Conexamente:-------------------------------------------------------------------------------

-----1) Estabelece o artigo 7º do mesmo diploma que “Tendo em consideração as 

verbas destinadas a suportar o tipo de encargos previstos na alínea b) do nº2 do 

artigo 5º, o órgão executivo delibera sobre os encargos a suportar decorrentes de 

alterações de posicionamento remuneratório na categoria dos trabalhadores do 

órgão ou serviço” fixando “fundamentadamente, aquando da elaboração do 

orçamento, o montante máximo, com as desagregações necessárias dos 

encargos que o órgão se propõe suportar, bem como o universo das carreiras e 

categorias onde as alterações do posicionamento podem ter lugar”;------------------

-----2) Estatui ainda o artigo 13º do mesmo Decreto-Lei, relativamente à alínea c), 

do nº2, do artigo 5º que o órgão executivo fixa “fundamentadamente, o universo 

dos cargos e o das carreiras e categorias onde a atribuição de prémios de 

desempenho pode ter lugar, com as desagregações necessárias do montante 

disponível em função de tais universos”.------------------------------------------------------

-----Face ao exposto, a senhora Presidente propôs que o Executivo delibere:------

-----a) Para efeitos do estabelecido na alínea a), do nº2, do artigo 5º do Decreto-

Lei nº209/2009, de 3 de setembro, a afetação, no ano de 2019, do montante 

máximo de 81.366,08 € (oitenta e um mil, trezentos e sessenta e seis mil e oito 

cêntimos) para recrutamento de trabalhadores necessários à ocupação dos 

postos de trabalho previstos e não ocupados, de acordo com o mapa de pessoal 

a aprovar.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----b) Para efeitos do estabelecido na alínea b), do nº2, do artigo 5º do Decreto-
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Lei nº209/2009, de 3 de setembro, e considerando o que se prevê, de acordo com 

o constante na proposta de Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2019, 

relativamente a valorizações remuneratórias, a afetação, para esse ano, do 

montante máximo de:-------------------------------------------------------------------------------

-----43.000,00 € (quarenta e três mil euros) para alterações de posicionamento 

remuneratório obrigatório, nos termos a definir pelas respetivas Leis do 

Orçamento de Estado (2018 e 2019), de acordo com a seguinte desagregação:-- 

Carreira Categoria Montante máximo 

Técnico Superior Técnico superior 10.400 € 

Assistente Técnico 
Coordenador Técnico 3.500 € 

Assistente Técnico 10.000 € 

Assistente Operacional Encarregado Operacional 200 € 

-----10.000,00 € (dez mil euros) para alteração de posicionamento remuneratório 

por opção gestionária, nos termos a definir pela respetiva Lei do Orçamento do 

Estado, de acordo com a seguinte desagregação:----------------------------------------- 

 

Carreira 

Categoria Montante máximo 

Técnico Superior Técnico superior 1.700 € 

Assistente Técnico 
Coordenador Técnico 250 € 

Assistente Técnico 2.150 € 

Assistente Operacional 
Encarregado Operacional 200 € 

Assistente Operacional 5.700 € 

-----Referiu que, a alterações de posicionamento remuneratório das carreiras não 

revistas/subsistentes far-se-ão pela integração destas nas carreiras acima 

indicadas, tendo em conta a equiparação do grau de complexidade das mesmas.-

-----Mais referiu que, no caso de se verificar que em alguma das carreiras fica um 

saldo, o remanescente é repartido pelas restantes categorias proporcionalmente 

ao montante inicialmente considerado.--------------------------------------------------------
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-----c) Para efeitos do estabelecido na alínea c), do nº2, do artigo 5º do Decreto-

Lei nº209/2009, de 3 de setembro, e considerando o que se prevê, de acordo com 

o constante na proposta de Lei do Orçamento do Estado para o ano de 2019, 

relativamente a valorizações remuneratórias, a afetação, para esse ano, do 

montante máximo de 5.000,00 € (cinco mil euros) para atribuição de prémios de 

desempenho:----------------------------------------------------------------------------------------- 

Carreira Categoria Montante máximo 

Técnico Superior Técnico superior 620 € 

Assistente Técnico Assistente Técnico 1.710 € 

Assistente Operacional 
Encarregado Operacional 480 € 

Assistente Operacional 2.190 € 

-----A atribuição de prémios de desempenho das carreiras não 

revistas/subsistentes far-se-ão pela integração destas nas carreiras acima 

indicadas, tendo em conta a equiparação do grau de complexidade das mesmas. 

No caso de se verificar que em alguma das carreiras fica um saldo, o 

remanescente é repartido pelas restantes categorias proporcionalmente ao 

montante inicialmente considerado.------------------------------------------------------------

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

orçamentação e gestão  das despesas com o pessoal para o ano de 2019.-------- 

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

3.13 – PROPOSTA DE FIXAÇÃO DAS FORMAS DE APOIO ÀS FREGUESIAS 

DO CONCELHO/ANO 2019 – A senhora Presidente referiu que é consabido que 

as autarquias têm um leque muito vasto de atribuições, realçando que as 

autarquias estão cada vez mais atentas ao cumprimento da Lei e empenhadas 

em dar resposta às inúmeras e diárias solicitações face à pluralidade de regimes 

jurídicos a que a sua atividade está sujeita. Mais referiu, que a Lei n.º 75/2013, de 

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

de julho e 7-A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro e 50/2018, 

de 16 de agosto, veio estabelecer que constituem atribuições do município a 



 
 

 

56 

 

promoção e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, em 

articulação com as freguesias.-------------------------------------------------------------------

-----Referiu ainda, que as freguesias são elementos importantes da organização 

administrativa do Estado, sendo as autarquias que mais perto estão dos cidadãos, 

conhecem também melhor e mais profundamente as realidades e dinâmicas do 

dia-a-dia. Através desse conhecimento que advém da proximidade, são também 

as entidades que podem, muitas vezes, fazer a diferença na vida das 

comunidades, funcionando como um essencial catalisador dos esforços dos 

vários agentes que atuam no terreno, desempenhando um papel decisivo na 

prossecução dos interesses próprios das respetivas populações. As freguesias 

dispõem de atribuições e competências em domínios bastante diversificados e 

dada a exiguidade dos meios à sua disposição é inevitável a atribuição de apoios 

com vista à prossecução dos interesses da comunidade autárquica. A referida 

insuficiência de meios, necessários para fazer face a despesas inerentes à 

prossecução dos objetivos daquelas autarquias ou ao desenvolvimento de 

iniciativas e ações em áreas da sua competência, em nada beneficia a promoção 

e salvaguarda dos interesses próprios das respetivas populações, postas a seu 

cargo e que devem ser articuladas com o município. Se pretende promover e 

fomentar o desenvolvimento cultural, recreativo, artístico, social, educativo, 

desportivo e outros de interesse para o Concelho de Góis; apoiar de forma 

criteriosa a iniciativa das freguesias que promovam atividades de relevante 

interesse de âmbito local e/ou municipal; apoiar as freguesias e incentivar o seu 

relacionamento institucional com o Município.-----------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que cabe à Assembleia Municipal, sob proposta 

da Câmara Municipal, nos termos da alínea j) do nº1 do artigo 25º da Lei 

nº75/2013, de 12 de setembro, alterada pelas Leis nºs 25/2015, de 30 de março  e 

69/2015, de 16 de julho, 7-A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro, 

e 50/2018, de 16 de agosto, “Deliberar sobre formas de apoio às freguesias no 

quadro da promoção e salvaguarda articulada dos interesses próprios das 

populações”. Mais referiu, que cabe à Câmara Municipal “Apresentar propostas à 
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assembleia municipal sobre matérias da competência desta”, de harmonia com o 

disposto na alínea ccc) do nº1 do artigo 33º da supra citada Lei.-----------------------

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

delibere no sentido de submeter à Assembleia Municipal a presente Proposta, que 

se consubstancia nos seguintes termos:------------------------------------------------------ 

-----A. TIPOS DE APOIO:------------------------------------------------------------------------------

-----1. Apoio a atividades regulares, considerado necessário para o normal 

desenvolvimento dos programas e ações incluídos no plano de atividades das 

freguesias, que podem revestir a forma de apoios financeiros e logísticos e inclui:-

-----a) Apoio financeiro às diversas atividades a realizar;---------------------------------

-----b) Utilização de instalações ou equipamentos do Município, para realização 

de exposições e outras atividades;--------------------------------------------------------------

-----c) Cedência/utilização de máquinas e viaturas municipais;-------------------------

-----d) Cedência pontual de recursos humanos.--------------------------------------------- 

-----2. Apoio destinado a infraestruturas, beneficiação e modernização, que se 

destina a apoiar as freguesias na implementação, valorização dos seus 

espaços/instalações e modernização da atividade, que inclui:--------------------------

-----a) Apoio financeiro a obras de conservação e beneficiação de instalações ou 

outras infraestruturas sob a sua dependência, afetas ao desenvolvimento das 

atividades das freguesias;-------------------------------------------------------------------------

-----b) Apoio técnico à elaboração de projetos para conservação, beneficiação, 

construção e reconstrução das instalações ou outras infraestruturas sob a sua 

dependência, afetas ao desenvolvimento das atividades das freguesias;------------

-----c) Apoio financeiro para aquisição de equipamentos diversos;---------------------

-----d) Apoio financeiro para aquisição de viaturas para transporte de pessoas e 

equipamentos.---------------------------------------------------------------------------------------- 

-----3. Apoios financeiros pontuais para a realização de atividades diversas.-------

-----4. Apoios logísticos pontuais.----------------------------------------------------------------

-----B. FORMAS DE ATRIBUIÇÃO DOS APOIOS:-----------------------------------------------------

-----1. Todos os apoios que se consubstanciem em apoios financeiros são objeto 
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de deliberação da Câmara Municipal;----------------------------------------------------------

-----2. Os restantes apoios são da competência da Presidente da Câmara ou do 

Vereador com competência delegada.---------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que quando for elaborada a Prestação de 

Contas/Ano 2018 irá existir um item, no documento, no qual estará plasmado  todo 

o apoio investido nas freguesias em diversas áreas, dando como exemplo a 

disponibilização de recursos humanos, tanto para integrarem júris nos 

procedimentos concursais promovidos pelas freguesias, bem como para 

acompanhamento de projetos da responsabilidade das mesmas, apoios esses 

que apesar de não serem mensuráveis, pelo facto de não serem contabilizados 

em termos financeiros traduzem-se, naturalmente, em formas de apoio às 

freguesias.--------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

concordar com a presente proposta, contudo entende que a Câmara Municipal 

poderia celebrar contratos-programa com as freguesias do concelho, por forma a 

que estas pudessem proceder à realização de um conjunto de investimentos 

importante para cada freguesia, pelo que entendendo que a celebração de 

contratos-programa seria de todo importante para um melhor funcionamento de 

ambas as entidades irá abster-se na votação do presente assunto.-------------------

-----Interveio a senhora Vereadora referindo que a sua posição é a mesma dos 

anos transatos, irá abster-se na votação do presente assunto, por entender que 

a proposta de fixação das formas de apoio às freguesias do nosso território não 

tem a objetividade que a mesma merece, pelo que reiterou a sua posição de que 

a celebração de contratos-programa seria um procedimento a considerar em 

virtude de as freguesias puderem realizar o seu plano de investimentos.------------ 

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

da senhora Presidente e dos senhores Vereadores Mário Barata Garcia e António 

Rui de Sousa Godinho Sampaio, e duas abstenções, dos  senhores Vereadores 

do Grupo de Cidadãos Eleitores Independentes por Góis emitir parecer favorável 

à proposta de fixação das formas de apoio às freguesias.-------------------------------
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-----Em conformidade com a alínea j) do nº1 do artigo 25º da Lei nº75/2013, de 12 

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

de julho, 7-A/2016, de 30 de março e 42/2016, de 28 de dezembro e 50/2018, de 

16 de agosto deliberou por unanimidade submeter o presente assunto à 

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

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

3.14 – DÍVIDAS DE TERCEIROS/PAGAMENTO A PRESTAÇÕES/PROPOSTA 

– Foi presente a informação nº2157 do Serviço Administrativo/Águas e 

Saneamento – DAG, datada de 08.10.18, relativa à proposta de pagamento em 

prestações de dívidas de terceiros ao Município de Góis, na qual o consumidor 

nº10272 da freguesia de Alvares, solicita autorização para proceder ao 

pagamento em prestações da dívida relacionada com a prestação de serviços de 

água e resíduos.-------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

3.15 – 21ª 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 21ª alteração ao 

Orçamento Municipal para o Ano de 2018, que importa, na parte da despesa, em 

24.500,00€ (vinte e quatro mil e quinhentos euros) tanto nos reforços, como nas 

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

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

3.16 – 21ª 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 

Câmara deliberou, por unanimidade, aprovar a 21ª alteração às Grandes Opções 
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do Plano para o Ano de 2018, que importa em 22.000,00€ (vinte e dois mil euros) 

nos reforços e em 28.500,00€ (vinte e oito mil e quinhentos euros) nas anulações,  

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

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

3.17 – MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES –  A senhora Presidente 

levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno de transferências 

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

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

3.17.1. RANCHO FOLCLÓRICO MENSAGEIROS DA ALEGRIA – A Câmara 

tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, aprovar a referida 

transferência corrente no montante de mil e quinhentos euros, sendo a finalidade 

apoio na organização do Festival de Folclore 2018.---------------------------------------

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

3.18 – MAPA DE TRANFERÊNCIAS DE CAPITAL – A senhora Presidente levou 

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

datado do dia dezassete de outubro do ano em curso, cujo documento constitui o 

Anexo VIII da presente Ata.----------------------------------------------------------------------- 

3.18.1. FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DA FREGUESIA DE VILA NOVA 

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

aprovar a referida transferência de capital no montante de quinze mil euros, cuja 

finalidade são obras de requalificação e conservação da Igreja Matriz de Vila Nova 

do Ceira.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

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

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

total de movimentos da tesouraria do dia vinte e dois de outubro do ano em curso, 

no montante de um milhão, setecentos e setenta e três mil, cento e oitenta e nove 

euros e sessenta e oito cêntimos.--------------------------------------------------------------- 

4 – APROVAÇÕES EM MINUTA: PLANO DE TRANSPORTES ESCOLARES 

2018/2019;  OBRAS PARTICULARES/RUI MANUEL TAVARES DAS NEVES; 

REGULAMENTO MUNICIPAL DE ATRIBUIÇÃO DE DONATIVOS 
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FINANCEIROS/CONTA SOLIDÁRIA /PROPOSTA;  ORÇAMENTO PARTICIPATIVO 

DE GÓIS/ANO 2019; VICENTE & VICENTE/PAGAMENTO DO PAVILHÃO DO LOTE 1 

DA ZONA INDUSTRIAL DE GÓIS; LEI Nº112/2017, DE 29 DEZEMBRO – PROGRAMA 

DE REGULARIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA AOS VÍNCULOS PRECÁRIOS; 

AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇÃO LEGAL, PARECER E AUDITORIA 

EXTERNA DAS CONTAS DO MUNICÍPIO DE GÓIS/ADJUDICAÇÃO/NOMEAÇÃO DE 

REVISOR OFICIAL DE CONTAS/PROPOSTA DE REVOGAÇÃO DA DELIBERAÇÃO 

DO EXECUTIVO DE 24.09.18; DOCUMENTOS PREVISIONAIS/ANO 2019; MAPA DE 

PESSOAL/ANO 2019; ORÇAMENTAÇÃO  E GESTÃO DAS DESPESAS COM 

PESSOAL/ANO 2019; PROPOSTA DE FIXAÇÃO DAS FORMAS DE APOIO ÀS 

FREGUESIAS DO CONCELHO/ANO 2019; DÍVIDAS DE TERCEIROS/PAGAMENTO A 

PRESTAÇÕES/PROPOSTA; 21ª ALTERAÇÃO AO ORÇAMENTO/ANO 2018; 21ª 

ALTERAÇÃO ÀS GOP/ANO 2018; MAPA DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES; 

MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL.------------------------------------------------------- 

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

encerrada a reunião, pelas dezasseis horas e cinquenta e um minutos, da qual, 

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

                 

                 Presidente da Câmara Municipal,                      A Secretária, 

                 ________________________                      _______________ 

 

 

 

 

 

 

 
  


