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-----No dia catorze de fevereiro do ano de dois mil e treze, no Salão Nobre do 

Edifício dos Paços do Concelho, realizou-se a reunião ordinária do Município de 

Góis, sob a Presidência da senhora Drª Maria de Lurdes de Oliveira Castanheira 

na qualidade de Presidente do Município, comparecendo os Vereadores que 

compõem o Executivo Camarário: Dr. José Alberto Domingos Rodrigues, Dr. 

Mário Barata Garcia, Eng. Diamantino Jorge Simões Garcia e Maria Helena 

Antunes Barata Moniz. ----------------------------------------------------------------------------- 

-----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 – ORDEM DO DIA:----------------------------------------------------------------------------------------- 
2.1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR------------------------------------------------------------------- 
2.2 – ATELIER PURAPOESIA, ARQUITECTURA, PLANEAMENTO & 
DESIGN/MENÇÃO HONROSA EM CONCURSO INTERNACIONAL-------------------------- 
2.3 – ANMP/ DESPACHO Nº2/2013 DE S.E. O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
SAÚDE----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.4 – EDP/AGRADECIMENTO---------------------------------------------------------------------------- 
2.5 – COMISSÃO ADMINISTRATIVA DAS LEVADAS DE REGADIO DA RIBEIRA DE 
PIÃES/COMISSÃO ADMINISTRATIVA DAS ÁGUAS PARA REGA E JUÍZES------------- 
2.6 – POSTO DE TURISMO/NORMAS DE ORGANIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO 
ESPAÇO DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS ALICE SANDE----------------------------------- 
2.7 – PROGRAMA ESCOLHAS/RESPOSTA À REAPRECIAÇÃO DA CANDIDATURA 
”ESCOLHAS 5 GIGAS” ------------------------------------------------------------------------------------ 
2.8 – AERG/PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO------------- 
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2.9 – MUNICÍPIO DE GÓIS/CANDIDATURA DA PRAIA DA PENEDA/PÊGO ESCURO 
A GALARDÃO BANDEIRA AZUL 2013---------------------------------------------------------------- 
2.10 – ANMP/PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DE PORTUGAL E A 
ANMP: PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO “TRABALHO SOCIAL PELAS 
FLORESTAS” ------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.11 – INSOLVÊNCIA DE J.B.PIRES/INFORMAÇÃO JURÍDICA------------------------------- 
2.12 – CIMPIN/SEGUROS – RELATÓRIO FINAL---------------------------------------------------- 
2.13 – MARIA DO CÉU DAS NEVES FERREIRA E MARIA CECÍLIA DAS NEVES 
FERREIRA JORGE/COMPROPRIEDADE DE PRÉDIOS RÚSTICOS-------------------------- 
2.14 – LUÍS CARNEIRO ANTUNES FERNANDES/ CADUCIDADE DE LICENÇA DE 
CONSTRUÇÃO ----------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.15 – CANDIDATURA PRODER/PROJETO “CICLO DA TRUTA”/DECLARAÇÃO DE 
INTERESSE PÚBLICO DO PROJETO------------------------------------------------------------------ 
2.16 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO GERAL DAS TAXAS E OUTRAS 
RECEITAS MUNICIPAIS------------------------------------------------------------------------------------ 
2.17 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇÃO LEGAL, PARECER E 
AUDITORIA EXTERNA ------------------------------------------------------------------------------------- 
2.18 – AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES----------------------------------------------------------- 
2.19 – LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM 
ATRASO/AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS – COMUNICAÇÃO PERIÓDICA -------------------------- 
2.20 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA---------------------------------------------------------- 
2.21 – PAGAMENTOS-------------------------------------------------------------------------------------- 
2.22 – REQUISIÇÕES--------------------------------------------------------------------------------------- 
2.23 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES------------------------------------------ 
2.24 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL------------ 
2.25 – 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO FINANCEIRO DE 2013------------------------- 
3 – APROVAÇÕES EM MINUTA------------------------------------------------------------------------- 
4 – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO----------------------------------------------------------------------- 

1 - ANTES  DA ORDEM DO DIA---------------------------------------------------------------- 
1.1 – FALTAS - Não houve.----------------------------------------------------------------------- 
1.2 – INTERVENÇÃO DA SENHORA PRESIDENTE – A senhora Presidente 

iniciou a sua intervenção dando conhecimento da sua presença na 12ª Gala 
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Prémios Motociclismo a qual decorreu no Casino do Estoril, onde foi 

homenageado o jovem piloto Diogo José Barata Ventura – Vice Campeão 

Europeu de Enduro por Selecções e Campeão Nacional de Enduro 2012 - Elite 

2. Referiu que, é uma honra para o Município de Góis ver um jovem goiense ser 

distinguido com um troféu desportivo, pelo que em nome do Executivo 

endereçou um voto de felicitações pelo resultado alcançado.--------------------------- 

-----De igual modo, prevaleceu-se da oportunidade para felicitar a Comissão de 

Melhoramentos dos Casêlhos pelo seu 18º aniversário, na pessoa da senhora 

Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz, e, pelo trabalho profícuo que 

têm vindo a desenvolver em prol do desenvolvimento desta comunidade e 

localidade.----------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz, em nome da 

Direção, agradeceu as palavras da senhora Presidente de Câmara.------------------

-----A senhora Presidente continuou, referindo congratular-se pelo trabalho de 

promoção das Aldeias do Xisto que tem vindo a ser desenvolvido pela 

Lousitânea, numa óptica de divulgação de alguns usos e costumes desta região, 

os quais têm merecido a atenção dos órgãos de comunicação social, 

nomeadamente da televisão, sendo exemplo disso a iniciativa levada a efeito 

durante o período carnavalesco. Mais referiu, que ainda no âmbito da 

dinamização da Rede de Aldeias do Xisto está associada a ADXTUR, 

considerando que raramente Góis tem feito parte das atividades promovidas por 

esta Associação, facto por si já alertado a quem de direito. Referiu ainda, que no 

âmbito da divulgação dos costumes do nosso território, o Município acolheu o 

projeto EcoArq, o qual teve como princípio a recuperação do Alambique e Forno 

comunitário de Aigra Velha, aguardando até à presente data o valor 

correspondente ao financiamento, cuja entidade responsável é a ADXTUR.-------- 

-----Deu também conhecimento da ação desenvolvida no p.p. dia 09.02.13. pela 

ADIBER em parceira com o CLDS; o IPN; o INOVE Góis sobre a temática 

“faturação eletrónica”, dirigida aos empresários do concelho de Góis, realçando 

que esta iniciativa teve o inestimável contributo do serviço de Finanças de Góis, 

tendo sido muito esclarecedora em termos de funcionamento e cumprimento das 
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novas normas sobre faturação.-------------------------------------------------------------------

-----Prosseguiu, congratulando-se pelo excelente resultado alcançado no II  

Encontro(s) sobre Cidadania e Responsabilidade Sócio Ambiental, iniciativa que 

superou as expetativas, apresentando as suas felicitações ao Centro de 

Formação da Associação de Escolas Coimbra Interior, na pessoa da Drª. 

Assumpta Coimbra; a todos os parceiros que colaboraram nesta iniciativa, bem 

como à equipa da Câmara Municipal que esteve diretamente envolvida nesta 

atividade pela excelência do trabalho apresentado. Mais informou, que estes 

Encontros terão ainda lugar nos concelhos de Pampilhosa da Serra e de Tábua.-

-----Por último, a senhora Presidente informou que o Relatório da Peritagem, 

sobre o processo da Firma Isidoro Correia da Silva, Lda, relativo às 

pavimentações ocorridas no ano de 2009, aguarda assinatura do representante 

da referida firma.-------------------------------------------------------------------------------------

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

1.3 – INTERVENÇÃO DOS SENHORES VEREADORES – Usou da palavra o 

senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia que reiterou o seu pedido de 

resposta por parte do senhor Presidente da Assembleia Municipal, à questão por 

si colocada na reunião do Executivo de 08.01.13, no âmbito de um documento 

presente à Assembleia Municipal sobre a posição da Assembleia de Freguesia 

de Cadafaz sobre a reorganização administrativa territorial.-----------------------------

-----Relativamente aos pareceres jurídicos entregues na reunião do Executivo de 

29.01.13, sobre o pedido de esclarecimento sobre a aquisição de 

serviços/parecer prévio genérico para o ano de 2013 e prorrogação de 

mobilidades internas, referiu serem verdade as palavras da senhora Chefe da 

DAG em relação  à questão das aquisições de serviço, de facto aquelas três 

alíneas que lhe suscitaram algumas dúvidas não são cumulativas, mas sim per 

si, tendo ficado devidamente esclarecido.-----------------------------------------------------

-----Referiu ainda, ter algumas dúvidas relativamente a algumas questões, sendo 

a sua opinião que sobre a emissão de pareceres, os Gabinetes de Consultadoria 

emitem pareceres de acordo com as perguntas que lhe são dirigidas, uma vez 

que considera que para se ter uma resposta objectiva e clara as questões devem 
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ser feitas nesse sentido. Mais referiu, que sobre os presentes pareceres não tem 

conhecimento de como é que foram apresentadas as questões por si propostas, 

entendendo que as respostas não são suficientemente objetivas. Neste sentido, 

referiu que relativamente ao parecer sobre a aquisição de serviços/parecer 

prévio genérico para o ano de 2013, continua a residir a dúvida nomeadamente 

quando o mesmo refere ”que todas as aquisições de serviço de 01 de janeiro a 

31 de dezembro”, se serão todas que se encontram plasmadas no documento 

mensalmente apresentado em sede de reunião do Executivo, reafirmando não 

entender quais são as mesmas (“Todas”).---------------------------------------------------- 

-----Dada a palavra à Drª. Sara Mendes referiu que da leitura do parecer jurídico 

o mesmo pretendeu eventualmente delimitar no tempo as contratações de 

serviços enquadradas no referido parecer, sendo que, a referência a “todas” 

serão as que eventualmente se enquadrem no parecer prévio genérico, e que se 

encontram elencadas nas três alíneas do mesmo.------------------------------------------

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referiu não ter sido esta 

a interpretação da análise que fez ao parecer. Referiu ainda, ter algumas 

dúvidas de algumas despesas que estamos a enquadrar no parecer prévio 

genérico, referindo-se nomeadamente à aquisição de pneus, reparação de 

viaturas, refeições, sendo esta a questão que sempre levantou e, que o parecer 

não é esclarecedor quanto à mesma.---------------------------------------------------------- 

-----Relativamente à questão da prorrogação de mobilidades internas a título 

excecional, referiu que nunca teve dúvidas que não se pudesse prolongar a 

prorrogação de mobilidade do ano de 2012 para o ano de 2013, residindo a sua 

dúvida se esta mobilidade excecional pode prolongar-se no tempo desde o ano 

2010, uma vez que o caráter de continuidade é execional. Referiu ainda, não ter 

conhecimento se foi nestes parâmetros que a questão foi apresentada ao 

Escritório de Advogados, uma vez que no parecer só é mencionada a 

prorrogação do ano de 2012 para 2013, facto que não é esclarecedor quanto à 

dúvida que tinha, pelo que se tivesse que votar novamente este assunto o seu 

sentido de voto seria o mesmo; a abstenção.------------------------------------------------

-----Dada a palavra à Drª. Sara Mendes, a mesma informou que as questões 
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apresentadas ao Gabinete foram exatamente as questões apresentadas pelo 

senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia.----------------------------------------

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, reafirmou a sua dúvida 

relativamente às despesas constantes no parecer prévio genérico apresentado 

mensalmente ao Executivo, isto é, se estas se enquadrem neste documento e se 

têm integração nas citadas alíneas, referindo ainda, que a sua insistência sobre 

este assunto de deve ao facto de ser leigo nesta matéria.-------------------------------- 

-----Dada a palavra à Drª. Sara Mendes, a mesma referiu que o parecer não 

contempla aquisições de bens (exemplificando com a aquisição de pneus 

referida pelo senhor Vereador), mas apenas aquisições de serviços, onde estão 

incluídas as reparações de bens, dando como exemplo a reparação (remendo) 

de um pneu. Mais referiu que a DGAEP esclareceu através de uma FAQ 

(pergunta frequente) que se enquadram no âmbito das regras impostas para as 

aquisições de serviços previstas nos sucessivos Orçamentos do Estado (no caso 

do OE/2013, no seu artigo 75º) todas as aquisições de serviços, especificando 

quais as exceções previstas. Como tal, também serão de considerar as 

aquisições de serviço de remendar um pneu ou o fornecimento de uma refeição, 

já que se trata efetivamente de uma prestação de um serviço. No entanto, e face 

aos montantes que normalmente estão envolvidos (abaixo de 5.000,00 €) e 

considerando o tempo de execução (até 20 dias) são perfeitamente 

enquadráveis na alínea a) do parecer prévio genérico emitido, como tal, não são 

apresentadas cada uma per si em sede de Executivo, sendo, no entanto, 

elencadas na comunicação apresentada ao mesmo mensalmente.-------------------

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referiu que quando é 

entregue a proposta de parecer sente que não se justifica devidamente tal facto, 

e também entende que essas despesas não têm enquadramento nessas 

alíneas.-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Dada a palavra à Drª. Sara Mendes referiu que as aquisições de serviços até 

5.000,00 € e com uma execução até 20 dias constam expressamente na Portaria 

nº16/2013 como uma situação passível de ser enquadrada no parecer prévio 

genérico, tendo sido a mesma transposta para a proposta de emissão do referido 
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parecer apresentada e votada em sede de Executivo. ------------------------------------

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referiu entender que 

para eventos como o GóisArte e a FACIG que a senhora Presidente tenha que 

ter alguma liberdade de poder contrair despesas que não podem de forma 

alguma aguardar pela sua aprovação em sede de reunião do Executivo, pelo que 

entende que tenha que ser este o procedimento a tomar. Para outro tipo de 

despesas que são enquadráveis noutras situações, referiu que lhe custa a 

entender, nomeadamente essas pequenas despesas, que entende que poderão 

ser aprovadas à posteriori, uma vez que o Executivo poderá sempre ratificar os 

atos praticados pela senhora Presidente.----------------------------------------------------- 

-----A Drª. Sara Mendes reiterou o já referido em outras ocasiões que, a emissão, 

per si, de pareceres prévios em sede de Executivo relacionados com 

determinadas prestações de serviços, como por exemplo, a situação do remendo 

do pneu, não são compatíveis com o normal e regular funcionamento dos 

serviços municipais, pois tal situação dificultaria o desenvolvimento de várias 

atividades do Município. Em relação à possibilidade dos mesmos serem 

praticados pela senhora Presidente e serem, à posteriori, ratificados pelo 

Executivo, referiu que entende que a ratificação não é uma figura a ser utilizada 

com a regularidade com que as situações em apreço ocorrem, mas sim em 

situações excecionais. Mais referiu que, caso tal situação fosse a intenção do 

legislador, não faz qualquer sentido o mesmo prever a possibilidade de poder ser 

emitido um parecer prévio genérico.------------------------------------------------------------

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referiu que, quando o 

legislador refere que tem que existir um parecer prévio, no qual o Executivo deve 

conceder à senhora Presidente da Câmara poderes para realizar um certo ato, e 

no início do ano é aprovado um parecer prévio genérico para um certo número 

de atos, no fundo parece-lhe, apesar de ser leigo na matéria, que se está a 

contornar a lei.----------------------------------------------------------------------------------------  

-----A senhora Presidente referiu que se podem fazer as perguntas de forma 

ainda mais objetiva ao escritório que emitiu os referidos pareceres jurídicos, 

tendo sido solicitado à senhora Chefe da DAG, que fizesse um enquadramento e 
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que informe concretamente o que é se pretende saber, uma vez que as dúvidas 

dos senhores Vereadores da oposição poderão também ser as da maioria 

socialista. Ainda sobre este assunto, referiu que solicitou a três Municípios 

informação sobre este assunto, tendo obtido respostas totalmente diferentes. 

Caso o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia queira apresentar 

diretamente as questões, informou que as mesmas serão remetidas ao escritório 

de advocacia, a fim de serem emitidos novos pareceres.---------------------------------

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia sugeriu que se envie 

um documento em que estejam patentes as referidas questões e solicitar que se 

pronunciem sobre o enquadramento dessas mesmas despesas no referido 

parecer prévio genérico sobre a aquisição de serviços; bem como “importa 

salientar alguns aspectos em primeiro lugar o parecer prévio genérico proposto 

deverá referir-se ao ano de 2013, em conformidade com a Lei do O.E. para este 

ano, pelo que deverá enquadrar todas as requisições de serviços a assumir 

entre 01.01.13 e 31.12.13”. Quanto à questão do prolongamento da mobilidade é 

para si mais objectiva, uma vez que a sua questão não recaiu de prolongar entre 

2012 e 2013, sendo a sua dúvida se uma situação de excepcionalidade que vem 

desde 2010 se pode prolongar no tempo. ---------------------------------------------------- 

----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz referiu que no 

parecer é mencionado que as referidas prorrogações excecionais de mobilidade 

“se iniciaram no ano de 2012”, quando o seu início ocorreu em 2010 e têm sido 

em cada ano, prorrogadas.------------------------------------------------------------------------ 

-----A senhora Presidente informou que efetivamente  o escritório de advogado 

pode ter partido desse pressuposto, pelo que se terá que alertar que o que se 

pretende é saber se é possível a prorrogação de mobilidade a título excecional 

desde o ano de 2010 até 2013.------------------------------------------------------------------ 

-----O senhor Vereador José Alberto Domingos Rodrigues referiu que em relação 

à excecionalidade de prorrogação das mobilidades é do seu conhecimento que  

é uma prática  recorrente em alguns Municípios, e pelo que interpretou do 

referido normativo legal, o procedimento ora tomado pelo Município vai de 

encontro àquilo que a Lei plasma.---------------------------------------------------------------
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-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referiu não acreditar 

que um legislador mencione que ao se prorrogar mobilidade interna do ano de 

2010 para 2011, que o caráter de exceção se possa prolongar nos anos 

seguintes.---------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou que quanto às dúvidas que ainda residem 

sobre os assuntos apresentados pelo senhor Vereador Diamantino Jorge Simões 

Garcia, irá novamente solicitar ao Gabinete que se pronuncie sobre as mesmas.-  

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, referiu que desejaria 

saber qual o ponto de situação sobre o processo de construção do estaleiro 

municipal, uma vez que já passou algum tempo sobre as informações que foram 

prestadas nesse sentido.--------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou, que desde o último esclarecimento prestado 

sobre este assunto, alguns procedimentos foram tomados, nomeadamente 

quanto ao projeto inicialmente apresentado pelos Técnicos da DGUPA; o qual 

em muito onerava a verba disponível para a sua concretização. Nesse sentido, 

foi solicitado aos Técnicos a reformulação do mesmo, a fim de reduzir as 

despesas com a sua realização. É certo que os custos reduziram 

substancialmente, embora este não contemple os arranjos exteriores e a 

execução das especialidades.--------------------------------------------------------------------

-----Mais informou, que foi novamente apresentada pela proprietária do espaço 

onde funcionou a empresa Marmobeiras, nova proposta para aquisição de todo o 

imóvel, tendo sido equacionada a hipótese de aquisição do mesmo. Contudo, 

elaborado um estudo ao valor total do montante que envolvia a aquisição do 

imóvel, e a concretização da obra, verificou-se que a Câmara não poderia 

comportar tal valor, ainda que por uma questão de funcionalidade desejasse que 

os estaleiros fossem implantados dentro da Vila. Neste sentido, e assim que 

estejam reunidas todas as condições necessárias para se iniciar a construção 

deste equipamento na Alagoa, dar-se-á início a este projeto.--------------------------- 

 -----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia questionou se os 

atrasos verificados não poderão por em causa o empréstimo concedido para 

este efeito.---------------------------------------------------------------------------------------------
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-----A senhora Presidente informou o senhor Vereador que em termos de 

empréstimo se estão a cumprir os prazos legalmente impostos.------------------------ 

-----Por último, a senhora Presidente informou quanto à questão colocada pelo 

senhor Vereador no âmbito de um documento presente à Assembleia Municipal 

sobre a posição da Assembleia de Freguesia de Cadafaz sobre a reorganização 

administrativa territorial, já foram tomadas diligências nesse sentido, pelo que 

deverá aguardar formalmente pela resposta daquele órgão.----------------------------- 

-----Usou da palavra a senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz 

felicitando o Município por ter acolhido o II Encontro(s) sobre Cidadania e 

Responsabilidade Sócio Ambiental, tendo tecido alguns elogios ao Programa, 

nomeadamente à intervenção do senhor Professor Doutor Alexandre 

Quintanilha. Referiu que desta ação o ponto que considerou menos positivo, foi o 

da Câmara Municipal ter canalizado as refeições dos participantes para a 

Residência de Estudantes, facto que lamenta, pois teria sido mais uma 

oportunidade para dinamizar as unidades de restauração da Vila de Góis, sendo 

seu entendimento que o Município não se deve substituir ao comércio local.-------

-----Relativamente à Residência de Estudantes, questionou se a mesma aloja  

outras pessoas que não sejam estudantes em período letivo.---------------------------

-----A senhora Presidente informou a senhora Vereadora Maria Helena Antunes 

Barata Moniz que a Residência de Estudantes somente forneceu as refeições 

aos participantes a pedido expresso da Drª. Assumpta Coimbra, que solicitou 

que se canalizasse para um só espaço a refeição do almoço, a fim de cumprirem 

rigorosamente com o horário do Programa do referido Encontro. Contudo, referiu 

que o facto da Residência de Estudantes servir o almoço não vinculava os 

participantes ao mesmo, tendo sido distribuído um documento no qual constava 

as unidades de restauração de Góis. Mais referiu, que a Câmara Municipal não 

visa qualquer fim lucrativo nem competitivo com o comércio local, apenas 

acedeu ao pedido efetuado pela senhora Diretora do Centro de Formação da 

Associação de Escolas Coimbra Interior para se cumprirem timmings.---------------

-----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz referiu que numa 

próxima oportunidade o Município poderá divulgar junto dos restaurantes que em 
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determinada data irá existir uma maior afluência de pessoas na Vila, a fim destes 

terem  uma outra capacidade de resposta. Por último, solicitou o parecer jurídico 

sobre os pedidos de esclarecimento formulados pelos Vereadores da oposição.--

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

2.1 – ATA DA REUNIÃO ANTERIOR - De acordo com o determinado pela Lei nº 

169/99, de 18 de Setembro, com a redacção conferida pela Lei nº 5-A/2002, de 

11 de Janeiro, nos números um e dois do seu artigo nonagésimo segundo, a 

Câmara deliberou por unanimidade,  e após leitura, aprovar a ata da reunião 

realizada no dia vinte e nove de janeiro do ano de dois mil e treze, sendo 

assinada pela senhora Presidente e por quem a lavrou.---------------------------------- 

2.2 – ATELIER PURAPOESIA, ARQUITECTURA, PLANEAMENTO & 
DESIGN/MENÇÃO HONROSA EM CONCURSO INTERNACIONAL - A Câmara 

tomou conhecimento que o Atelier PuraPoesia, Arquitectura, Planeamento & 

Design, sediado em Góis  foi distinguido  no passado dia 19.01.13 com uma 

Menção Honrosa no Concurso Internacional de Ideias para a requalificação  de 

uma Praça na cidade de Calitri  em Itália.-----------------------------------------------------

-----A Câmara apresentou as felicitações ao senhor Arquitecto Carlos Santos e 

sua Equipa por esta menção honrosa, fazendo votos para um futuro muito 

profícuo.------------------------------------------------------------------------------------------------ 

2.3 – ANMP/DESPACHO Nº2/2013 DE S.E. O SECRETÁRIO DE ESTADO DA 
SAÚDE – A Câmara tomou conhecimento do Despacho nº2/2013 de S.E. o 

Secretário de Estado da Saúde, sobre a criação de um grupo de trabalho ao qual 

compete a responsabilidade de propor uma nova metodologia relativa à 

transferência dos encargos das Autarquias com os trabalhadores em matéria de 

prestações de saúde pelo Serviço Nacional de Saúde (SNS) para o orçamento 

do SNS.------------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.4 – EDP/AGRADECIMENTO - Foi presente o ofício da EDP, datado de 

05.02.13, agradecendo ao Município pelo enorme empenho e espírito de 

colaboração, em particular a todo o pessoal envolvido na resposta ao rasto de 

destruição que resultou da “Tempestade Gong”, nos dias 19 e 21 de janeiro.------ 

-----A câmara tomou conhecimento.------------------------------------------------------------- 
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2.5 – COMISSÃO ADMINISTRATIVA DAS LEVADAS DE REGADIO DA 
RIBEIRA DE PIÃES/COMISSÃO ADMINISTRATIVA DAS ÁGUAS PARA 
REGA E JUÍZES - A Câmara tomou conhecimento da Comissão Administrativa 

das Águas para Rega e Juízes das Levadas de Regadio da Ribeira de Piães, 

conforme comunicação remetida pela Comissão das mesmas no p.p. dia 

08.02.13.----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2.6 – POSTO DE TURISMO/NORMAS DE ORGANIZAÇÃO E 
FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO DE EXPOSIÇÕES TEMPORÁRIAS ALICE 
SANDE – A senhora Presidente referiu, que como é do conhecimento de todos, 

o Posto de Turismo tem um pequeno espaço destinado a exposições 

temporárias, cujo princípio é a promoção das artes, nas suas variadas formas e 

dos artistas locais ou externos ao concelho, permitindo o acesso generalizado 

deste mundo a todo o público em geral. Mais referiu, que uma vez que neste 

espaço funcionava um dos estúdios de pintura da artista Alice Sande, e uma vez 

que também se situa na futura Casa-Museu Alice Sande, foi sugerido pelas 

trabalhadoras do Posto do Turismo a adoção do seu nome como designação do 

então espaço de exposições temporárias do Posto de Turismo.------------------------

-----Neste sentido, a senhora Presidente informou que para efeitos de instrução 

de processo dos pedidos formulados para ocupação daquele espaço com 

exposições foi elaborado um documento designado de Normas de Organização 

e Funcionamento do Espaço de Exposições Temporárias Alice Sande, cuja cópia 

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

-----Usou da palavra o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, que 

referiu que o número 4 do artigo 4º é indispensável, uma vez que o expositor é 

livre de ofertar qualquer obra sua ao Município, referindo ainda, a existência de 

alguma pontuação que considera desnecessária, tendo para o efeito 

exemplificado.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz referiu que o 

número 1 do artigo 7º prevê a durabilidade até dois meses de cada exposição, 

considerando que dois meses é um período muito extenso, sugerindo a 

alteração para um mês. De igual modo, fez menção à redação do número 3 do 
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artigo 11º, sugerindo uma nova redação deste número. Sugeriu também a 

substituição da palavra “Convirá” no início do no artigo 17º, pelo vocábulo 

“Compete”.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e após proceder às alterações propostas, 

deliberou por unanimidade aprovar as Normas de Organização e Funcionamento 

do Espaço de Exposições Temporárias Alice Sande.--------------------------------------

2.7 – PROGRAMA ESCOLHAS/RESPOSTA À REAPRECIAÇÃO DA 
CANDIDATURA ”ESCOLHAS 5 GIGAS” – A senhora Presidente informou que 

no seguimento da reclamação do Município de Góis relativamente à 

reapreciação da Candidatura “Escolhas 5 Gigas” ao Programa Escolhas de 

Futuro, foi comunicado pela Coordenadora Nacional deste Programa que a 

reclamação foi indeferida, confirmando-se a avaliação anteriormente feita pelo 

júri e a pontuação atribuída. Referiu ainda, que foi reforçada que a decisão da 

candidatura do Município de Góis não decorre de forma alguma o não 

reconhecimento da intervenção proposta, que é efetivamente de grande 

pertinência e interesse, corresponde a necessidades reais e incontestáveis.-------

-----Mais referiu, que tinha grandes expetativas quanto à reapreciação do 

Projecto de Góis, porquanto foi motivada a isso, como explicou em anterior 

reunião do Executivo. Face ao exposto, informou que espera que a Equipa 

Técnica seja integrada nos Contratos de Inserção por forma a darem 

continuidade ao trabalho que têm vindo a desenvolver neste Projeto e  

implementarem as ações previstas do “Escolhas 5 GiGas”.------------------------------ 

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

referiu ter verificado que se cometeram algumas imprecisões nesta candidatura 

ao Programa Escolhas. Começou por referir que não concorda minimamente 

com a seguinte afirmação patente na alínea a) que citou: (…) Significativa 

ausência, por parte dos jovens, de sentimento de pertença e identidade de lugar 

relativamente à comunidade goiense (…). Em jeito de questão, referiu se os 

jovens de Góis se revêem nesta afirmação, sendo sua opinião que não, uma vez 

que é do conhecimento geral e quem tem filhos fora do Concelho pode constatar 

essa situação, que a maioria dos jovens ao deixarem a sua terra natal pelas 
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mais variadas razões, seja em termos de estudos, trabalho, matrimónio, 

continuam a identificar-se com o seu território, visitando e participando em 

atividades promovidas por algumas instituições, não perdendo o sentimento de 

identidade e  pertença ao seu concelho, considerou por isso que a citada 

afirmação é infeliz e não deveria fazer parte integrante desta candidatura.---------- 

-----Mais referiu que a alínea b) do presente documento merece uma reflexão, 

Referiu, que foram elencados nesta candidatura todos os recursos disponíveis 

em Góis, efetivamente são muitos, facto que pesou na pontuação atribuída neste 

item, zero valores. Questionou assim, se existe a adequada articulação entre 

todos estes recursos, de modo a que se consiga alcançar melhores resultados.-- 

-----Referiu ainda, que no que concerne à alínea e) considera que foi um erro de 

quem elaborou a candidatura, pois revela alguma falta de conhecimento em 

termos estatísticos. É de dificil entendimento o facto de no objectivo de 

determinada acção se partir de um universo de 60 jovens e o resultado seja 

atingido por 120 jovens.---------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou a senhora Vereadora que o resultado de 120 

jovens, significa que não se limitariam somente ao universo inicial, isto é, os 60 

jovens que fizeram parte da amostra.----------------------------------------------------------

-----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz referiu ainda a 

existência de outros factores menos positivos, mormente no que diz respeito aos 

indicadores e instrumentos de avaliação, compreendendo a dificuldade em 

definir os mesmos devido à sua subjectividade, neste sentido entende que é uma 

falha menor. No seu entendimento e pela análise feitas às respostas 

apresentadas no documento em apreço, o ponto fraco da candidatura é 

realmente no factor inovação  sendo este um dos factores que mais prevalece na 

atribuição de pontos às candidaturas,.---------------------------------------------------------

------Pronunciou-se também, relativamente à questão dos requisitos e 

estratégias, onde se verifica que se estes dois termos foram confundidos, 

havendo de uma maneira geral pouca especificidade na elaboração da 

estratégia e de outras vertentes desta candidatura. Por último, referiu lamentar a 

não aprovação desta candidatura, embora possa ter alguma continuidade 
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durante um ano como já foi referido, poderá volvido esse período ter o seu 

términos. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu lamentar os considerandos apresentados pela 

senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz. Referiu não querer 

acreditar que a candidatura anterior tenha sido aprovada, pelo facto de ter sido 

elaborada pelo Dr. José Lameiras, realçando ter conhecimento de como se 

instruiu esse processo, uma vez que também contribuiu na sua elaboração, sem 

esquecer do trabalho árduo desenvolvido pelo Dr. Miguel Ventura a todos os 

níveis para que a mesma reunisse todos os requisitos necessários para a sua 

aprovação.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----Mais referiu que, esperava que a senhora Vereadora se solidarizasse de 

outra forma com o indeferimento desta candidatura, nomeadamente no que diz 

respeito ao conjunto de Técnicos que ficaram no desemprego e também pelo 

facto da não continuidade do mesmo. Acrescentou, que atendendo às 

especificidades do programa, e, por se tratar de uma terceira candidatura a 

dificuldade em inovar-se é ainda mais difícil, pelo que se pensou que um dos 

factores mais positivos em termos de inovação seria a criação da Associação de 

Estudantes do Agrupamento de Escolas, entre outros, que entendemos ser de 

interesse para o nosso território.----------------------------------------------------------------- 

-----Prosseguiu, referindo haver outros factores a serem considerados para o 

indeferimento desta candidatura, uma vez que foi o terceiro projeto apresentado 

pelo Município, residindo probabilidades de terem sido contemplados projetos de 

outros municípios que até à presente data não tinham tido esta oportunidade. 

Mais informou, que quando reuniu com o senhor Presidente da ADIBER e o 

senhor Dr. Pedro Calado, foi-lhes comunicado que o rigor, isenção e 

imparcialidade eram factores que caraterizavam a equipa na seleção da 

avaliação das candidaturas, facto que se veio a confirmar na pontuação elevada 

da candidatura do Município onde o Dr. Miguel Relvas é o Presidente da 

Assembleia Municipal, incentivando a que se verifique quais os Municípios cujas 

candidaturas foram deferidas, e daí retirarem as suas conclusões.--------------------

-----Informou ainda, que somente foi apresentada reclamação por incentivo do 
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senhor Chefe de Gabinete, do senhor Secretário de Estado, que mencionou 

claramente que esta iria ser tida em conta, tendo sido acalentada a esperança 

de ver a mesma deferida, facto que não se veio a comprovar e que lamenta.------ 

-----A senhora Maria Helena Antunes Barata Moniz referiu que Góis apresentou a 

sua 3ª candidatura, havendo no entanto municípios que já viram aprovadas 

consecutivamente as 5 candidaturas a este Programa.----------------------------------- 

-----Sobre essa questão, a senhora Presidente desafiou a senhora Vereadora a 

pesquisar quais são esses municípios, sendo na sua grande maioria Executivos 

do PSD, dando como exemplo, como já referiu em anterior reunião, o Município 

de Pampilhosa da Serra que ainda no decorrer do período de análise de 

candidaturas, já a comunicação social anunciava o deferimento do Projeto da 

Pampilhosa da Serra.-------------------------------------------------------------------------------

-----Por último, a senhora Presidente referiu que ninguém pode pôr em causa o 

trabalho desenvolvido pela Equipa Técnica e parceiros na elaboração da 

candidatura, porque todos os contributos foram indispensáveis na sua 

apresentação.----------------------------------------------------------------------------------------- 

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

2.8 – AERG/PEDIDO DE UTILIZAÇÃO DE PAVILHÃO GIMNODESPORTIVO – 
A senhora Presidente informou que a Associação Educativa e Recreativa de 

Góis, em ofício remetido à Câmara Municipal no p.p. dia 12.12.12, requereu 

autorização para os atletas da Secção de Futebol, possam usufruir gratuitamente 

das instalações do Pavilhão Gimnodesportivo de Góis.-----------------------------------

-----Neste sentido, informou que solicitou ao Serviço jurídico e Contraordenações 

que no âmbito do Regulamento Municipal de Utilização e Funcionamento do 

Pavilhão Gimnodesportivo de Góis se pronunciasse sobre a referida petição. 

Mais informou, que o artigo 8º do referido Regulamento determina a prioridade 

da utilização referente às atividades desportivas de clubes e coletividades, e, 

que o artigo 35º prevê que as situações de isenção têm de ser objecto de análise 

do Executivo Camarário, caso a caso, e em função do tipo de entidade, 

privilegiando-se as entidades sem fins lucrativos, que no caso em apreço trata-

se de uma associação sem fins lucrativos.----------------------------------------------------
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-----A senhora Presidente referiu que o Executivo está perante uma situação que 

não é única, uma vez que se verifica a existência de pedidos semelhantes por 

parte de outras Entidades sem fins lucrativos, pelo que se deve estudar bem a 

posição que o Executivo deve tomar em relação a todos os pedidos formulados 

para a utilização gratuita do Pavilhão Gimnodesportivo.----------------------------------

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referiu que o 

Regulamento prevê a situação de isenção de taxas de uso do Pavilhão 

Gimnodesportivo, embora tenha que ser o Executivo a deliberar nesse sentido, o 

que nos põe a todos numa situação desconfortável, pelo que sugeriu que se 

devem analisar todos os casos per si, por forma a que a Câmara possa decidir 

com rigor, de forma a não “prejudicar” algumas Instituições em detrimento de 

outras.---------------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente informou que todos os portadores do Cartão SLIJ 

beneficiam de um desconto de 50% nas estruturas de lazer de tempos livres 

dinamizadas pelo Município de Góis, nomadamente no Pavilhão 

Gimnodesportivo, aos jovens com idades compreendidas entre os 6 e os 20 

anos de idade, e, de 25% aos jovens com idades compreendidas entre os 21 e 

os 35 anos de idade. Mais referiu, tratar-se de uma isenção considerável, ainda 

que se possa vir a equacionar a hipótese da taxa de isenção ser somente de 

50% entre os 6 e os 35 anos de idade para os portadores do cartão SLIJ.----------

-----Contudo, referiu ainda que está previsto no Regulamento Municipal de 

Utilização e Funcionamento do Pavilhão Gimnodesportivo de Góis a situação de 

isenção de taxa de utilização deste equipamento, é seu entendimento que se 

submeta os pedidos de isenção até ora formulados aos serviços da DSC e DAG, 

a fim de elaborarem estudo sobre qual o melhor procedimento a tomar em 

relação a este assunto.----------------------------------------------------------------------------- 

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

2.9 – MUNICÍPIO DE GÓIS/CANDIDATURA DA PRAIA DA PENEDA/PÊGO 
ESCURO A GALARDÃO BANDEIRA AZUL 2013 - Foi presente a informação  

da Drª. Fátima Gonçalves, Técnica da DSC, datada de 11.02.13, relativa à 

candidatura da Praia da Peneda/Pego Escuro a Galardão Bandeira Azul 2013.---



.   
                                                      

M U N I C Í P I O  D E  G Ó I S                            
 

  18 
 

-----A senhora Presidente informou que de acordo com a referida informação, 

verificou-se a necessidade de criação de um código de conduta ambiental, 

obrigatório no formulário de candidatura online. Mais informou, que esta 

informação será posteriormente inserida nos painéis informativos da bandeira 

azul, a colocar na respetiva praia, sob forma de pictogramas, evitando assim a 

tradução bilingue do código de conduta.-------------------------------------------------------

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia sugeriu a alteração a 

dois pontos do Código de Conduta Ambiental, nomeadamente no que concerne 

ao excesso de vírgulas existentes no ponto 8, e no ponto 10 que seja omitido o 

final desse período “devidamente autorizado pelo Município”, por se tratar de 

uma redundância.------------------------------------------------------------------------------------

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por unanimidade anuir às 

sugestões apresentadas pelo senhor Vereador Diamantino Jorge Simões 

Garcia.--------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Seguidamente a senhora Presidente deu a palavra à Drª. Fátima Gonçalves, 

a fim de fazer uma breve explicação alusiva ao presente processo de 

candidatura.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----A Drª. Fátima Gonçalves referiu que no que concerne ao processo de 

preenchimento do formulário respeitante à candidatura, mais propriamente na 

página 2, surge um campo referente ao código de conduta ambiental a aplicar à 

zona de intervenção da praia, o qual deverá ser criado pelo Município e deverá 

ser implementado no painel normalizado da praia, segundo instruções da ABAE- 

Associação Bandeira Azul da Europa e da ARH – Administração da Região 

Hidrográfica do Centro (coordenador regional), estando disponíveis orientações 

de estruturação do documento através de exemplos de outros municípios, 

exigindo-se por parte das entidades competentes, após a submissão da 

candidatura e consequente aprovação, a sua posterior divulgação na página de 

internet do Município e/ou Posto de Turismo Municipal. A redação deste código 

permite implementar um conjunto de regras que deverão ser cumpridas pelos 

banhistas e cuja presença no painel informativo será reforçada pela criação e 

apresentação de pictogramas que, no fundo, evitará a tradução bilingue.-----------
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-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia colocou a questão 

quanto à designação da praia (praia da Peneda/Pêgo Escuro), atribuída à 

candidatura pela ABAE e ARH, e a falta de sentido no cumprimento do ponto 

três do código de conduta, por se tratar de um local de difícil acesso a caravanas 

e/ou autocaravanas.---------------------------------------------------------------------------------

-----A Drª Fátima Gonçalves informou que a área de atuação tanto do código de 

conduta, como da restante informação presente no painel informativo 

(delimitação da área correspondente à praia azul e área de atuação do nadador 

salvador) se confina à praia da Peneda, por se tratar de uma área acessível à 

maioria do público-alvo predefinido (crianças, idosos, pessoas com mobilidade 

reduzida e/ou necessidades especiais) à realização das atividades de educação 

ambiental, de realização obrigatória no âmbito da presente candidatura.------------ 

-----A senhora Presidente agradeceu à Drª Fátima Gonçalves a exposição que 

fez relativamente a este processo, dando por terminada a análise a este 

assunto.------------------------------------------------------------------------------------------------- 
2.10 – ANMP/PROTOCOLO CELEBRADO ENTRE O GOVERNO DE 
PORTUGAL E A ANMP: PROTOCOLO DE COOPERAÇÃO “TRABALHO 
SOCIAL PELAS FLORESTAS” – A Câmara tomou conhecimento do protocolo 

celebrado entre o governo de Portugal e a Associação Nacional de Municípios 

Portugueses, relativo ao Programa Património Ativo e respetivas medidas, bem 

como ao Protocolo de Cooperação Trabalho Social pelas Florestas, celebrado 

entre o Ministério da Administração interna, O Ministério da Economia e do 

Emprego e o Ministério da Agricultura, do Mar, do Ambiente e do Ordenamento 

do Território.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que se trata de uma medida que tem como 

propósito a prevenção dos incêndios florestais, reflorestação e a vigilância dos 

espaços florestais, promovendo a integração de desempregados inscritos nos 

centros de emprego através de uma atividade de interesse social e local. Mais 

referiu, que objetiva dinamizar os Contratos Emprego-Inserção (CEI) e Emprego 

Inserção + (CEI +) no quadro do mercado social de emprego e apoiar o 

desenvolvimento de atividades que visem a valorização e proteção da floresta, 
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minorando os riscos, os efeitos e a dimensão dos fogos florestais e promovendo 

a sua florestação e reflorestação. Informou ainda, que poderão ser promotores 

desta ação o Município, Juntas de Freguesia e Associações sem Fins Lucrativos, 

entre outros.-------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz questionou a 

senhora Presidente qual o tempo de duração de um Contrato Emprego-Inserção 

(CEI) e Emprego Inserção + (CEI +).----------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente informou que o procedimento que a Câmara Municipal 

tem tomado em relação aos referidos Contratos é o de apresentar ao Centro de 

Emprego uma candidatura com duração de um ano. Contudo, informou que nem 

sempre o período é de um ano, uma vez que o subsídio de desemprego poderá 

eventualmente não ter a durabilidade do projeto.------------------------------------------- 
2.11 – INSOLVÊNCIA DE J.B.PIRES/INFORMAÇÃO JURÍDICA - A senhora 

Presidente informou o Executivo que solicitou ao senhor Consultor Jurídico da 

autarquia, Dr. Pedro Pereira Alves, que se pronunciasse sobre o processo de 

insolvência da Empresa J.B. Pires – Construções, Lda. Neste sentido,  foi 

elaborado parecer no qual consta que relativamente ao processo de insolvência  

o Tribunal Judicial da Mealhada, informou que a Administração da empresa, em 

exercício de funções, apresentou o plano de insolvência, ou seja o plano de 

recuperação da mesma. Mais informou, que tal plano foi apresentado aos 

credores e o Tribunal convocou uma Assembleia de Credores que se realizou 

ultimamente. Informou ainda, que o Tribunal entendeu, por bem, dar um prazo a 

cada credor para votar por escrito o plano, pelo que se aguarda o decurso desse 

prazo para se contabilizarem os votos, em ordem a apurar-se se o plano 

mereceu a concordância maioritária dos credores, ou melhor da maioria do 

capital reclamado pelos credores.---------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que, embora o senhor Dr. Pedro Pereira Alves 

não esteja presente, não pode deixar de fazer alusão às suas palavras pelo facto 

de ter alegado que somente ter conhecimento da primeira prorrogação de prazo 

relativo à empreitada da Casa Municipal da Cultura, uma vez que se trata de um 

processo que lhe foi confiado e devido à situação de insolvência requer um 
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acompanhamento redobrado, pelo que se torna difícil compreender as referidas 

palavras, o que terá oportunidade de o transmitir pessoalmente. Como já, referiu 

aguarda-se que o prazo dado pelo Tribunal termine a fim de se ter conhecimento 

se o plano de insolvência apresentado foi anuído pelos credores, conforme 

informação, pelo que deve o senhor Consultor Jurídico, fim o citado prazo 

informar a Câmara Municipal da decisão tomada pelos credores.----------------------

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referiu que lamenta a 

atitude do senhor Consultor Jurídico, responsável pelo acompanhamento jurídico 

deste processo, quando menciona ter tido somente conhecimento da primeira 

prorrogação do prazo, parecendo-lhe que se alheou da responsabilidade que lhe 

foi confiada. Referiu ainda, que a maioria socialista em altura oportuna será por 

si felicitada se conseguir levar esta empreitada até ao fim sem quaisquer 

problemas, uma vez que face aos constrangimentos externos arriscaram muito, 

tendo sido um acto de coragem, apercebendo-se se trata de uma empreitada 

que reunia todas as condições para a existência de alguns entraves bastantes 

significativos. Referiu ainda, que se trata de um projeto que sofreu algumas 

alterações no seu desenrolar, pelo que se deve ter o cuidado deste estar 

devidamente instruído, uma vez que poderá vir a ser objecto de inspeção.---------

-----A senhora Presidente reafirmou que quando é confiado um processo seja a 

um trabalhador da Câmara, seja a um prestador de serviços cumpre-lhes 

acompanhar o processo em toda a sua tramitação, pelo que irá dar indicações 

para que este processo mereça uma maior atenção tanto dos técnicos da 

Câmara Municipal que acompanham a obra, bem como, pelo senhor consultor 

Jurídico, nos termos que lhe foram solicitados.----------------------------------------------

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

2.12 – CIMPIN/SEGUROS – RELATÓRIO FINAL - A senhora Presidente referiu 

que como é do conhecimento do Executivo, o Município associou-se a um 

agrupamento de entidades contratantes públicas, constituído pelo pelos 

Municípios de Alvaiázere, Castanheira de Pêra, Figueiró dos Vinhos, Lousã, 

Miranda do Corvo, Pedrógão Grande, Penela, Tábua, Vila Nova de Poiares, 

Empresa Municipal Prazilândia – Turismo e Ambiente, EMM e pela CIMPIN, 
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unidos de interesses paralelos para a contratação de serviços com vista à 

aquisição de serviços de seguros, permitindo assim, pela economia de meios e 

custos conseguida, mais qualidade, eficiência e dimensão projetadas.---------------

-----Neste sentido, a senhora Presidente informou de todos os procedimentos 

que foram levados a efeito, conforme plasma o Relatório Final do Júri do 

procedimento concursal de “Aquisição de Apólices de Seguros”. Mais informou, 

que verificadas as condições gerais subjacentes ao presente procedimento, 

nomeadamente as constantes do Programa de Procedimento, analisadas as 

propostas apresentadas, e de acordo com as conclusões constantes do 

Relatório Preliminar, o Júri considera não aceitar as observações apresentadas  

pelo  concorrente, Companhia  de Seguros Açoreana, SA, no uso do direito de 

audiência prévia. Assim o júri propõe à consideração superior, aos vários órgãos 

competentes com a decisão de contratar a:--------------------------------------------------

-----a) a exclusão de todas as propostas apresentadas a concurso de acordo 

com a alínea d) do nº 2 do artº 70 do CCP;---------------------------------------------------

-----b) a decisão de não adjudicação de acordo com a alínea b) do nº 1 artº 79 do 

CCP;-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----c) no caso da tomada de decisão de não adjudicação, esta determina a 

revogação da decisão de contratar inicial, de acordo com o nº 1 do artº 80 do 

CCP.----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

-----A senhora Presidente referiu que quando foi proposto ao Executivo a 

Câmara Municipal integrar este procedimento foi com a intenção de se poder 

reduzir os custos com os seguros municipais, facto que não se verifica pelo que  

plasma o presente Relatório. Neste sentido, referiu que o Município deverá per si 

lançar individualmente concurso para efeitos de aquisição de apólice de seguros. 

Mais referiu, que lamenta esta situação uma vez que se tratou de um processo 

moroso, o qual implicou reunir um conjunto de documentos de todas as partes 

intervenientes no mesmo, e, agora fica sem efeito devido aos montantes 

apresentados.-----------------------------------------------------------------------------------------

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia, referiu que pelo que 

plasma o referido Relatório trata-se de um montante considerável, pelo que 
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sendo a Câmara Municipal a efetuar procedimento concursal para efeito de 

seguros poderão eventualmente serem apresentados valores inferiores, levando 

a que se diminua nesta despesa.----------------------------------------------------------------

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

de Góis ao associar-se à CIMPIN neste procedimento tinha como intuito que 

num universo mais abrangente se poderia naturalmente reduzir a despesa com 

as apólices de seguros. Trata-se de um facto, que não se verifica pelo presente 

Relatório, pelo que deverá ser o Município a ter que abrir procedimento 

concursal para o efeito.-----------------------------------------------------------------------------

------A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz referiu que 

sempre pensou que a Câmara Municipal ao associar-se à CIMPIN neste 

processo iria conseguir preços mais favoráveis, por se tratar de um universo 

mais abrangente.-------------------------------------------------------------------------------------  

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

proposta apresentada pelo Júri Relatório Final do procedimento concursal de 

“Aquisição de Apólices de Seguros supra mencionado.----------------------------------- 

2.13 – MARIA DO CÉU DAS NEVES FERREIRA E MARIA CECÍLIA DAS 
NEVES FERREIRA JORGE/COMPROPRIEDADE DE PRÉDIOS RÚSTICOS – 
Foi presente a informação da DAG/Serviço Jurídico e Contraordenações, datada 

do dia 17.01.13, relativa à emissão de parecer à constituição de compropriedade 

requerida por Maria do Céu das Neves Ferreira e Maria Cecília das Neves 

Ferreira Jorge.----------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu, que de acordo com a referida informação 

requerente solicita a emissão de parecer favorável à constituição de 

compropriedade de 5 prédios inscritos na matriz rústica de Góis, melhor 

identificados no requerimento em anexo, apresentando para o efeito cópias das 

respetivas fotocópias não certificadas emitidas pelo Serviço de Finanças de 

Góis. Mais referiu, que se trata de um pedido de parecer nos termos do art.º 54º 

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

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

aumento do número de compartes não irá implicar parcelamento físico que vise 
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infringir o regime legal dos loteamentos.-------------------------------------------------------

-----Segundo a Lei, atrás referida só pode ser emitido parecer desfavorável com 

fundamento em que o ato ou negócio visa ou dele resulte parcelamento físico em 

violação do regime legal de loteamentos urbanos, nomeadamente pela 

exiguidade da quota ideal a transmitir para qualquer rendibilidade económica não 

urbana. Não obstante este normativo se inserir no regime excecional para 

reconversão das áreas urbanas de génese ilegal (AUGI), há que ter em atenção 

o facto da Lei determinar que o disposto no art.º 54º, se aplica 

independentemente dos prazos previstos no art.º 57º e igualmente às áreas 

delimitadas como AUGI.---------------------------------------------------------------------------- 

-----Assim sendo, parece que o objetivo do legislador terá sido o de possibilitar o 

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

quando tal parcelamento contrarie o regime legal dos loteamentos ou dele 

derivem parcelas sem qualquer rendibilidade económica, como poderá 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

-----Mais referiu que, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional 

do Centro (CCDRC) tem entendimento que temos partilhado no sentido de que, 

na falta de clarificação da parte do legislador quanto ao fator de rendibilidade 

económica não urbana, também deverão ser consideradas as unidades mínimas 

de cultura fixadas para o país e as regras constantes do regime de 

emparcelamento e fracionamento dos prédios rústicos constante do Decreto-Lei 
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n.º 103/90 de 22.03, com as alterações do Decreto-Lei n.º 59/91 de 30.01, 

particularmente nos seus artigos 44º a 47º que contém as regras sobre 

fracionamento de explorações agrícolas e sobre a indivisão das mesma em 

regime de compropriedade.-----------------------------------------------------------------------

-----Referiu ainda, que tem sido essa a orientação adotada nesta autarquia, no 

entanto, a prática doutras Câmaras Municipais do distrito tem-se cingido apenas 

à vertente urbanística, ponderando apenas a questão de analisar se se trata de 

ato ou negócio que vise ou dele resulte parcelamento físico em violação do 

regime legal de loteamentos urbanos.----------------------------------------------------------

------Por último, referiu que no caso em apreço, considerando que o fundamento 

do requerimento se prende com a herança indivisa aberta por óbito de 

Esmeralda das Neves Simões, bem como do facto de os prédios em causa 

terem vindo a ser usufruídos pelas duas únicas herdeiras, em partes iguais, 

subsistindo a intenção de assim continuarem, salvo melhor opinião, estamos 

perante uma situação que não pretende dissimular um parcelamento físico nem 

violar o regime legal de loteamentos urbanos, pelo que poderá ser deferida a 

pretensão da requerente.--------------------------------------------------------------------------

------A Câmara tomou conhecimento, e com base na informação supra 

mencionada, deliberou por unanimidade emitir parecer favorável à constituição 

da compropriedade requerida por Maria do Céu das Neves Ferreira e Maria 

Cecília das Neves Ferreira Jorge.---------------------------------------------------------------

2.14 – LUÍS CARNEIRO ANTUNES FERNANDES/CADUCIDADE DE LICENÇA 
DE CONSTRUÇÃO - Foi presente a informação da DAG/Serviço Jurídico e 

Contra Ordenações, datada de 28.01.2013, relativa ao termo do prazo de licença 

de ampliação de moradia unifamiliar requerida por Luís Carneiro Antunes 

Fernandes.---------------------------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente referiu que segundo informação dos serviços, é 

competência do Executivo se pronunciar sobre a caducidade desta licença, bem 

como se trata também de uma recomendação da ação inspectiva ocorrida no 

Município no ano de 2010. Referiu, que por se tratar de um assunto bastante 

delicado, deve o Executivo, antes de tomar qualquer posição, ter em conta as 
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dificuldades financeiras de muitas famílias e empresas, fruto da conjuntura 

económica que o país atravessa, pelo que propôs que devem ser esgotados 

todos os procedimentos legais a favor do requerente antes de ser tomada 

qualquer posição sobre o mesmo. --------------------------------------------------------------

-----Mais referiu, que este processo é semelhante aos analisados em anterior 

reunião do Executivo pelo que sugeriu que o procedimento a tomar pelo 

Executivo seja o mesmo dos que já foram objecto de análise, sugerindo que 

seria oportuno solicitar parecer jurídico externo, a fim de percebermos se 

efetivamente é legal podermos alegar a situação financeira e económica das 

famílias e empresas, a fim de que não seja declarada a caducidade da licença 

em apreço, e, para que o Executivo delibere em conformidade com a Lei.---------- 

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

proposta apresentada pela senhora Presidente.-------------------------------------------- 
2.15 – CANDIDATURA PRODER/PROJETO “CICLO DA TRUTA – PARQUE 
DA MONTEIRA”/ DECLARAÇÃO DE INTERESSE PARA AS POPULAÇÕES E 
PARA ECONOMIA LOCAL - A senhora Presidente informou que o Município 

submeteu à Ação 3.2.1 da Medida 3.2 do Subprograma 3 do PRODER – 

Programa de Desenvolvimento Rural, o pedido de apoio com a designação 

“Ciclo da Truta – Parque da Monteira”. --------------------------------------------------------

-----Mais informou, que a criação do Parque da Monteira – Ciclo das trutas surge 

de uma intenção mais vasta de manutenção e valorização das galerias ripícolas 

do concelho. Pretende-se com este parque estimular o conhecimento da 

população local e exterior ao concelho para a biodiversidade existente, com 

destaque para o ciclo de vida da “truta Fário”, espécie alvo de uma grande 

atenção, quer a nível turístico, através da pesca desportiva, quer como meio de 

conservação das populações selvagens e desta forma contribuir para o 

desenvolvimento económico da região. -------------------------------------------------------

-----Informou ainda, que a implantação desta infraestrutura junto da aldeia da 

Monteira dignifica um dos seus principais acessos, através da criação de um 

espaço de contemplação, encontro, lazer e descanso a ser usufruído pela 

população em geral. Este aglomerado urbano integra a Freguesia de Vila Nova 



.   
                                                      

M U N I C Í P I O  D E  G Ó I S                            
 

  27 
 

do Ceira, que se caracteriza por possuir as principais zonas de produção 

agrícola do concelho, localizadas sobretudo nas planícies de aluvião ao longo 

dos rios Ceira e Sótão e respetivos afluentes.-----------------------------------------------

-----Mais referiu que como tem afirmado o Conselho da Europa sobre o Valor do 

Património Cultural “trata-se de ligar as raízes, a memória, o património cultural e 

a criação contemporânea, projetando no futuro as nossas esperanças e os 

nossos desígnios para que qualidade seja a marca distintiva do 

desenvolvimento”.------------------------------------------------------------------------------------

-----Concluiu, referindo que a criação do Parque poderá fomentar a dinamização 

e valorização: do património natural, da gastronomia, da etnografia, da geologia, 

da economia e da história do Pinhal Interior - vasta região do Interior que se 

encontra na sua grande parte em desertificação e com tanto para oferecer. ------ 

-----A Câmara tomou conhecimento e de acordo com as informações técnicas 

prestadas no referido processo de candidatura, deliberou por unanimidade 

declarar de interesse para as populações e para a economia local o Projeto 

“Ciclo da Truta – Parque da Monteira”.--------------------------------------------------------

2.16 – ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO GERAL DAS TAXAS E OUTRAS 
RECEITAS MUNICIPAIS – A senhora Presidente informou que na sequência da 

aprovação, na reunião do Executivo de 29.01.2013, do projeto de Regulamento 

Municipal de Ocupação do Espaço Público, Publicidade e Propaganda do 

Município de Góis, do projeto de Regulamento Municipal de Venda Ambulante e 

do projeto de Regulamento de Horários de Funcionamento de Estabelecimentos 

de Venda ao Público e de Prestação de Serviços do Concelho de Góis, que 

visam transpor, para a regulamentação interna, as disposições legais 

relacionadas com a iniciativa “Licenciamento Zero” aprovadas pelo Decreto-Lei 

nº48/2011, de 1 de abril, é necessário ainda proceder às devidas alterações ao 

Regulamento Geral das Taxas e Outras Receitas Municipais, designadamente 

adaptar o tarifário vigente àquela iniciativa.---------------------------------------------------

-----Neste sentido, informou que foi elaborado o projeto de alteração ao 

Regulamento Geral de Taxas e Outras Receitas Municipais, cuja cópia constitui 

o Anexo II da presente Ata, que contempla:--------------------------------------------------
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-----a) A adaptação do texto do próprio Regulamento às disposições do diploma 

referido;-------------------------------------------------------------------------------------------------

-----b) A adaptação da Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, que se 

constitui como Anexo I ao referido Regulamento, designadamente nas taxas e 

preços relacionados com ocupação da via pública, publicidade, alojamento local 

e instalação, funcionamento, modificação e encerramento de estabelecimentos;--

-----c) A adaptação da Fundamentação Económico-Financeira decorrente da 

adaptação efetuada à Tabela de Taxas e Outras Receitas Municipais, que se 

constitui como Anexo II ao referido Regulamento.------------------------------------------

-----Face ao exposto e nos termos  da alínea a) do nº6 do artigo 64º da Lei 

nº169/99, de 18 de setembro, alterada pelas Lei nºs 5-A/2002, de 11 de janeiro e 

67/2007, de 31 de dezembro e pela Lei Orgânica nº1/2011, de 30 de novembro, 

a senhora Presidente referiu que deve o Executivo se pronunciar sobre a 

presente proposta, de forma a que, posteriormente, se dê início ao período de 

discussão pública de acordo com o previsto no artigo 118º do Código do 

Procedimento Administrativo.--------------------------------------------------------------------- 

-----O senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referiu que concorda 

com a metodologia proposta, realçando o facto que os serviços a taxar devem 

ser devidamente estudados, a fim de se apurar qual o custo final dos mesmos. 

Alertou para a necessidade de quem elaborar esse estudo conhecer 

devidamente a tarefa a desenvolver, para não estarmos a imputar ao munícipe a 

ineficiência quer da Câmara, quer do próprio  trabalhador.------------------------------ 

-----A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz considera que 

quanto às taxas a aplicar, se deve fazer uma simulação e procurar valores que 

sejam acessíveis à maioria das pessoas tendo em conta o enquadramento sócio 

económico do nosso território, acrescentando que é preferível reduzir os custos 

das taxas, mas que estas sejam aplicadas a todos de maneira equitativa.---------- 

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

proposta de alteração ao Regulamento Geral de Taxas e Outras Receitas 

Municipais.---------------------------------------------------------------------------------------------

2.17 – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇÃO LEGAL, 
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PARECER E AUDITORIA EXTERNA – A senhora Presidente informou que a 

contratação dos serviços para a certificação legal e auditoria das contas do 

Município da gerência de 2012, mereceu a emissão de parecer prévio favorável 

por parte do Executivo na reunião de 29.01.2013. Neste sentido informou o 

seguinte:------------------------------------------------------------------------------------------------

-----a) Face ao valor do contrato que atualmente está em vigor com a sociedade 

de revisores oficiais de contas (SROC) Marques de Almeida, J. Nunes, V. 

Simões & Associado (4.950,00 €), pode recorrer-se à figura do ajuste direto, 

regime simplificado, nos termos previstos nos artigos 127º e 128º do Decreto-Lei 

nº18/2008, de 29 de janeiro, alterado pela Lei nº59/2008, de 11 de setembro, 

pelo Decreto-Lei nº223/2009, de 11 de setembro, pelo Decreto-Lei nº278/2009, 

de 2 de outubro, pela Lei nº3/2010, de 27 de abril, pelo Decreto-Lei nº131/2010, 

de 14 de dezembro, pela Lei nº64-B/2011, de 30 de dezembro e pelo Decreto-Lei 

nº149/2012, de 12 de julho (Código dos Contratos Públicos).---------------------------

-----b) O objeto do presente contrato é proceder à certificação legal e à auditoria 

das contas da gerência de 2012. Neste sentido, e na medida em que a atual 

SROC tem feito o acompanhamento do ano de 2012 das contas do Município ao 

abrigo do contrato atualmente em vigor, a senhora Presidente referiu ser 

conveniente que a mesma proceda à certificação e auditoria das contas dessa 

gerência. Mais referiu que o procedimento ora proposto, não invalida que para a 

contratação destes serviços para a gerência de 2013 não se proceda à consulta 

a uma ou várias entidades.------------------------------------------------------------------------

-----A senhora Presidente propôs que se proceda à contratação dos serviços de 

certificação legal e auditoria das contas da gerência de 2012 pelo montante de 

4.950,00 €, acrescidos de IVA à taxa legal em vigor, à SROC Marques de 

Almeida, J. Nunes, V. Simões & Associado.--------------------------------------------------

-----Dada a palavra à senhora Chefe de Divisão, Dra. Sara Mendes, a mesma 

relembrou as condições em que o primeiro contrato com a SROC em questão foi 

elaborado (em março de 2010). Referiu que, em dezembro de 2009, e após 

dissipadas todas as dúvidas que persistiam sobre a obrigatoriedade ou não do 

Município de Góis ter que certificar e auditar as suas contas, foi imediatamente 
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iniciado o procedimento para contratação destes serviços. Assim, e para que 

relativamente à gerência de 2009 já fossem cumpridos todos os procedimentos 

relativos à certificação legal de contas e auditoria externa das mesmas, nas 

peças do procedimento elaboradas (designadamente no caderno de encargos), 

foi referido que, a contratação daqueles serviços já incluiria a gerência de 2009. 

Neste sentido, o contrato inicial (entre março de 2010 e fevereiro de 2011) 

contemplou a certificação legal e auditoria às contas da gerência de 2009 e o 

acompanhamento técnico à gerência de 2010; com a primeira renovação do 

mesmo (entre março de 2011 e fevereiro de 2012) foram prestados aqueles 

serviços para a gerência de 2010 e foi efetuado o acompanhamento técnico da 

gerência de 2011; com a segunda e última renovação (entre março de 2012 e 

fevereiro de 2013) foi efetuada a certificação legal e a auditoria às contas da 

gerência de 2011 e encontra-se a ser efetuado o acompanhamento técnico da 

gerência de 2012. No entanto, à data da certificação legal e da auditoria às 

contas da gerência de 2012 (final de março/início de abril de 2013) já não existe 

qualquer contrato em vigor. Assim, justifica-se, salvo melhor opinião que a 

certificação e auditoria externa à gerência de 2012 seja realizada pelo SROC 

atual.-----------------------------------------------------------------------------------------------------

-----Interveio o senhor Vereador Diamantino Jorge Simões Garcia referindo que, 

após a explicação dada pela senhora Chefe de Divisão, e apesar de se ter 

abstido na última reunião do Executivo aquando da votação da emissão do 

parecer prévio para a contratação destes serviços, irá votar favoravelmente a 

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

-----A Câmara tomou conhecimento e deliberou por maioria com quatro votos a 

favor e uma abstenção da senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata 

Moniz, emitir parecer favorável à contratação dos serviços de certificação legal e 

auditoria das contas da gerência de 2012 à SROC Marques de Almeida, J. 

Nunes, V. Simões & Associado.------------------------------------------------------------------

------A senhora Vereadora Maria Helena Antunes Barata Moniz fundamentou o 

seu sentido de voto, pela mesma razão pela qual se absteve na reunião de 

29.01.13 aquando a emissão de parecer prévio vinculativo para a contratação de 
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serviços de certificação legal e auditoria externa às contas do Município, o qual 

indicava convite a esta empresa.----------------------------------------------------------------

------De acordo com o previsto no nº2 artigo 48º da Lei nº2/2007, de 15 de 

janeiro, com as alterações introduzidas pelas Leis nºs 22-A/2007, de 29 de 

junho, 67-A/2007, de 31 de dezembro, 3-B/2010, de 28 de abril, 55-A/2010, de 

31 de dezembro e 64-B/2011, de 30 de dezembro (Lei das Finanças Locais) 

deliberou por unanimidade submeter o presente assunto à Assembleia Municipal 

para efeitos de nomeação.------------------------------------------------------------------------

2.18 – AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO 
CONCURSAL PARA RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES – A senhora 

Presidente informou que de acordo com o previsto no artigo 66º da Lei nº66-

B/2012, de 31 de dezembro - Orçamento do Estado de 2013 (OE/2013) -, as 

autarquias locais não podem proceder à abertura de procedimentos concursais 

com vista à constituição de relações jurídicas de emprego público por tempo 

indeterminado, determinado ou determinável, destinados a candidatos que não 

possuam uma relação jurídica de emprego público por tempo indeterminado 

previamente estabelecida, salvo se, de forma devidamente fundamentada, o 

órgão deliberativo, sob proposta do respectivo órgão executivo, deliberar 

autorizar a abertura dos procedimentos concursais, fixando, caso a caso, o 

número máximo de trabalhadores a recrutar e desde que se verifiquem, 

cumulativamente, os requisitos previstos no nº2 do referido artigo.--------------------

------Mais informou, que na medida em que nos aproximamos, mais um ano, da 

época balnear e, mais uma vez, é necessário dotar as praias fluviais de meios 

humanos capazes de fazer cumprir com as disposições legais relacionadas com 

a assistência a banhistas, e ainda, porque se aproxima mais uma época de 

incêndios florestais, e é necessário dotar os serviços municipais com equipas 

municipais de intervenção florestal, é imprescindível o recrutamento de 3 

assistentes operacionais para exercer as funções de nadadores salvadores e 5 

assistentes operacionais para exercer as funções de vigilantes florestais.-----------

-----Neste sentido, a senhora Presidente propôs que o Executivo Municipal 

aprove e remeta à Assembleia Municipal o presente assunto, para efeitos de 
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autorização de abertura de procedimento concursal para o recrutamento de:------

-----a) 3 Assistentes Operacionais (nadadores nalvadores) com recurso à 

constituição de uma relação jurídica de emprego público por tempo determinado 

a afetar ao Serviço de Turismo e Ação Social do Núcleo de Desenvolvimento 

Social, Cultural e Económico (NDCSE) com as funções descritas no documento 

anexo ao Mapa de Pessoal de 2013 “Caracterização dos postos de trabalho” 

referenciada como “Atividade 75”.---------------------------------------------------------------

-----b) 5 Assistentes Operacionais (vigilantes florestais) com recurso à 

constituição de uma relação jurídica de emprego público por tempo determinado 

a afetar ao Serviço de Salubridade e Qualidade de Vida da Divisão de Gestão 

Urbanística e Ambiente (DGUPA) com as funções descritas no documento anexo 

ao Mapa de Pessoal de 2013 “Caracterização dos postos de trabalho” 

referenciada como “Atividade 51”.---------------------------------------------------------------

------Prosseguiu, referindo que para a tomada de decisão e em cumprimento com 

o disposto no nº2 do artigo 66º do OE/2013, informando de que forma os cinco 

requisitos cumulativos exigidos são cumpridos:---------------------------------------------

------1) O recrutamento indicado em a) pretende dar cumprimento ao 

estabelecido na Lei nº44/2004, de 19 de agosto (Regime Jurídico da Assistência 

nos Locais Destinados a Banhistas) e ainda manter o galardão de praia 

acessível na Praia das Canaveias e atingir o mesmo galardão na Praia da 

Peneda. Com efeito, anualmente e tendo em consideração a grande afluência de 

turistas às praias fluviais em causa, torna-se necessário que as referidas 

infraestruturas se encontrem dotadas de trabalhadores com formação específica 

na assistência aos banhistas (curso de nadador salvador ministrado pelo Instituto 

de Socorros a Náufragos).-------------------------------------------------------------------------

------O recrutamento indicado em b) pretende dar cumprimento ao Decreto-Lei 

nº124/2006, de 28 de junho (que estabelece as medidas e acções a desenvolver 

no âmbito do Sistema Nacional de Defesa da Floresta Contra Incêndios), que 

responsabiliza também os municípios pela defesa da floresta contra incêndios. É 

ainda de referir que, tendo o Concelho de Góis, uma mancha florestal bastante 

significativa, é de toda a importância e conveniência dotar os serviços municipais 
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com equipas municipais de intervenção florestal.-------------------------------------------

-----No que respeita à evolução global dos recursos humanos, é de referir que a 

31.12.2011 o número total de trabalhadores era de 176 e, em 31.12.2012 de 

164, sendo que, esta redução, se ficou a dever maioritariamente à saída de 

trabalhadores detentores da carreira/categoria de assistente operacional.----------

-----2) Com os presentes recrutamentos pretende-se fazer face a uma atividade 

sazonal (recrutamento indicado em A) com duração de apenas 2 meses e em B) 

com duração de apenas 6 meses) pelo que não se verifica a necessidade de 

recorrer a outro tipo de relação jurídica de emprego público. Ressalva-se ainda 

que, no primeiro caso, nenhum trabalhador em funções no Município cumpre 

com o requisito primordial para o exercício destas funções (curso) e, no segundo 

caso, a afetação de trabalhadores do mapa de pessoal ao exercício das funções 

em causa, é bastante difícil e pode-se mesmo tornar problemático, tanto face às 

saídas que têm ocorrido de trabalhadores, principalmente da carreira/categoria 

de assistente operacional, que não têm sido ocupadas, acrescentando ainda as 

dificuldades existentes no período de verão decorrente do gozo de férias do 

geral dos trabalhadores.----------------------------------------------------------------------------

------No que respeita à possibilidade de ocupação dos postos de trabalho 

pretendidos por pessoal em regime de mobilidade especial, tal situação não é 

possível ser verificada uma vez que, de acordo com o disposto no nº7 do artigo 

33º-A da Lei nº53/2006, de 7 de dezembro, alterada pelas Leis nºs 64-A/2008, de 

31 de dezembro, 11/2008, de 20 de fevereiro e 64-B/2011, de 30 de dezembro e 

66-B/2012, de 31 de dezembro, tal situação é atestada pela entidade gestora da 

mobilidade, mediante a emissão de declaração de inexistência de pessoal em 

situação de mobilidade especial para ocupação dos postos de trabalho 

pretendidos. No entanto, os termos da referida declaração é fixada por portaria 

que até à presente data ainda não foi objeto de publicação.-----------------------------

-----3) Os montantes necessários a fazer face às despesas inerentes à 

contratação destes postos de trabalho estão contempladas no Orçamento 

Municipal para o ano de 2013.--------------------------------------------------------------------

-----4) O Município tem dado cumprimento integral ao dever de informação 
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previsto no artigo 50º da Lei das Finanças Locais e ao dever de informação do 

carregamento de dados para efeitos de SIOE (Sistema de Informação da 

Organização do Estado).--------------------------------------------------------------------------- 

-----5) De acordo com o estabelecido nos artigos 59º e 65º do OE/2013 

relativamente à redução de trabalhadores, o Município de Góis tem que reduzir, 

até 31.12.2013, 50% do número de trabalhadores com contrato de trabalho em 

funções públicas a termo resolutivo e, reduzir, no mínimo, 2% o número de 

trabalhadores face aos existentes (sem prejuízo do cumprimento da redução 

anterior). Informa-se que até à presente data, encontram-se pendentes dois 

processos de aposentação. No que respeita à redução do pessoal contratado a 

termo resolutivo, no decurso do presente mês de fevereiro terminarão 5 

contratos de trabalho a termo resolutivo certo (que não podem sofrer mais 

nenhum renovação), que por si só representam cerca de 35% da redução 

necessária para se cumprir com as reduções impostas por lei. O cumprimento da 

redução em falta, verificar-se-á nas datas em que os vários contratos a termo 

resolutivo, atualmente em vigor, forem sujeitos a possíveis renovações, que 

ocorrerão entre junho e dezembro do ano em curso. No entanto, é de salientar 

que os recrutamentos em questão iniciam e terminam dentro do mesmo ano 

económico, pelo que não têm qualquer influência no aumento ou redução de 

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

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

favorável à abertura de procedimento concursal para 3 Assistentes Operacionais 

(nadadores salvadores) e para 5 Assistentes Operacionais (vigilantes florestais) 

com recurso a relação jurídica de emprego público por tempo determinado.--------

-----Mais deliberou por unanimidade submeter o presente assunto à Assembleia 

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

2.19 – LEI DOS COMPROMISSOS E DOS PAGAMENTOS EM 
ATRASO/AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A ASSUNÇÃO DE 
COMPROMISSOS PLURIANUAIS – COMUNICAÇÃO PERIÓDICA – A senhora 

Presidente informou que na sequência da deliberação tomada pela Assembleia 

Municipal na sessão ordinária de 27.12.2012 relativamente ao assunto em 
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epígrafe, ficou determinado que em todas as sessões ordinárias da Assembleia 

Municipal, deverá ser presente uma informação na qual constem os 

compromissos plurianuais assumidos, ao abrigo da referida autorização prévia 

genérica. Neste sentido, deu conhecimento dos compromissos plurianuais 

assumidos entre 01.01.2013 e 31.01.2013, cuja cópia do documento constitui o 

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

-----De acordo com o estabelecido na alínea c) do nº 1 do artigo 6º da Lei 

nº8/2012, de 21 de fevereiro, com as alterações introduzidas pelas Leis nºs 

20/2012, de 14 de maio, 64/2012, de 20 de dezembro e 66-B/2012, de 31 de 

dezembro e ainda em cumprimento com as disposições constantes na 

Autorização Prévia Genérica para a Assunção de Compromissos aprovada pela 

Assembleia Municipal em 27.12.2012, a senhora Presidente propôs que o 

presente assunto seja remetido à Assembleia Municipal, para os devidos 

efeitos.--------------------------------------------------------------------------------------------------

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

presente assunto à Assembleia Municipal para conhecimento.------------------------- 

2.20 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA - A Câmara tomou conhecimento 

do total de movimentos da tesouraria, do dia treze de fevereiro do ano em curso, 

no montante de um milhão, trezentos e cinquenta e três mil, quatrocentos e 

cinquenta e nove euros e quinze cêntimos.--------------------------------------------------- 
2.21 – PAGAMENTOS -  A Câmara tomou conhecimento dos pagamentos, 

relativos ao ano de dois mil e treze, constantes nas ordens sessenta e nove à 

duzentos e sessenta e  nove, no montante de trezentos e quarenta e dois mil, 

quatrocentos e sessenta e três euros e noventa e um cêntimos.----------------------- 
2.22 – REQUISIÇÕES - A Câmara tomou conhecimento das requisições 

emitidas desde a última reunião até à presente data.-------------------------------------- 
2.23 – LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES - A Câmara tomou 

conhecimento de que foi emitida a seguinte licença de obras particulares:----------

-----a) Número dois, requerida por Patrícia Sofia Coelho da Silva, Roda Fundeira 

– Alvares.-----------------------------------------------------------------------------------------------
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-----A Câmara tomou igualmente conhecimento de que não foi emitida qualquer 

licença de autorização de utilização.------------------------------------------------------------ 
2.24 – DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL – 
A senhora Presidente levou ao conhecimento do Executivo, o documento interno 

de transferências de capital, datado do dia catorze de fevereiro do ano em 

curso.----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

transferências de capital, no montante de cinco mil euros, cujo documento 

constitui o Anexo IV da presente Ata.----------------------------------------------------------- 
2.25 – 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO FINANCEIRO DE 2013 – Em 

conformidade com o disposto na alínea c), do número 2, do artigo 64º da Lei n.º 

169/99, de 18 de setembro, com as alterações introduzidas pelas                            

Leis ns.º5-A/2002, de 11 de janeiro e 67/2007, de 31 de dezembro e pela Lei 

Orgânica nº1/2011, de 30 de novembro, a Câmara deliberou por unanimidade, 

aprovar a 1ª Revisão ao Orçamento para o Ano de 2013, constante no Anexo V, 
cuja cópia fiel fica a constituir parte integrante da presente Ata. -----------------------

-----a) 1ª Revisão ao Orçamento, importa no orçamento da receita em 5.000,00 € 

(cinco mil euros) tantos nos reforços como nas anulações.------------------------------ 

-----Mais deliberou por unanimidade, submeter o presente documento à 

Assembleia Municipal para deliberação. ------------------------------------------------------ 
3 – APROVAÇÕES EM MINUTA: FALTAS, ATA DA REUNIÃO ANTERIOR;  

CIMPIN/SEGUROS – RELATÓRIO FINAL; ALTERAÇÃO AO REGULAMENTO 
GERAL DAS TAXAS E OUTRAS RECEITAS MUNICIPAIS; CONTRATAÇÃO DE 
SERVIÇOS PARA CERTIFICAÇÃO LEGAL, PARECER E AUDITORIA EXTERNA; 
AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DE PROCEDIMENTO CONCURSAL PARA 
RECRUTAMENTO DE TRABALHADORES; LEI DOS COMPROMISSOS E DOS 
PAGAMENTOS EM ATRASO/AUTORIZAÇÃO PRÉVIA GENÉRICA PARA A 
ASSUNÇÃO DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS – COMUNICAÇÃO PERIÓDICA; 
RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA; PAGAMENTOS; REQUISIÇÕES; 
LICENCIAMENTO DE OBRAS PARTICULARES; DOCUMENTO INTERNO/MAPA DE 
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL; 1ª REVISÃO AO ORÇAMENTO/ANO 
FINANCEIRO DE 2013.------------------------------------------------------------------------------------- 
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4 – INTERVENÇÃO DO PÚBLICO:-------------------------------------------------------------

-----a) Usou da palavra o senhor Rui Neves, Presidente da Direção  da Comissão 

de Melhoramentos da Roda Fundeira, agradecendo à Câmara Municipal todo o 

apoio logístico e financeiro cedido para o Complexo de Lazer Foz Palheiros.------

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

Comissão de Melhoramentos da Roda Fundeira pelo trabalho que vêm 

desenvolvendo nesta localidade, naturalmente o Complexo de Lazer Foz 

Palheiros que veio dar uma outra dinâmica a esta comunidade. Referiu ainda, 

que considera que em termos financeiros, o subsídio atribuído não é o desejável 

face às despesas desencadeadas com esta obra, mas é o contributo que 

presentemente a Câmara Municipal pode disponibilizar. Mais referiu, que ao 

longo do ano se houver disponibilidade financeira, poder-se-á equacionar a 

hipótese de uma nova atribuição de subsídio. -----------------------------------------------

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

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

encerrada a reunião pelas treze horas e cinquenta minutos, da qual para constar 

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

 

            A Presidente da Câmara Municipal,                       A Secretária, 

           ____________________________                     __________________ 
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